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إدارة الكوارث ف ي� IHH

بــدأت هيئــة إالغاثــة إالنســانية وحقــوق إالنســان والحريــات ( )IHHالعمــل ف ي� مجــال إالغاثــة
ـ� عــى أعمالهــا عام
إالنســانية عــام  1992بصــورة طوعيــة ،ث فــم قامــت بإضفــاء الطابــع المؤسـ ي
 .1995إنهــا تقــوم بنشــاطاتها وأعمالهــا ي� ســبيل إيصــال المســاعدات إالنســانية الالزمــة لجميــع
النــاس الذيــن يعيشــون الفقــر ،ويتعرضــون للظلــم والكـوارث الطبيعيــة ،والعمــل عــى منــع
انتهــاك حقوقهــم وحرياتهــم أ
الساســية ف ي� شـ تـى أنحــاء العالــم .وتعمــل عىل تقديم المســاعدة
الديــان واللغــات والمذاهــب و أ
العمــار و أ
ـ� ،دون النظــر إىل اختــاف أ
ـ� المحتاجـ ي ن
لماليـ ي ن
الجنــاس
و أ
العـراق.
ف
و� ســياق عملهــا ف ي� مجــال إالغاثــة إالنســانية وحقــوق إالنســان والدبلوماســية إالنســانية،
ي
الولويــة لمشــاعر أ
تعطــي أ
الخــوة والتكافــل والتضامــن ف ي� تركيــا وشـ تـى أنحــاء العالــم ،وتقــوم
بمشــاريع اجتماعيــة وثقافيــة ف ي� هــذا المضمــار .وتأخــذ عــى عاتقهــا المســؤولية لتكــون الرائــدة
ف
ت
ف� تطويــر المنظمــات غـ يـر الحكوميــة الـ ت
ـ� تشــهد الظلــم
ـ� تبــدي نشـ
ي
ـاطاتها ي� المناطــق الـ ي
اليتــام والجوامــع و آ
يواالضطهــاد ،وتبـن المــدارس ودور أ
البار والمراكز الثقافيــة والمراكز الصحية
ي
والمشـ ف
ـا� الـ ت
ـ� مــن شــأنها أن تخــدم أبنــاء المنطقــة وتســاعد ف ي� تنميــة البلــدان ،إىل جانــب
ي
ي
إســهاماتها ف ي� المســاعدات إالنســانية .وتجــري الدبلوماســية إالنســانية ف ي� كل منطقــة تفتقــر إىل
الدبلوماســية الدوليــة وينتـ شـر فيهــا الظلــم واالضطهــاد ،وتــؤدي دور الوســاطة لحل المشــاكل.
حــازت هيئتنــا الـ ت
ـ� تخــدم المصلحــة العامــة عــى جائــزة الخدمــة العليــا مــن مجلــس
ي
الكبــر ( ،)TBMMوتــم إعفاؤهــا مــن ض
الشــعب ت
ال�ائــب بنــاء عــى قــرار مجلــس
الــر يك
ي
الــوزراء رقــم  1799/2011تاريــخ .2011 / 04 / 04
ف
النســان والحريــات ( )IHHعضــو ي� المجلــس
النســانية وحقــوق إ
الغاثــة إ
هيئــة إ
أ
الســامي ()OIC
االقتصــادي واالجتماعــي للمــم المتحــدة ( )ECOSOCومنظمــة التعــاون إ
ف
ف
ن
نســا� التابــع
بصفــة مستشــار .وهــي ي� ذات الوقــت ،عضــو ي� مجلــس الصنــدوق إ
ال ي
الســامي ( ،)OICHFوعضــو ف� هيئــة المنظمــات التطوعيــة ت
ال�كيــة
لمنظمــة التعــاون إ
ي
غــر
( ،)TGTVوالمجلــس
الــدول للمنظمــات التطوعيــة ( ،)ICVAواتحــاد المنظمــات ي
ي
ف
الســامي (.)IDSB
الحكوميــة ي� العالــم إ
النســان والحريــات ( )IHHفعالياتهــا ف ي� جميــع
النســانية وحقــوق إ
الغاثــة إ
تبــدي هيئــة إ
أ
أنحــاء العالــم حســب تسلســل الولويــات:
ن
ت
ت
ال� تستمر فيها تداعيات الحروب.
ال� ي
تعا� من الحروب والمناطق ي
•المناطق ي
•مناطق الكوارث آ
والفات.
ن
ت
تعا� من الفقر.
ال� ي
•المناطق أو البلدان ي
آ
النســان والحريــات
النســانية وحقــوق إ
الغاثــة إ
إدارة الفــات والكــوارث التابعــة لهيئــة إ
( )IHHتضــم ف� بنيتهــا مــا يزيــد عــن ألفــي متطـ ف
والنقــاذ ف ي� عمــوم
ـوع ي� مجــال البحــث إ
ي
ٍ
بلدنــا ،وفريق ـاً عملياتي ـاً مكون ـاً مــن  750عن ـراً ،وأربعــة كالب مدربــة خصيص ـاً مــن أجــل
والنقــاذ ،لتكــون بذلــك عــى أتــم االســتعداد إلجــراء التدخــل الــازم ف ي� حــال
البحــث إ
آ
الفــات والكــوارث داخــل تركيــا وخارجهــا.
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خــرات فرقنــا مــن خــال تطبيقاتنــا
إننــا نقــوم باختبــار قدراتنــا ومواهبنــا ،ونرفــع ب
ف
ت
الــ� أجريناهــا ف ي� بورصــة عــام  2019وأخــرى ي� بولــو عــام .2020
الوطنيــة ي
كمــا أننــا نهـ ي ئ
ـ� قدراتنــا وإمكانياتنــا ،بصفتنــا ش�يــك الحــل والدعــم ،لنســاعد إحــدى
آ
ف
ت
عـ شـرة مجموعــة خدمــة تضمهــا خطــة التدخــل ال�كيــة ي� حــاالت الفــات ،مثــل خدمــات
والنقــاذ.
ـ� واالجتماعــي ،والتغذيــة واالتصــاالت ،إىل جانــب عمليــات البحــث إ
الدعــم النفـ ي
آ
ونقــوم بتطويــر فهمنــا إلدارة الكــوارث والفــات مــن خــال تشــكيل أربــع مجموعــات خدمــة
أخــرى مطلوبــة عــى أســاس المنظمــات غـ يـر الحكوميــة.

استراتيجية هيئتنا في إدارة
اآلفات والكوارث

االس�اتيجيات آ
العمال ف� إدارة آ
إننا نقوم بتنفيذ أ
الفات والكوارث بع� ت
التية:
ي
ت
ال� تحدث ف ي� بلدنا والعالم ،بكل
•العمل عىل التخفيف من آثار الكوارث والطوارئ ي
إمكانياتنا وقدراتنا ،إىل أن تعود الحياة إىل طبيعتها.
•الحد من هدر الموارد والوقت من خالل العمل بالتعاون مع المؤسسات
الدارية ،وعدم خلق مناطق الرصاع ف ي� الميدان.
والمنظمات إ
ف
ف
ن
ن
المؤهل� للتدخل ي� حاالت الكوارث ،إسهاماً ي� بناء الموارد
المتطوع�
•تنشئة
ي
ي
آ
ال� ال ن
ت
ش
غ� عنها عند وقوع الفات والكوارث.
الب� فية المؤهلة ي
ف
ف
•النظر ي� النماذج التطبيقية الموجودة ي� العالم ي� مرحلة االستعداد لما قبل وقوع
أ
ت
ال� يتطلبها أداء
الكوارث ،وإكساب بلدنا ثقافة الكوارث وتجاربها،
ي
وتسي� العمال ي
ت
ال� تتوخاها المؤسسات للحد من أخطار الكوارث.
المهام ي
•توعية المجتمع فيما يتعلق باالستعداد للكوارث.
ض
•تضميد الجراح بعد وقوع الكوارث ،ودعم التنمية المستدامة ،ونقل المت�رين
المحتاج� إىل حالة أ
من الكوارث من حالة أ
ين
الفراد الذين يتمتعون باالكتفاء
الفراد
ت
الذا�.
ي
3

2020-1992

التسلسل الزمني ألعمال هيئتنا في حاالت

الكوارث والطوارئ

حرب البوسنة ،البوسنة والهرسك (.)1995-1992
خوجال) ،أذربيجان.
 1992حرب قرة باغ (منطقة
ي
الحرب الشيشانية أ
الوىل ،الشيشان.
1994
 1998حرب كوسوفو ،كوسوفو.
(قوجال) ،تركيا.
 17آب ،زلزال غولجوك
ي
ن
الثا� ،زلزال دوزجة ،تركيا.
 12 1999شت�ين ي
حرب الشيشان الثانية ،الشيشان.
 2001حرب أفغانستان ،أفغانستان.

2015

2016

 2003حرب العراق ،العراق.
 2004زلزال وتسونامي آتشيه ،إندونيسيا.
كشم�) ،باكستان.
زلزال باكستان (منطقة ي
أ
 2005إعصار كاترينا ،الواليات المتحدة المريكية.
ين
فلسط�.
مجزرة غزة،
 2008حرب أوسيتيا الجنوبية ،جورجيا.
ت
ت
هاي�.
هاي� ،ي
زلزال ي
كارثة الفيضانات ،باكستان.
 2010مجزرة أسطول مرمرة (ماوي مرمرة).
كارثة فيضانات ألبانيا.
زلزال توهوكو ،اليابان.
زلزال وان ،تركيا.
 2011كارثة الجفاف ،ش�ق إفريقيا.
الحرب السورية ،سوريا.
العصار ،مدغشقر.
كارثة إ
ين
الرصاع ي ن
فلسط�.
ب� إرسائيل وغزة،
 2012الهجرة (أراكان) ،بنغالديش.
الحرب أ
الهلية ،جمهورية إفريقيا الوسطى.
 2013إعصار هايان ،ي ن
الفلب�.
فيضانات البوسنة والهرسك.
كارثة منجم سوما (مانيسا) ،تركيا.
أرم َنك (كرمان) ،تركيا
كارثة منجم َ
ليب�يا ،غينيا.
 2014وباء إ
س�اليون ،ي
اليبوال ،ي
أزمة القرم ،أوكرانيا.
كارثة الفيضانات ف ي� أفغانستان.
الحرب أ
الهلية ،جمهورية إفريقيا الوسطى (.)2020-2014
زلزال نيبال.
الهجرة ،مقدونيا.
 2015الهجرة ،سوريا.
ين
فلسط�.
مجزرة غزة،
كارثة فيضانات زيمبابوي.

2017

2018

2019

2020

كارثة فيضانات ماالوي.
كارثة فيضانات موزمبيق.
كارثة فيضانات مقدونيا.
(بانش�) ،أفغانستان.
كارثة االنهيارات الثلجية
ي
نيج�يا.
الهجرة ،ي
إخالء حلب ،سوريا.
فيضانات بار ي ن
ت� ،تركيا.
(أيوجيك  /جنق قلعة) ،تركيا.
زلزال َ
زلزال (سمساط  /أدي يمان) ،تركيا.
الهجرة (أراكان) ،بنغالدش.
زلزال ،مكسيك.
زلزال (السليمانية) ،العراق.
فيضانات مقدونيا.
فيضانات ألبانيا.
س�اليون.
فيضانات ي
زلزال العراق.
الحرب أ
الهلية ،اليمن.
زلزال (سوالويزي) ،إندونيسيا.
فيضانات النيجر.
الهجرة ،بوركينا فاسو.

دن� يزل) ،تركيا.
زلزال (أجي بايام  /ي
دن� يزل) ،تركيا.
زلزال (بوزقورت  /ي
زلزال (كارتال  /إسطنبول) ،تركيا.
اكل  /طرابزون) ،تركيا
فيضانات (أر ي
فيضانات (أقجة قوجة  /دوزجة) ،تركيا.
العبارة (الموصل) ،العراق
كارثة ّ
حادثة ضياع (أولوداغ  /بورصة) ،تركيا.
زلزال ألبانيا.
كارثة فيضانات النيجر.
إعصار إيداي ،إفريقيا.
كارثة فيضانات السودان.
كارثة فيضانات إيران.
زلزال (سيفريجة  /إالزيغ) ،تركيا.
كارثة االنهيار الثلجي (وان) ،تركيا
وباء يف�وس كورونا ،تركيا.
الهجرة (أدرنة) ،تركيا.
كارثة الفيضانات (ك َْس َتل  /بورصة) ،تركيا.
غ�سون) ،تركيا.
كارثة الفيضانات ( َد َر يل  /ي َ
إزم�) ،تركيا.
قل  /ي
زلزال ي
(ب� ي
إعصار كولومبيا.
إعصار غواتيماال.
كارثة فيضانات النيجر.
كارثة فيضانات إيران.
انفجار مرفأ ،لبنان.
الهجرة ،السودان
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ً
الجوانب التي طورناها استعدادا
لآلفات والكوارث
المؤسس
التحول
ي

لقــد حددنــا مجموعــات الخدمــة الـ تـ� ســتتوىل المهــام ف� إدارة آ
الفــات والكــوارث،
ال�كيــة ف ي� حــاالت آ
الفــات ،يوقمنــا بإجـراء التعديــات �ف
بالرجــوع إىل خطــة التدخــل ت
ي
ي
التسلســل الهرمــي ضمــن الهيئــة حـ تـى تســتطيع مجموعــات الخدمــة هــذه أن تعمــل
النتاجيــة .ودمــج آلياتنــا الداخليــة ف ي� العمليــة وتدريباتنــا مســتمرة دون
بمزيــد مــن إ
انقطــاع .ونعمــل كذلــك عــى بنــاء ســلطة إلدارة شــاملة ومنظمــة للكــوارث ،مــن
ف
ت
ـ�
خــال إدراج المنظمــات غـ يـر الحكوميــة المتعاونــة معنــا ي� مجموعــات الخدمــة الـ ي
نــدأب عــى تشــكيلها بمــا يتمـ ش
ـا� مــع وثيقــة اسـ تـراتيجيات إدارة الكــوارث.
ت
ـ� تبــدي نشــاطاتها تحــت ســقف رئاســة إدارة
آ فيمــا يـ ي
ـ� مجموعــات الخدمــة الـ ي
الفــات والكــوارث:
1.إدارة العمليات
2.إدارة المعلومات
والنقاذ
3.البحث إ
4.التغذية
5.المأوى
النفس واالجتماعي
6.الدعم
ي
7.التخابر
8.االتصاالت
9.اللوجستيات
	10.إدارة المستودعات والمساعدات العينية
	11.التعليم
ين
والمتطوع�
	12.إدارة المنظمات يغ� الحكومية
ين
الدولي�
13.التعاون والدعم
	14.المساعدات الوطنية والدولية
ن
أ�ض
بمبا� ورصوح هيئتنا)
	15.تحديد ال ار والخسائر (المتعلقة ي
5
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االستعدادات لزلزال مرمرة المنتظر

ف ي� نطــاق االســتعدادات لزل ـزال مرمــرة المتوقــع ،نخطــط عمليــات كافــة عنارصنــا إلج ـراء
التدخــل الــازم ،واضعـ ي ن
ـ� بالحســبان المتغـ يـرات والمتحــوالت المختلفــة.
ت
ن
ش
ـ� يمكنهــم
إننــا بصــدد فإنشــاء تعــاون قــوي مــع �كائنــا الدوليـ يـ� بشــأن المســاعدات الـ ي
تقديمهــا لبلدنــا ي� حالــة وقــوع كارثــة كبـ يـرة.
ف
ف
عــاوة عــى ذلــك ،فإننــا نعــد خطــط التدخــل ي� حــاالت الك ـوارث ي� أوســاط رقميــة مــن
خــال برنامــج إدارة الكـوارث (ال يـزال قيــد إالعــداد الفـن ي  ،وينتظــر اكتمالــه ف ي� نهاية عــام ،)2021
ت
ـ� سـ يـركز فيهــا
ونعمــل عــى إنشــاء فــرق التدخــل ف ي� حــاالت الكـوارث ف ي�
المناطــق الضيقــة الـ ي
فرقنــا ف ي� هــذه المناطــق عــى أرسهــم وأقاربهــم ،ال ســيما ف ي� مناطــق إقامتهــم ،ليتــم بذلــك
ت
ـذا�.
تحقيــق االكتفــاء الـ ي

ين
تأم� االتصاالت

ت
واالق�احات
تعريف وتقرير بالنشاطات

ين
المتطوع�
إدارة

النســان والحريــات ( ،)IHHطورنــا نظــام التفريــع
النســانية وحقــوق إ
الغاثــة إ
بصفتنــا هيئــة إ
ف
ن
الطوعــي ،وحددنــا ثالثــة فــروع مختلفــة هــي؛ المتطوعـ يـ� ي� حــاالت الكــوارث ،وعمــال
والنقــاذ ،ومديــر الكــوارث .وقمنــا بتعيـ ي ن
ـ� ثــاث مســتويات لــكل فــرع ،ووضعنــا
البحــث إ
أ
ف
منهجيــة يســتطيع الشــخص مــن خاللهــا إنهــاء كل مســتوى ي� ســنة واحــدة عــى القــل،
وثــاث ســنوات عــى أ
الكـرث  .ف ي� هــذه العمليــة ،لــم نكتــف بالتدريــب الفـن ي  ،بــل نواصــل
أيض ـاً اختبــار كفاءتنــا ونضجنــا وامتثالنــا للقيــم الوطنيــة أ
والخالقيــة.
ف
ف
والنقــاذ .فــكل مؤسســة لديهــا
هنــاك نقــص ي� المعايـ يـر ي� مجــال التدريــب عــى البحــث إ
اليــوم رأي خــاص بهــا يختلــف عــن رأي مؤسســة أخــرى ،فيمــا يتعلــق بمواضيــع مثــل كيفيــة
أ
ت
بالضافــة إىل
ـ� يجــب أن يشــاركوا فيهــا .إ
تدريــب عمــال البحــث إ
والنقــاذ ،والنشــطة الـ أي
الســعافات الوليــة أمـراً اختياريـاً وليــس أمـراً إجباريـاً.
ذلــك ،يُعتـ بـر تلقــي التدريــب عــى إ
وتلقــي التدريــب والحصــول عــى الشــهادة مــن هــذا التدريــب يشـ يـر إىل أن الشــخص لديــه
وعــي وعلــم بهــذا الموضــوع .بيــد أنــه مــن ال ـرض وري للشــخص الــذي يتلقــى التعليــم
والتدريــب أن يحــول هــذا العلــم والتدريــب إىل ســلوك ،عوض ـاً عــن أن يكــون صاحــب
ف
والنقــاذ.
معلومــات ،حـ تـى يكــون قــادراً عــى العمــل ي� مجــال البحــث إ

القمــار الصناعيــة أ
ـ� تكنولوجيــا أ
لقــد قمنــا بتضمـ ي ن
والنظمــة الالســلكية الرقميــة ف ي� طاقاتنــا
االســتيعابية ،مــن أجــل توفـ يـر اتصــاالت مســتمرة ال تنقطــع ف ي� أوقــات الكــوارث .فضـا ً عــن
ف
ف
ـلك بســيط.
أن جميــع عنارصنــا ي� تركيــا طــورت نفســها ي� نظــام السـ ي
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ت
واالق�احات
تعريف وتقرير بالنشاطات

قدراتنا في إدارة الكوارث

قدرات عنارص البحث و إالنقاذ.

للغاثة إالنسانية
ف ي� تركيا فرعان و82
جمعية إ
وتمثيليات ف ي�  511مدينة

ن
صورة  :عنارص البحث و إالنقاذ (التدريب ن
الثا� ،بولو )2020
الوط� ي
ي

ت
اللوجيس�
المركز
ي

جمعيات إالغاثة إالنسانية

مركز إدارة الكوارث

قدراتنا ف ي� االتصاالت والمساعدات داخل القطر.

عربة حوادث حمراء

عربة نقل فريق العمل

عربة استكشاف

وسيلة نقل ميدانية 4x4

عربات خدمة

قوارب زودياك

عربة مطعم متنقل

عربةلوجستية

(عدد )6

(عدد )20

(عدد )6

(عدد )4

(عددين)

(عدد )2

(عدد )8

(عدد )5

موقف سياراتنا الذي تم تحديده كأولوية عند وقوع كارثة.
تمثيلياتنا خارج القطر.
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آراؤنا ومقترحاتنا حول الوقاية
من الكوارث والتدخل في حاالت
الكوارث في بلدنا
التعليم والتوعية

ينبغــي أن تكــون وزارة ت
ال�بيــة الوطنيــة هــي المســؤولة عــن تدريبــات التوعيــة لزيادة
آ
المعلومــات والوعــي بشــأن الفــات والكــوارث .ت
وحــى تكــون تدريبــات التوعيــة
ف
�ض
ـ�:
اس ،ال بــد مــن اتبــاع مــا يـ ي
حــا ة بشــكل أكـ بـر ي� المنهــاج الــدر ي
· ينبغــي عــى المنظمــات المعنيــة حاليـاً بموضــوع آ
الفــات والكــوارث بــذل مزيــد من
الجهــود مــن أجــل تدريبــات التوعيــة .وينبغــي عــى المؤسســات العاملــة ف ي� مجــال
ـ� عــى إعــداد أ
الكــوارث أن تعطــي مزيــداً مــن ت
ال�كـ ي ز
الفـراد والمنظمــات بحيــث تنتــج
ف
خدمــات ت
والنقــاذ.
اح�افيــة ي� مجــال البحــث إ
· ينبغــي عــى المؤسســات المعنيــة آ
بالفــات والكــوارث أن تصــل إىل مســتويات
والرشــاد لــوزارة ت
ال�بيــة الوطنيــة ،بــدال ً مــن أن تجعــل
تؤهلهــا لتقديــم االستشــارة إ
ت
ت
ـ� تجــرى مــن أجــل التوعيــة.
وزارة ال�بيــة الوطنيــة جــزءاً مــن النشــاطات الـ ي
ينبغــي كتابــة عبــارات التوعيــة عــى المنتوجــات المغلفــة ،لتوجيــه الرســائل
المنشــودة مــن التعليــم والتوعيــة إىل النــاس بشــكل فيــه مزيــد مــن الرسعــة
والمســاواة والفعاليــة.
هنــاك مؤسســات تعمــل اليــوم بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لتوعيــة أفـراد المجتمــع
آ
لمــرة
بشــأن الفــات والكــوارث .لكــن الشــخص الــذي يتلقــى تدريبــات التوعيــة ٍ
واحــدة نــادراً مــا يشــارك الحق ـاً ف� نــدوات ذات صلــة آ
بالفــات.
ٍ
ي
أ
وقلمــا يجــد الف ـراد ال ســيما العاملــون منهــم فرصــة االنضمــام إىل تدريبــات
التوعيــة ،والعاملــون ف ي� بعــض القطاعــات تــكاد تكــون فرصتهــم معدومــة للمشــاركة
ف ي� هــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب.
هنــاك تصــور بــأن تدريبــات التوعيــة ف ي� وضــع جيــد ،إذا مــا وضعنــا بالحســبان
أعــداد التدريبــات الـ ت
ـ� تتلقاهــا المؤسســات ،لكــن الهــدف مــن هــذه التدريبــات
ي
التغيــر ف ي� الثقافــات .جميــع المؤسســات
هــو بنــاء الســلوك والوعــي وإحــداث
ي
تعمــل اليــوم بتفــان وإخــاص فيمــا يتعلــق بهــذه التدريبــات.
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ت
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ت
ـ� يتــم تقديمهــا عبــارة عــن تدريبــات مفيــدة مــن أجــل البلــدان
فالتدريبــات الـ ي
ت
ـ� لــم تنقلــب فيهــا الحــوادث إىل كــوارث وبقيــت أبنيتهــا منتظمــة ومتينــة .مثـا ً
الـ ي
ف
عنــد وقــوع زل ـزال ي� بلدنــا ،يتــم تســليط الضــوء عــى خطــوط الصــدع وحقيبــة
االح�ازيــة الـ تـ� يجــب أن يتخذهــا أ
آ
الفــات والتدابـ يـر ت
الف ـراد .لكــن الحديــث عــن
ي
أ
أ
ف
ت
ـ� لــم
هــذه المــور بصـ أـورة مســتمرة لــن يمنــع انهيــار البنيــة .أمــا ي� البلــدان الـ أي
تتعــرض النهيــار البنيــة ،فلــن تكــون هنــاك حاجــة حـ تـى للحديــث عــن هــذه المــور.
إننــا نعتقــد بـرض ورة تطويــر ثقافــة التدريــب .فــا بــد مــن تطويــر ثقافــات أخرى
ف
النــذار
غـ يـر ثقافــة التدريــب الــذي يبــدأ باالجتمــاع ي� الحديقــة بعــد إطــاق صفــارة إ
بحــدوث الحريــق ،وينتهــي بالتعداد.
ف
تشيل يتم إجراء محاكاة إخالء مدينة ي�  31أيار من كل عام.
مثال ً ف ي�
ي

التنسيق

ينبغــي إنشــاء لجــان فرعيــة ف ي� مجلــس الكــوارث والطــوارئ ،والتأكــد مــن أن
ت
الــ� تســتعد للكــوارث يمكنهــا تقديــم حلــول للمشــاكل.
جميــع المؤسســات ي
إنــه مــن الـرض ورة تشــكيل فريــق مخــول خــاص يمكنــه أن ينســق االســتعدادات
لزلـزال مرمــرة .نــرى أن االســتعداد لزلـزال مرمــرة ضمــن الـ شـروط القائمــة يُعــد مــن
بـ ي ن
ـ� أولويــات جميــع المؤسســات ،ولكننــا ف ي� ذات الوقــت نــدرك أن التأهــب لهــذه
الكارثــة الطبيعيــة ال يشــكل عمـا ً إضافيـاً عــى كاهــل المؤسســات
ـا� مــن نقــص �ف
ف
ن
ت
إننــا نعتقــد أن خطــة التدخــل ال�كيــة ي� حــاالت الكــوارث تعـ ي
ي
بعــض مجموعــات الخدمــة ،وأن هــذه الخطــة يجــب أن تشــمل أيض ـاً مجموعــات
الخدمــة المذكــورة أدنــاه.

مجموعة خدمة إدارة العمليات

يالحــظ أن جميــع المؤسســات باســتثناء بعــض المؤسســات تعمــل عــى تنســيق
الكــوارث ف� مناطــق الكــوارث ،وأن أ
الشــخاص الذيــن يتابعــون أعمــال وإج ـراءات
ي
مجموعــات الخدمــة هــي ســلطات محليــة .أ
والشــخاص الذيــن يفتقــرون إىل
الخــرة ف� موضــوع آ
الفــات والكــوارث قــد يتســببون ف ي� ضعــف التنســيق ،ال ســيما
ب ي
ف
ت
حينمــا يقومــون بــإدارة فــرة حرجــة .ي� هــذا الصــدد ،مــن المفيــد أن يتــم تحديــد
الشــخاص الذيــن ســيديرون عمليــات ش�كاء الحــل أ
أ
ين
ساســي� ف ي� خطــة التدخــل
ال
ال�كيــة ف� حــاالت الكــوارث ،وأن يقــوم هــؤالء أ
ت
الشــخاص بالتنســيق وإدارة الســكان
ي
ـ� ف� كل حالــة مــن حــاالت الكــوارث ،واكتســاب الســكان المحليـ ي ن
ن
ـ� الخـ بـرة ف ي�
المحليـ ي ي
أوســاط العمــل هــذه.
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مجموعة خدمة االتصاالت

إنهــا مجموعــة الخدمــة الـ ت
ـ� ستنســق النـ شـر والصحافــة والبــث وتمنــع التضليــل
ي
العالمــي .بالضافــة إىل ذلــك ،ســتكون مســؤولة عــن أ
النشــطة ذات الصلــة برفــع
إ
إ
العــام.
الوعــي حــول الكــوارث عـ بـر وســائل إ

مجموعة خدمة تنسيق الواليات

عبــارة عــن مجموعــة خدمــات تعمــل عــى تنســيق كافــة المســاعدات القادمــة مــن
أ
ت
ـ� أصابتهــا الكارثــة.
الواليــات الخــرى غـ يـر الواليــة أو المنطقــة الـ ي

مجموعة خدمة التدريب والتعليم

عبــارة عــن مجموعــة خدمــات تعمــل عــى أداء الخدمــات التعليميــة عــى المــدى
ت
ـ� ســتقوم بالنشــاطات ف ي� هــذا الشــأن،
الوســط والطويــل ،وتنســق
المؤسســات الـ ي
آ
آ
وتتابــع أ
العمــال قبيــل وقــوع الفــات ،فيمــا يتعلــق بإعــداد الســكان للفــات.

ين
المتطوع� والمنظمات يغ� الحكومية
مجموعة خدمة إدارة

ت
ـ� ســتتوىل مســؤولية تنســيق المنظمــات غـ يـر الحكوميــة
إنه أــا مجموعــة الخدمــة الـ ي
ـ� القادمـ ي ن
والشــخاص المخولـ ي ن
ـ� إىل مــكان الكــوارث .إننــا نعتقــد أن المنظمــات غـ يـر
ـأ� وتعمــل ف� مــكان وقــوع الكــوارث لتكــون مفيــدة وقــت آ
الحكوميــة الـ تـ� تـ ت
الفــات
ي
ي
ي
والكــوارث ليســت عــى علــم بخطــة التدخــل ت
ال�كيــة ف ي� حــاالت الكــوارث.

المشاكل البنيوية
ـ� وراء تحــول الحــوادث إىل كــوارث .وكل حـ ّـل
المشــاكل البنيويــة هــي الســبب الرئيـ ي
ـاكل البنيويــة ســيظهر أمامنــا مشــكلة أخــرى �ف
يتــم تطبيقــه قبــل حــل هــذه المشـ
ي
المســتقبل.
ف
ف
ت
ـ� تقــع ي� العالــم ،نجــد لســوء الحــظ أن معــدل
عنــد إمعــان النظــر ي� الكـ فـوارث الـ ي
أ
ف
ســاس ي� ذلــك يعــود إىل مشــاكل
الوفيــات يبلــغ أقصاهــا ي� بلدنــا ،والســبب ال
ي
العمــار وســوء مــواد البنــاء.
إ
ـي� العمليــات ذات
ينبغــي تقليــص صالحيــات البلديــات بمــا يخــص إ
العمــار ،وتسـ ي
بالعمــار تحــت تنســيق وزارة البيئــة والتمــدن .وينبغــي أن تكــون البلديــات
صلــة إ
آليــة التنفيــذ وليــس آليــة اتخــاذ الق ـرار.
آ
ف
ـال
تشــكل الكثافــة الســكافية أهــم عامــل ي� زيــادة آثــار الكــوارث والفــات ،وبالتـ ي
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يجــب تقويــض أعــداد أ
البنيــة ووضــع حــد الرتفــاع الكثافــة الســكانية ف ي� المــدن ،ألن
النمــو غـ يـر المنضبــط يؤثــر ســلباً عــى المجتمــع ويرفــع أ�ض ار الكــوارث إىل أقــى
مســتوياتها .وكذلــك انعــدام التخطيــط يعــد مــن أحــد المشــاكل الكبـ يـرة.
ينبغــي تخطيــط المــدن وفقـاً لمعايـ يـر الحيــاة الكريمــة .فهيئتنــا عــى ســبيل المثــال
عندمــا تب ـن ي مــدن الخيــم ،تحــرص عــى بنائهــا اعتمــاداً عــى معيــار  50م 2لــكل
شــخص ،مــع العلــم أن المســاحة المقــررة لــكل شــخص عــى أســاس أ
القضيــة ف ي�
المــدن الكبـ يـرة ف ي� بلدنــا أقــل مــن المســاحة المقــررة لــكل شــخص ف ي� مــدن الخيــم.
ينبغــي جمــع ســلطة التدخــل ف ي� حــاالت الكــوارث ف ي� مركــز واحــد .فــكل مؤسســة
تعمــل حالي ـاً عــى بنــاء قدراتهــا لتغطيــة هــذا النقــص.
الدارات المحليــة ،وتعزيــز
الطفائيــة عــن إ
إننــا نعتقــد ب ـرض ورة فصــل مؤسســات إ
ســلطة التدخــل ف ي� حــاالت الكــوارث.
ال�مجيــات عــى المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،وجعلهــا تشــارك ف ي�
ينبغــي فتــح أنظمــة ب
أ
إدارة العمليــة بصــورة فعالــة .فالشــخاص والمؤسســات الذيــن يفتقــرون اليــوم إىل
الحضــور الرقمــي ف ي� العمليــات يعجــزون عــن تلبيــة متطلبــات العــر ويتعرضــون
للــزوال.
ينبغــي أال يبقــى هــذا العمــل محصــوراً ف� مجــال آ
الفــات والكــوارث .فــكل قضيــة
ي
أ
تهــم الرسة والمجتمــع بشــكل وثيــق هــي مــن شــأن المنظمــات غـ يـر الحكوميــة .مثـا ً
ال�ض ار آ
مكافحــة الفقــر يشــكل عام ـا هام ـاً ف� الحــد مــن أ
والثــار الثانويــة الناجمــة
ً
ي
عــن الكــوارث.
إن أصحــاب الدخــل المنخفــض هــم أك ـرث فئــات المجتمــع ت ـرض راً بالكــوارث ،فــا
يســتطيعون االســتفادة مــن إمكانيــات التعليــم والتدريــب قبــل الكــوارث ،ويتأثــرون
ســلباً بالكــوارث ،ويســتغرقون وقت ـاً أطــول ف ي� العــودة إىل حياتهــم الطبيعيــة بعــد
ق
ـتبا� لمكافحــة الفقــر �ض ور ًة ال اختيــاراً مــن
وقــوع الكــوارث .ويبقــى التعــاون االسـ ي
ن
ـد� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة.
أجــل مؤسســات المجتمــع المـ ي
مــن المتوقــع ف ي� الســنوات القادمــة أن تــزداد آثــار الكــوارث ،وأن تتفاقــم آثارهــا
ت
ـ� شــهدناها ف ي� عــام  2020كانــت صغـ يـرة
الســلبية عــى حيــاة إ
النســان .فالكــوارث الـ ي
نســبياً ،ولكــن يتعـ ي ن
ـ� عــى بلدنــا أن تكــون عــى اســتعداد أكـ بـر لمواجهــة الكــوارث
أ
ـال مــن الـرض وري متابعــة العمــال قبــل وقوع
عــى النطــاق المتوســط والكبـ يـر ،وبالتـ ي
ت
الكــوارث وأثناءهــا وبعدهــا تحــت ســقف مجلــس الشــعب الــر يك الكبـ يـر (،)TBMM
ت
ـ� تخــص
وقيامــه بأمــر تأســيس لجنــة دائمــة تتــوىل متابعــة جميــع العمليــات الـ ي
اســتعدادات القطاعـ ي ن
ـ� العــام والخــاص والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،والتنســيق
فيمــا بينهــا.
ت
نقــرح متابعــة العمليــات بمزيــد مــن التفصيــل مــن خــال إنشــاء لجــان فرعيــة
تابعــة لهــذه اللجنــة الدائمــة بشــأن المســائل المذكــورة أدنــاه:
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1.تدقيــق ومتابعــة االســتعدادات للزلـزال الــذي سـ ض
ـي�ب منطقــة مرمــرة عــى حــد
الخــراء.
تقدير ب
غــر
2.متابعــة عمليــات المؤسســات التابعــة إ
لــ�دارات المحليــة ،والمنظمــات ي
الحكوميــة الناشــطة ف ي� حــاالت الكــوارث والطــوارئ.
التغ� المناخي.
3.دراسة آثار ي
4.البحث ف ي� عمليات التدخل ف ي� حاالت الكوارث.
5.متابعة أ
العمال الرامية للتخفيف من آثار الكوارث.
6.متابعــة العمليــات الحرجــة مثــل تغــر العمــار وأنظمــة رقابــة أ
البنيــة ،ومتابعــة
ي إ
حلول المشــاكل.
7.مراقبة ومتابعة حرائق الغابات.
مــن الالفــت لالنتبــاه أن معظــم القوانـ ي ن
ـ� والمراســيم الصــادرة تركز عىل المؤسســات
العامــة والقطــاع الخــاص ،وتفتقــر إىل النهــج الــذي يركز عــى المواطنـ ي ن
ـ� والمنظمات
غـ يـر الحكوميــة .نعتقــد أن صنــع القانــون مــن قبــل صنــاع القانــون مــع ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى
المواطنـ ي ن
ـ� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة سيســاهم ف ي� بنــاء تنســيق قوي.
إن تحقيــق اســتقاللية أ
الخصائيـ ي ن
ـ� ف ي� الصحــة والســامة المهنيــة ســيحد مــن آثــار
حــوادث العمــل والكــوارث ذات المنشــأ البـ شـري.
ف
ال ت
لك�ونية (.)e-Devlet
يجب تسجيل خطط كوارث العائلة ي� نظام الحكومة إ
•نبغــي عــى أ
الفــراد معرفــة أخطــار الكــوارث ،مــن خــال الدخــول إىل موقــع
الحكومــة إال ت
لك�ونيــة والحصــول عــى معلومــات حــول البنــاء الــذي يقيمــون فيه.
كثــر هــم أ
الشــخاص الذيــن قالــوا إنهــم أدركــوا بعــد زل ـزال إزمـ يـر أن الشــقق
ي
رث
ت
أخ�هــم بــه المالــك.
ـا
ـ
مم
ـورة
ـ
خط
ـ
أك
ـت
ـ
كان
ـار
ـ
يج
بال
ـا
ـ
فيه
ـونها
ـ
يعيش
ـ�
إ
ب
الـ ي
ـ� المواطنـ ي ن
•ينبغــي إضافــة نمــاذج لتمكـ ي ن
ـ� مــن معرفــة بنيــة البنــاء الــذي يقيمون
أ
ف
ت
ت
ـ� جــرت ي� نطــاق رقابــة
ـ� يمكــن أن يصيبــه والعمــال الـ ي
فيــه والمخاطــر الـ ي
ال ت
لك�ونيــة .e-Devlet
البنــاء ،مــن خــال الحكومــة إ
ن
ن
ن
ـا�
ـا� مــا قبــل عــام  2000ومبـ ي
ـا� مقســومة إىل مبـ ي
إننــا نعتقــد أنــه بالرغــم مــن أن المبـ ي
ت ت
ـ� صــار فيهــا مراقبــو
مــا نبعــد عــام  ،2000فإنــه ســيكون مــن المفيــد اعتمــاد الفــرة الـ ي
ين
المبا�
مســتقل�.
ي
أ
ت
ـ� يتــم تنفيذهــا بشــأن
ينبغــي إ
الكثــار مــن تشــارك المعلومــات حــول النشــطة الـ ي
ـي� العمليــة بمزيــد مــن الشــفافية.
زل ـزال مرمــرة المتوقــع ،وتسـ ي
•عــى ســبيل المثــال ،عنــد الحديــث عــن رقــم كبـ يـر مثــل انهيــار  50ألــف بنايــة،
يجــب عــى المؤسســات العاملــة ف� مجــال آ
الفــات والكــوارث أن تعــرف بوضــوح
ي
كيــف تــم تحديــد تلــك البنايــات المنهــارة ،وأصحابهــا.
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•ينبغــي معرفــة خطــط المؤسســات بشــأن التأهــب للكــوارث مــن قبــل
المؤسســات أ
الخــرى.
• عنــد التأهــب لزلـزال مرمــرة ،يتــم وضــع تصــور طبيعــي بــأن إســطنبول وحدها
هــي الـ ت
ـ� ســتتأثر بهــذا الزل ـزال .غـ يـر أن الســيناريوهات المحتملــة تقــول إن
ي
أ
هنــاك حــوال  10واليــات ســتتأثر هــي الخــرى بالزلـزال الــذي سـ ض
ـي�ب منطقــة
ي
مرمــرة .وحســب التقديـرات ،هنــاك حاجــة ألن نكــون مســتعدين لســيناريوهات

أســوأ مــن هــذه.
ينبغــي التفريــق ي ن
بــ� مفهومــي التحــول البنيــوي والتحــول الحــرض ي .فالتحــول
أكــر.
الحــرض ي يجــب أن يجــرى لبنــاء مــدن قابلــة للعيــش بشــكل ب
•ينظــر النــاس إىل التحــول الح ـرض ي عــى أنــه وســيلة للربــح ،فيواجهــون كثـ يـراً
ت
ـ� تنطــوي عــى الربــح ،وال يســتطيعون االعتمــاد عــى
مــن الحــاالت الســلبية الـ ي
المسـ ي ن
ـؤول� .لــم تســتطع المؤسســات العامــة أن تحســن التعبـ يـر عــن نفســها
ف
ف ي� هــذا الموضــوع ،ولــم تســتطع تأســيس الثقــة مــع النــاس .ي� هــذا الصــدد،
يجــب أن يقــوم التعــاون بـ ي ن
ـ� المؤسســات العامــة والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة
لتوعيــة النــاس ويجــب تنفيــذ أعمــال واســعة تغطــي جميــع القطاعــات.
ف
للتغ� المناخي.
ينبغي إعادة النظر ي� مراحل االستعداد ي
ف
تغيــر سســيولوجية العالــم
تأثــراً ي� ي
لتغــر المنــاخ ي
•مــن المتوقــع أن يكــون ي
برمتــه ،وأن يســتقبل بلدنــا المهاجريــن بأعــداد تفــوق تلــك أ
العــداد الــ�ت
ي
أ
ت
الــ� يشــهدها بلدنــا عــى
ستســتقبلها البلــدان الخــرى ،نظــراً للتطــورات ي
الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي.
يجــب إعــادة النظــر ف� المعلومــات بشــأن مســاحة أ
الر ضا� الـ ت
ـ� ســتغمرها الميــاه
ي
ي
ي
ـاحلية مــن بلدنــا ،وقــت حــدوث التغــر المناخــي المحتمــل ،و�ف
ف ي� المناطــق السـ
ي
ف ي
العمــال الـ تـ� ســيتم إنجازهــا مــن أجــل أ
ماهيــة أ
الشــخاص الذيــن يعيشــون ي� تلــك
ي
المناطــق.
ف
ت
ـ� يتــم إجراؤهــا مــن أجــل نـ شـر مصــادر الطاقــة
نقـ تـرح إ
الرساع ي� تنفيــذ الخطــط الـ ي
أ
المتجــددة ،وتحديــد سياســات اســتثمار الطاقــة الخاصة بالســنوات الـــ  25الوىل.
من المهم مراجعة ش�وط الكفاءة لدى المتعهدين ،والحرص عىل تطبيقها.
ينبغي ي ن
تعي� المشاكل ف ي� نظام رقابة البناء وإنتاج حلول لهذه المشاكل.
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إدارة الكوارث ف ي� IHH

المنظمات يغ� الحكومية والمتطوعون
نعتقــد بــرض ورة القيــام أ
بتوفــر الدعــم
بالمــور المذكــورة أدنــاه ،فيمــا يتعلــق
ي
ت
ـ�
والتســهيالت والحوافــز والدوافـ
ـع المعنويــة لبعــض المنظمــات غـ يـر الحكوميــة الـ ي
آ
تقــوم بنشــاطات ذات صلــة بالفــات والكــوارث.
•تخفيض ض
ال�ائب:
•إن معــدل ض
ال�ائــب الـ ت
ـ� تدفعهــا المنظمــات غـ يـر الحكوميــة مــن أجــل
ي
آ
ت
ـ� تبنيهــا بخصــوص الفــات والكــوارث
الطاقــة االســتيعابية والقــدرات الـ ي
ض
ت
مرتفــع جــداً ،ونعتقــد أن تخفيــض ال�ائــب عــى مشــريات منظماتنــا
ف
ف
ن
ت
ســر
الــ�
تعــا� حاليــاً مــن ضيــق ي� مواردهــا الماليــة سيســاهم ي� ي
ي
ي
العمليــة بشــكل ســليم وســلس ويخفــف العــبء عــن منظماتنــا.
•تــم إجـراء دراســة نموذجيــة حــول هــذا الموضــوع مــن أجــل المؤسســات
التعليميــة ف ي� مـ شـروع دعــم التعليــم بنســبة .%100
العفــاء مــن الغرامــات المروريــة ،وتخفيــض ض
ال�ائــب والتأمينــات
• إ
عــى المركبات.
�ض
ض
ـ� خــاص لل�ائــب الدائمــة عــى المركبــات الخاصــة
•خصــم يـ ب ف ي
المســتخدمة ي� حــاالت الكــوارث.
•منــح ت
النــذار والمصابيــح الوامضــة
ال�خيــص باســتعمال صفــارات إ
ف
ف ي� المركبــات ي� حــاالت الكــوارث.
•الســماح باســتعمال مم ـرات أ
المــان ف ي� حــال التدخــل ف ي� حــاالت
والعفــاء مــن المخالفــات المروريــة.
الكــوارث ،إ
غــر الحكوميــة عنــد وضــع
•الحــرص عــى عامــل المنظمــات ي
ين
أكــر ف ي� آليــات اتخــاذ القــرار.
القوانــ� ،وتضمينهــا بشــكل ب
•منــح ســلطة الرقابــة القانونيــة للمنظمــات غـ يـر الحكوميــة العاملــة
ف ي� مجــال الكــوارث ،وتمكينهــا مــن القيــام بالرقابــة المســتقلة
بموضــوع أخطــار الكــوارث.
• ين
غــر الحكوميــة عــى قيــد الحيــاة مــن
تأمــ� بقــاء المنظمــات ي
ـال لبنــاء القــدرات الالزمــة للتدخــل �ف
ي
خــال تقديــم الدعــم المـ ي
حــاالت الكــوارث.
غــر الحكوميــة الصالحيــة بإعطــاء التعليــم
•منــح المنظمــات ي
والتدريــب والشــهادة الخــاص بحــاالت الكــوارث ،وعــدم مطالبتها
ت
ش
الــ� يُطلــب اســتيفاؤها ف ي� القطــاع
باســتيفاء الــروط القاهــرة ي
الخــاص مثــل العمالــة والمــكان.
•تقديــم الدعــم المــال للمنظمــات غــر الحكوميــة الـ تـ� تتدخــل �ف
ي
ي
ي
ي
حــاالت الكــوارث عنــد وقوعهــا.
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ت
الــ� مــن شــأنها أن تســجل قــدرات وعمليــات
•فتــح شاشــات ب
ال�مجــة ي
ً
غــر الحكوميــة اســتعدادا للكــوارث.
المنظمــات ي
ف
ن
عــر
تــ� ســنوياً ورقيــاً أو ب
الحــال يتــم جمــع البيانــات مــرة أو مر ي
• ي� الوقــت ت ني
و�.
ال�يــد إ
ب
اللكــر ي
ن
قانو� للعمل الطوعي.
• وضع نظام
ي
ق
ف
ت
ـ� تقــوم بالعمــل الطوعــي
ـال ،تـ ي
• ي� الوقــت فالحـ ي
ـا� المنظمــات الـ ي
صعوبــات ي� المعامــات الرســمية نظــراً لعــدم وجــود نظــام
قانـ ن
ـو� بشــأن العمــل الطوعــي .وقــد يتلقــون عقوبــات شــديدة،
ي
ف
الصابــة أو الوفــاة.
ال ســيما ي� حــاالت إ
الذن:
•مشكلة إ
أ
ف
الكثــر مــن
•يعيــش الشــخاص الذيــن يعملــون ي� مجــال الكــوارث
ي
المشــاكل ف ي� القــدوم إىل مــكان وقــوع الكارثــة عنــد وقوعهــا.
•ال يســمح بعــض الرؤســاء بمشــاركة المرؤوسـ ي ن
ـ� ف ي� العمــل الطوعــي حـ تـى
ين
المرؤوســ�
وإن تــم منحهــم إذنــاً عامــاً .وال يعطــي بعــض الرؤســاء
المتطوعـ ن ف
الذن .ولــو كان ذلــك باســتخدام
والنقــاذ إ
ـ� ي� أعمــال البحــث إ
ي
حقهــم ف ي� الحصــول عــى إجازتهــم الســنوية.
•ال يســتطيع العاملــون ف ي� القطــاع الخــاص المشــاركة ف ي� العمــل الطوعــي
إال باســتخدام إجازتهــم الســنوية.
ف
نعتقــد أن العاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص يمكنهــم تحقيــق مشــاركة أكـ بـر ي� العمــل الطوعــي
إن تــم منــح أربــاب العمــل حوافــز مثــل تخفيــض أقســاط التأمـ ي ن
ـ� وتغطيــة دفــع الرواتــب،
وأن أربــاب العمــل ســيترصفون بمزيــد مــن االعتــدال إن حصلــوا عــى الثنــاء والشــكر مــن
الدارات المحليــة.
قبــل إ
•منح المكافآت
• ت
ين
المتطوعــ� الذيــن يقدمــون قيمــة مضافــة ف ي� حــاالت
نقــرح إعطــاء
ت
الــ� ال تحقــق مكاســب ماليــة.
الكــوارث بعــض الهدايــا ي
ين
المتطوع� حق الدخول إىل المتاحف مجاناً.
•منح
ين
المتطوعــ� حــق االســتفادة مــن دور الضيافــة العامــة
•منــح
ف
الحكوميــ�.ن
ن
الموظفــ�
مثلهــم ي� ذلــك مثــل
ي
ي
ن
•نقـ تـرح بــأن يتــم تكريــم المتطوعـ يـ� إبــان الكــوارث مــن قبــل الســلطات
المحليــة ،وتقديــم الشــكر والثنــاء لهــم عـ بـر حفــل يقــام مــن أجلهــم،
وأن تتــم مشــاركة هــذا الحفــل مــع ال ـرأي العــام.
ـوص برفــع الوعــي إىل أعــى مســتوياته ،عـ بـر إقامــة اجتمــاع تقييم وشــكر،
•إننــا نـ
ـؤول� ف� المنظمــات النشــطة �ف
يضــم شـ يـخصيات عــى مســتوى الــوزراء والمسـ ي ن
ي
ي
مجــال آ
الفات والكــوارث.
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