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ي إدارة الآفات والكوارثال
اتيجية هيئتنا �ف اس�ت

ي حالت الكوارث والطوارئ
ي لأعمال هيئتنا �ف

التسلسل الزم�ف

ي طورناها استعداداً للآفات والكوارث
الجوانب ال�ت

التحول المؤسس

الستعدادات لزلزال مرمرة المنتظر

ف التصالت تأم�ي
ف إدارة المتطوع�ي

ي إدارة الكوارث
قدراتنا �ف

ي بلدنا
ي حالت الكوارث �ف

حاتنا حول الوقاية من الكوارث والتدخل �ف آراؤنا ومق�ت

التعليم والتوعية

التنسيق

المشاكل البنيوية

المنظمات غ�ي الحكومية والمتطوعون
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احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت IHH ي
إدارة الكوارث �ف

ــة  غاث ي مجــال الإ
نســان والحريــات )IHH( العمــل �ف نســانية وحقــوق الإ ــة الإ غاث بــدأت هيئــة الإ

نســانية عــام 1992 بصــورة طوعيــة، ثــم قامــت بإضفــاء الطابــع المؤســ�ي عــى أعمالهــا عام  الإ
نســانية اللزمــة لجميــع  ي ســبيل إيصــال المســاعدات الإ

1995. إنهــا تقــوم بنشــاطاتها وأعمالهــا �ف
النــاس الذيــن يعيشــون الفقــر، ويتعرضــون للظلــم والكــوارث الطبيعيــة، والعمــل عــى منــع 
ي شــ�ت أنحــاء العالــم. وتعمــل عى تقديم المســاعدة 

انتهــاك حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية �ف
، دون النظــر إىل اختــلف الأعمــار والأديــان واللغــات والمذاهــب والأجنــاس  ف ف المحتاجــ�ي لمليــ�ي

والأعــراق.

نســانية،  نســان والدبلوماســية الإ نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ي مجــال الإ
ي ســياق عملهــا �ف

و�ف
ي تركيــا وشــ�ت أنحــاء العالــم، وتقــوم 

تعطــي الأولويــة لمشــاعر الأخــوة والتكافــل والتضامــن �ف
ي هــذا المضمــار. وتأخــذ عــى عاتقهــا المســؤولية لتكــون الرائــدة 

بمشــاريع اجتماعيــة وثقافيــة �ف
ي تشــهد الظلــم 

ي المناطــق الــ�ت
ي تبــدي نشــاطاتها �ف

ي تطويــر المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الــ�ت
�ف

ي المــدارس ودور الأيتــام والجوامــع والآبار والمراكز الثقافيــة والمراكز الصحية 
والضطهــاد، وتبــ�ف

ــب  ــدان، إىل جان ــة البل ي تنمي
ــاء المنطقــة وتســاعد �ف ي مــن شــأنها أن تخــدم أبن

ــ�ت ي ال
والمشــا�ف

ي كل منطقــة تفتقــر إىل 
نســانية �ف نســانية. وتجــري الدبلوماســية الإ ي المســاعدات الإ

إســهاماتها �ف
الدبلوماســية الدوليــة وينتــرش فيهــا الظلــم والضطهــاد، وتــؤدي دور الوســاطة لحل المشــاكل.

ي تخــدم المصلحــة العامــة عــى جائــزة الخدمــة العليــا مــن مجلــس 
حــازت هيئتنــا الــ�ت

ــس  ــرار مجل ــى ق ــاء ع ــب بن ائ ــن ال�ف ــا م ــم إعفاؤه ــ�ي )TBMM(، وت كي الكب
ــ�ت ــعب ال الش

ــخ 04 / 04 / 2011. ــم 1799/2011 تاري ــوزراء رق ال

المجلــس  ي 
نســان والحريــات )IHH( عضــو �ف الإ نســانية وحقــوق  الإ غاثــة  الإ هيئــة 

 )OIC( ســلمي القتصــادي والجتماعــي للأمــم المتحــدة )ECOSOC( ومنظمــة التعــاون الإ
ي التابــع 

نســا�ف ي مجلــس الصنــدوق الإ
ي ذات الوقــت، عضــو �ف

بصفــة مستشــار. وهــي �ف
كيــة  ي هيئــة المنظمــات التطوعيــة ال�ت

ســلمي )OICHF(، وعضــو �ف لمنظمــة التعــاون الإ
المنظمــات غــ�ي  التطوعيــة )ICVA(، واتحــاد  للمنظمــات  الــدوىلي  )TGTV(، والمجلــس 

.)IDSB( ســلمي ي العالــم الإ
الحكوميــة �ف

ي جميــع 
نســان والحريــات )IHH( فعالياتهــا �ف نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ تبــدي هيئــة الإ

أنحــاء العالــم حســب تسلســل الأولويــات:

ي تستمر فيها تداعيات الحروب.	 
ي من الحروب والمناطق ال�ت

ي تعا�ف
المناطق ال�ت

مناطق الكوارث والآفات.	 

ي من الفقر.	 
ي تعا�ف

المناطق أو البلدان ال�ت

نســان والحريــات  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ إدارة الآفــات والكــوارث التابعــة لهيئــة الإ
ي عمــوم 

نقــاذ �ف ي مجــال البحــث والإ
ــد عــن ألفــي متطــوٍع �ف ي بنيتهــا مــا يزي

)IHH( تضــم �ف
بلدنــا، وفريقــاً عملياتيــاً مكونــاً مــن 750 عنــ�اً، وأربعــة كلب مدربــة خصيصــاً مــن أجــل 
ــال  ي ح

ــلزم �ف ــل ال ــراء التدخ ــتعداد لإج ــم الس ــى أت ــك ع ــون بذل ــاذ، لتك نق ــث والإ البح
ــا وخارجهــا. الآفــات والكــوارث داخــل تركي

ــا  ــلل تطبيقاتن ــن خ ــا م ات فرقن ــ�ب ــع خ ــا، ونرف ــا ومواهبن ــار قدراتن ــوم باختب ــا نق إنن
ي بولــو عــام 2020.

ي بورصــة عــام 2019 وأخــرى �ف
ي أجريناهــا �ف

الوطنيــة الــ�ت

ــك الحــل والدعــم، لنســاعد إحــدى  ي ــا �ش ــا، بصفتن ــا وإمكانياتن أ قدراتن ــا نهــ�ي كمــا أنن
ي حــالت الآفــات، مثــل خدمــات 

كيــة �ف ة مجموعــة خدمــة تضمهــا خطــة التدخــل ال�ت عــرش
نقــاذ.  الدعــم النفــ�ي والجتماعــي، والتغذيــة والتصــالت، إىل جانــب عمليــات البحــث والإ
دارة الكــوارث والآفــات مــن خــلل تشــكيل أربــع مجموعــات خدمــة  ونقــوم بتطويــر فهمنــا لإ

أخــرى مطلوبــة عــى أســاس المنظمــات غــ�ي الحكوميــة.

استراتيجية هيئتنا في إدارة 
اآلفات والكوارث

اتيجيات الآتية: ي إدارة الآفات والكوارث ع�ب الس�ت
إننا نقوم بتنفيذ الأعمال �ف

ي بلدنا والعالم، بكل 	 
ي تحدث �ف

العمل عى التخفيف من آثار الكوارث والطوارئ ال�ت
إمكانياتنا وقدراتنا، إىل أن تعود الحياة إىل طبيعتها.

الحد من هدر الموارد والوقت من خلل العمل بالتعاون مع المؤسسات 	 
ي الميدان.

دارية، وعدم خلق مناطق ال�اع �ف والمنظمات الإ
ي بناء الموارد 	 

ي حالت الكوارث، إسهاماً �ف
ف للتدخل �ف ف المؤهل�ي تنشئة المتطوع�ي

ي ل غ�ف عنها عند وقوع الآفات والكوارث.
ية المؤهلة ال�ت البرش

ي مرحلة الستعداد لما قبل وقوع 	 
ي العالم �ف

ي النماذج التطبيقية الموجودة �ف
النظر �ف

ي يتطلبها أداء 
الكوارث، وإكساب بلدنا ثقافة الكوارث وتجاربها، وتسي�ي الأعمال ال�ت

ي تتوخاها المؤسسات للحد من أخطار الكوارث.
المهام ال�ت

توعية المجتمع فيما يتعلق بالستعداد للكوارث.	 
رين 	  تضميد الجراح بعد وقوع الكوارث، ودعم التنمية المستدامة، ونقل المت�ف

ف إىل حالة الأفراد الذين يتمتعون بالكتفاء  من الكوارث من حالة الأفراد المحتاج�ي
. ي

الذا�ت
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احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت التسلسل الزمني ألعمال هيئتنا في حاالت 
الكوارث والطوارئ

2020-1992

حرب البوسنة، البوسنة والهرسك )1995-1992(.
(، أذربيجان. حرب قرة باغ )منطقة خوجاىلي

  الحرب الشيشانية الأوىل، الشيشان.

 حرب كوسوفو، كوسوفو.

(، تركيا.  17 آب، زلزال غولجوك )قوجاىلي
، زلزال دوزجة، تركيا. ي

ين الثا�ف  12 ترش
 حرب الشيشان الثانية، الشيشان.

 حرب أفغانستان، أفغانستان. 

 حرب العراق، العراق.

 زلزال وتسونامي آتشيه، إندونيسيا.

(، باكستان. زلزال باكستان )منطقة كشم�ي
إعصار كاترينا، الوليات المتحدة الأمريكية.

 
. ف مجزرة غزة، فلسط�ي

حرب أوسيتيا الجنوبية، جورجيا.

. ي
، هاي�ت ي

زلزال هاي�ت
كارثة الفيضانات، باكستان.

مجزرة أسطول مرمرة )ماوي مرمرة(.
 كارثة فيضانات ألبانيا.

 
زلزال توهوكو، اليابان.

زلزال وان، تركيا.
ق إفريقيا. كارثة الجفاف، �ش

الحرب السورية، سوريا.
عصار، مدغشقر. كارثة الإ

. ف ف إ�ائيل وغزة، فلسط�ي ال�اع ب�ي
الهجرة )أراكان(، بنغلديش.

الحرب الأهلية، جمهورية إفريقيا الوسطى.
. ف إعصار هايان، الفلب�ي

فيضانات البوسنة والهرسك.
كارثة منجم سوما )مانيسا(، تركيا.
كارثة منجم أرَمَنك )كرمان(، تركيا

يا، غينيا. اليون، ليب�ي يبول، س�ي وباء الإ
أزمة القرم، أوكرانيا.

ي أفغانستان.
كارثة الفيضانات �ف

الحرب الأهلية، جمهورية إفريقيا الوسطى )2020-2014(.
 

زلزال نيبال.
الهجرة، مقدونيا.

الهجرة، سوريا.
. ف مجزرة غزة، فلسط�ي

كارثة فيضانات زيمبابوي.

كارثة فيضانات مالوي.
كارثة فيضانات موزمبيق.
كارثة فيضانات مقدونيا.

(، أفغانستان. كارثة النهيارات الثلجية )بانش�ي
يا. الهجرة، نيج�ي

إخلء حلب، سوريا.
، تركيا. ف فيضانات بارت�ي

زلزال )أيَوجيك / جنق قلعة(، تركيا.
زلزال )سمساط / أدي يمان(، تركيا.

الهجرة )أراكان(، بنغلدش.
زلزال، مكسيك.

زلزال )السليمانية(، العراق.
فيضانات مقدونيا.

فيضانات ألبانيا.
اليون. فيضانات س�ي

زلزال العراق.

الحرب الأهلية، اليمن.
زلزال )سولويزي(، إندونيسيا.

فيضانات النيجر.
الهجرة، بوركينا فاسو.

(، تركيا. ىلي
ف  زلزال )أجي بايام / دن�ي

(، تركيا. ىلي
ف زلزال )بوزقورت / دن�ي

زلزال )كارتال / إسطنبول(، تركيا.
فيضانات )أراكىي / طرابزون(، تركيا

فيضانات )أقجة قوجة / دوزجة(، تركيا.
كارثة العّبارة )الموصل(، العراق

حادثة ضياع )أولوداغ / بورصة(، تركيا.
زلزال ألبانيا.

كارثة فيضانات النيجر.

إعصار إيداي، إفريقيا.
كارثة فيضانات السودان.

كارثة فيضانات إيران.

زلزال )سيفريجة / إلزيغ(، تركيا.
كارثة النهيار الثلجي )وان(، تركيا

وس كورونا، تركيا. وباء ف�ي
الهجرة )أدرنة(، تركيا.

كارثة الفيضانات )َكْسَتل / بورصة(، تركيا.

َسون(، تركيا. كارثة الفيضانات )َدَرىلي / غ�ي
(، تركيا. قىي / إزم�ي زلزال )ب�ي

إعصار كولومبيا.
إعصار غواتيمال.

كارثة فيضانات النيجر.
كارثة فيضانات إيران.

انفجار مرفأ، لبنان.
الهجرة، السودان

1992

1994

1998

1999

2001

2003

2004

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 
ً
الجوانب التي طورناها استعدادا

لآلفات والكوارث

التحول المؤسسي
ي إدارة الآفــات والكــوارث، 

ي ســتتوىل المهــام �ف
لقــد حددنــا مجموعــات الخدمــة الــ�ت

ي 
ي حــالت الآفــات، وقمنــا بإجــراء التعديــلت �ف

كيــة �ف بالرجــوع إىل خطــة التدخــل ال�ت
التسلســل الهرمــي ضمــن الهيئــة حــ�ت تســتطيع مجموعــات الخدمــة هــذه أن تعمــل 
ي العمليــة وتدريباتنــا مســتمرة دون 

نتاجيــة. ودمــج آلياتنــا الداخليــة �ف بمزيــد مــن الإ
ــن  ــوارث، م ــة للك ــاملة ومنظم دارة ش ــلطة لإ ــاء س ــى بن ــك ع ــل كذل ــاع. ونعم انقط
ي 

ي مجموعــات الخدمــة الــ�ت
خــلل إدراج المنظمــات غــ�ي الحكوميــة المتعاونــة معنــا �ف

اتيجيات إدارة الكــوارث. نــدأب عــى تشــكيلها بمــا يتمــا�ش مــع وثيقــة اســ�ت

ي تبــدي نشــاطاتها تحــت ســقف رئاســة إدارة 
فيمــا يــىي مجموعــات الخدمــة الــ�ت

الآفــات والكــوارث:

إدارة العمليات. 1

إدارة المعلومات. 2

نقاذ. 	 البحث والإ

التغذية. 4

المأوى. 5

الدعم النف�ي والجتماعي. 	

التخابر. 7

التصالت. 	

اللوجستيات. 9

إدارة المستودعات والمساعدات العينية. 10

التعليم. 11

ف. 12 إدارة المنظمات غ�ي الحكومية والمتطوع�ي

ف. 	1 التعاون والدعم الدولي�ي

المساعدات الوطنية والدولية. 14

ي ورصوح هيئتنا(. 15
ار والخسائر )المتعلقة بمبا�ف تحديد الأرصف
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احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت IHH ي
إدارة الكوارث �ف

االستعدادات لزلزال مرمرة المنتظر
ــراء  ــا لإج ــة عنارصن ــات كاف ــط عملي ــع، نخط ــرة المتوق ــزال مرم ــتعدادات لزل ــاق الس ي نط

�ف
ات والمتحــولت المختلفــة. ف بالحســبان المتغــ�ي التدخــل الــلزم، واضعــ�ي

ي يمكنهــم 
ف بشــأن المســاعدات الــ�ت كائنــا الدوليــ�ي  إننــا بصــدد إنشــاء تعــاون قــوي مــع �ش

ة. ي حالــة وقــوع كارثــة كبــ�ي
تقديمهــا لبلدنــا �ف

ي أوســاط رقميــة مــن 
ي حــالت الكــوارث �ف

 عــلوة عــى ذلــك، فإننــا نعــد خطــط التدخــل �ف
ي نهاية عــام 2021(، 

، وينتظــر اكتمالــه �ف ي
عــداد الفــ�ف خــلل برنامــج إدارة الكــوارث )ل يــزال قيــد الإ

كز فيهــا  ي ســ�ي
ي المناطــق الضيقــة الــ�ت

ي حــالت الكــوارث �ف
ونعمــل عــى إنشــاء فــرق التدخــل �ف

ي مناطــق إقامتهــم، ليتــم بذلــك 
ي هــذه المناطــق عــى أ�هــم وأقاربهــم، ل ســيما �ف

فرقنــا �ف
. ي

تحقيــق الكتفــاء الــذا�ت

ن االتصاالت تأم�ي
ي طاقاتنــا 

ف تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة والأنظمــة اللســلكية الرقميــة �ف لقــد قمنــا بتضمــ�ي
ي أوقــات الكــوارث. فضــلً عــن 

الســتيعابية، مــن أجــل توفــ�ي اتصــالت مســتمرة ل تنقطــع �ف
ي نظــام لســلكي بســيط.

ي تركيــا طــورت نفســها �ف
أن جميــع عنارصنــا �ف

ن إدارة المتطوع�ي
نســان والحريــات )IHH(، طورنــا نظــام التفريــع  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ بصفتنــا هيئــة الإ
ــال  ــوارث، وعم ــالت الك ي ح

ف �ف ــ�ي ــي؛ المتطوع ــة ه ــروع مختلف ــة ف ــا ثلث ــي، وحددن الطوع
ف ثــلث مســتويات لــكل فــرع، ووضعنــا  ــا بتعيــ�ي نقــاذ، ومديــر الكــوارث. وقمن البحــث والإ
ي ســنة واحــدة عــى الأقــل، 

ــة يســتطيع الشــخص مــن خللهــا إنهــاء كل مســتوى �ف منهجي
، بــل نواصــل  ي

ي هــذه العمليــة، لــم نكتــف بالتدريــب الفــ�ف
. �ف وثــلث ســنوات عــى الأكــ�ش

أيضــاً اختبــار كفاءتنــا ونضجنــا وامتثالنــا للقيــم الوطنيــة والأخلقيــة.

نقــاذ. فــكل مؤسســة لديهــا  ي مجــال التدريــب عــى البحــث والإ
ي المعايــ�ي �ف

هنــاك نقــص �ف
اليــوم رأي خــاص بهــا يختلــف عــن رأي مؤسســة أخــرى، فيمــا يتعلــق بمواضيــع مثــل كيفيــة 
ــة إىل  ضاف ــا. بالإ ي يجــب أن يشــاركوا فيه

ــ�ت ــاذ، والأنشــطة ال نق ــال البحــث والإ ــب عم تدري
ســعافات الأوليــة أمــراً اختياريــاً وليــس أمــراً إجباريــاً.  ذلــك، يُعتــ�ب تلقــي التدريــب عــى الإ
وتلقــي التدريــب والحصــول عــى الشــهادة مــن هــذا التدريــب يشــ�ي إىل أن الشــخص لديــه 
ــم  ــى التعلي ــذي يتلق وري للشــخص ال ــ�ف ــن ال ــه م ــد أن ــذا الموضــوع. بي ــم به وعــي وعل
ــب  ــون صاح ــن أن يك ــاً ع ــلوك، عوض ــب إىل س ــم والتدري ــذا العل ــول ه ــب أن يح والتدري

نقــاذ. ي مجــال البحــث والإ
معلومــات، حــ�ت يكــون قــادراً عــى العمــل �ف



9 8

احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت IHH ي
إدارة الكوارث �ف

قدراتنا في إدارة الكوارث

، بولو 2020( ي
ي الثا�ف

نقاذ )التدريب الوط�ف صورة : عنارص البحث والإ

نقاذ. قدرات عنارص البحث والإ

ي التصالت والمساعدات داخل القطر.
قدراتنا �ف

تمثيلياتنا خارج القطر.

4x4 وسيلة نقل ميدانية

عربة لوجستية

عربة استكشاف

عربة مطعم متنقل

عربة نقل فريق العمل

قوارب زودياك

عربة حوادث حمراء

عربات خدمة

)عدد 	(

)عدد 5(

)عددين(

 )عدد 2(

)عدد 	(

)عدد 4(

)عدد 	(

)عدد 20(

موقف سياراتنا الذي تم تحديده كأولوية عند وقوع كارثة.

نسانية  غاثة الإ ي تركيا فرعان و82 جمعية للإ
�ف

ي 511 مدينة
وتمثيليات �ف

مركز إدارة الكوارث ي
المركز اللوجيس�ت نسانية غاثة الإ جمعيات الإ
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آراؤنا ومقترحاتنا حول الوقاية 
من الكوارث والتدخل في حاالت 

الكوارث في بلدنا

التعليم والتوعية
بيــة الوطنيــة هــي المســؤولة عــن تدريبــات التوعيــة لزيادة  ينبغــي أن تكــون وزارة ال�ت
ــة  ــات التوعي ــون تدريب ــ�ت تك ــوارث. وح ــات والك ــأن الآف ــي بش ــات والوع المعلوم

: ، ل بــد مــن اتبــاع مــا يــىي ي المنهــاج الــدرا�ي
ة بشــكل أكــ�ب �ف حــارصف

· ينبغــي عــى المنظمــات المعنيــة حاليــاً بموضــوع الآفــات والكــوارث بــذل مزيــد من 
ي مجــال 

الجهــود مــن أجــل تدريبــات التوعيــة. وينبغــي عــى المؤسســات العاملــة �ف
ف عــى إعــداد الأفــراد والمنظمــات بحيــث تنتــج  كــ�ي الكــوارث أن تعطــي مزيــداً مــن ال�ت

نقــاذ. ي مجــال البحــث والإ
افيــة �ف خدمــات اح�ت

· ينبغــي عــى المؤسســات المعنيــة بالآفــات والكــوارث أن تصــل إىل مســتويات 
بيــة الوطنيــة، بــدلً مــن أن تجعــل  رشــاد لــوزارة ال�ت تؤهلهــا لتقديــم الستشــارة والإ

ــة. ي تجــرى مــن أجــل التوعي
ــ�ت ــة جــزءاً مــن النشــاطات ال ــة الوطني بي وزارة ال�ت

ــائل  ــه الرس ــة، لتوجي ــات المغلف ــى المنتوج ــة ع ــارات التوعي ــة عب ــي كتاب ينبغ
المنشــودة مــن التعليــم والتوعيــة إىل النــاس بشــكل فيــه مزيــد مــن الرعــة 

والفعاليــة. والمســاواة 

هنــاك مؤسســات تعمــل اليــوم بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لتوعيــة أفــراد المجتمــع 
ــرٍة  ــة لم ــات التوعي ــى تدريب ــذي يتلق ــخص ال ــن الش ــوارث. لك ــات والك ــأن الآف بش

ي نــدوات ذات صلــة بالآفــات.
واحــدٍة نــادراً مــا يشــارك لحقــاً �ف

ــات  ــون منهــم فرصــة النضمــام إىل تدريب ــراد ل ســيما العامل وقلمــا يجــد الأف
ي بعــض القطاعــات تــكاد تكــون فرصتهــم معدومــة للمشــاركة 

التوعيــة، والعاملــون �ف
ي هــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب.

�ف

ي وضــع جيــد، إذا مــا وضعنــا بالحســبان 
هنــاك تصــور بــأن تدريبــات التوعيــة �ف

ــات  ــن الهــدف مــن هــذه التدريب ي تتلقاهــا المؤسســات، لك
ــ�ت ــات ال أعــداد التدريب

ــات  ــع المؤسس ــات. جمي ي الثقاف
ــ�ي �ف ــداث التغي ــي وإح ــلوك والوع ــاء الس ــو بن ه

ــات. ــق بهــذه التدريب ــا يتعل ــان وإخــلص فيم ــوم بتف تعمــل الي

ي يتــم تقديمهــا عبــارة عــن تدريبــات مفيــدة مــن أجــل البلــدان 
فالتدريبــات الــ�ت

ي لــم تنقلــب فيهــا الحــوادث إىل كــوارث وبقيــت أبنيتهــا منتظمــة ومتينــة. مثــلً 
الــ�ت

ــة  ــم تســليط الضــوء عــى خطــوط الصــدع وحقيب ــا، يت ي بلدن
ــزال �ف ــوع زل ــد وق عن

ــث عــن  ــن الحدي ــراد. لك ي يجــب أن يتخذهــا الأف
ــ�ت ــة ال ازي ــ�ي الح�ت ــات والتداب الآف

ي لــم 
ي البلــدان الــ�ت

ــار الأبنيــة. أمــا �ف هــذه الأمــور بصــورة مســتمرة لــن يمنــع انهي
ــار الأبنيــة، فلــن تكــون هنــاك حاجــة حــ�ت للحديــث عــن هــذه الأمــور. تتعــرض لنهي

ورة تطويــر ثقافــة التدريــب. فــل بــد مــن تطويــر ثقافــات أخرى  إننــا نعتقــد بــ�ف
نــذار  ي الحديقــة بعــد إطــلق صفــارة الإ

غــ�ي ثقافــة التدريــب الــذي يبــدأ بالجتمــاع �ف
بحــدوث الحريــق، وينتهــي بالتعداد.

ي 1	 أيار من كل عام.
ي تشيىي يتم إجراء محاكاة إخلء مدينة �ف

مثلً �ف

التنسيق
ــن أن  ــد م ــوارئ، والتأك ــوارث والط ــس الك ي مجل

ــة �ف ــان فرعي ــاء لج ــي إنش ينبغ
ــاكل. ــول للمش ــم حل ــا تقدي ــوارث يمكنه ــتعد للك ي تس

ــ�ت ــات ال ــع المؤسس جمي

ورة تشــكيل فريــق مخــول خــاص يمكنــه أن ينســق الســتعدادات  إنــه مــن الــ�ف
وط القائمــة يُعــد مــن  لزلــزال مرمــرة. نــرى أن الســتعداد لزلــزال مرمــرة ضمــن الــرش
ي ذات الوقــت نــدرك أن التأهــب لهــذه 

ف أولويــات جميــع المؤسســات، ولكننــا �ف بــ�ي
الكارثــة الطبيعيــة ل يشــكل عمــلً إضافيــاً عــى كاهــل المؤسســات 

ي 
ي مــن نقــص �ف

ي حــالت الكــوارث تعــا�ف
كيــة �ف إننــا نعتقــد أن خطــة التدخــل ال�ت

بعــض مجموعــات الخدمــة، وأن هــذه الخطــة يجــب أن تشــمل أيضــاً مجموعــات 
الخدمــة المذكــورة أدنــاه.

مجموعة خدمة إدارة العمليات
يلحــظ أن جميــع المؤسســات باســتثناء بعــض المؤسســات تعمــل عــى تنســيق 
ــراءات  ــال وإج ــون أعم ــن يتابع ــخاص الذي ــوارث، وأن الأش ــق الك ي مناط

ــوارث �ف الك
إىل  يفتقــرون  الذيــن  والأشــخاص  الخدمــة هــي ســلطات محليــة.  مجموعــات 
ي ضعــف التنســيق، ل ســيما 

ي موضــوع الآفــات والكــوارث قــد يتســببون �ف
ة �ف الخــ�ب

ي هــذا الصــدد، مــن المفيــد أن يتــم تحديــد 
ة حرجــة. �ف حينمــا يقومــون بــإدارة فــ�ت

ــل  ــة التدخ ي خط
ف �ف ــي�ي ــل الأساس كاء الح ــات �ش ــيديرون عملي ــن س ــخاص الذي الأش

ي حــالت الكــوارث، وأن يقــوم هــؤلء الأشــخاص بالتنســيق وإدارة الســكان 
كيــة �ف ال�ت

ي 
ة �ف ف الخــ�ب ي كل حالــة مــن حــالت الكــوارث، واكتســاب الســكان المحليــ�ي

ف �ف المحليــ�ي
أوســاط العمــل هــذه.
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مجموعة خدمة االتصاالت
ــل  ــع التضلي ــث وتمن ــة والب ي ستنســق النــرش والصحاف

ــ�ت ــة ال ــا مجموعــة الخدم إنه
ــة برفــع  ضافــة إىل ذلــك، ســتكون مســؤولة عــن الأنشــطة ذات الصل علمــي. بالإ الإ

عــلم. الوعــي حــول الكــوارث عــ�ب وســائل الإ

مجموعة خدمة تنسيق الواليات
عبــارة عــن مجموعــة خدمــات تعمــل عــى تنســيق كافــة المســاعدات القادمــة مــن 

ي أصابتهــا الكارثــة.
الوليــات الأخــرى غــ�ي الوليــة أو المنطقــة الــ�ت

 
مجموعة خدمة التدريب والتعليم

ــة عــى المــدى  ــارة عــن مجموعــة خدمــات تعمــل عــى أداء الخدمــات التعليمي عب
ي هــذا الشــأن، 

ي ســتقوم بالنشــاطات �ف
الوســط والطويــل، وتنســق المؤسســات الــ�ت

وتتابــع الأعمــال قبيــل وقــوع الآفــات، فيمــا يتعلــق بإعــداد الســكان للآفــات.

 
ن والمنظمات غ�ي الحكومية مجموعة خدمة إدارة المتطوع�ي

ي ســتتوىل مســؤولية تنســيق المنظمــات غــ�ي الحكوميــة 
إنهــا مجموعــة الخدمــة الــ�ت

ف إىل مــكان الكــوارث. إننــا نعتقــد أن المنظمــات غــ�ي  ف القادمــ�ي والأشــخاص المخولــ�ي
ي مــكان وقــوع الكــوارث لتكــون مفيــدة وقــت الآفــات 

ي وتعمــل �ف
ي تــأ�ت

الحكوميــة الــ�ت
ي حــالت الكــوارث.

كيــة �ف والكــوارث ليســت عــى علــم بخطــة التدخــل ال�ت

المشاكل البنيوية

المشــاكل البنيويــة هــي الســبب الرئيــ�ي وراء تحــول الحــوادث إىل كــوارث. وكل حــّل 
ي 

يتــم تطبيقــه قبــل حــل هــذه المشــاكل البنيويــة ســيظهر أمامنــا مشــكلة أخــرى �ف
المســتقبل.

ي العالــم، نجــد لســوء الحــظ أن معــدل 
ي تقــع �ف

ي الكــوارث الــ�ت
عنــد إمعــان النظــر �ف

ــاكل  ــود إىل مش ــك يع ي ذل
ــا�ي �ف ــبب الأس ــا، والس ي بلدن

ــا �ف ــغ أقصاه ــات يبل الوفي
عمــار وســوء مــواد البنــاء. الإ

عمــار، وتســي�ي العمليــات ذات  ينبغــي تقليــص صلحيــات البلديــات بمــا يخــص الإ
ــات  ــة والتمــدن. وينبغــي أن تكــون البلدي ــار تحــت تنســيق وزارة البيئ عم ــة بالإ صل

آليــة التنفيــذ وليــس آليــة اتخــاذ القــرار.

ــاىلي  ــات، وبالت ــوارث والآف ــار الك ــادة آث ي زي
ــل �ف ــة الســكافية أهــم عام تشــكل الكثاف

ي المــدن، لأن 
يجــب تقويــض أعــداد الأبنيــة ووضــع حــد لرتفــاع الكثافــة الســكانية �ف

ار الكــوارث إىل أقــى  النمــو غــ�ي المنضبــط يؤثــر ســلباً عــى المجتمــع ويرفــع أرصف
ة. مســتوياتها. وكذلــك انعــدام التخطيــط يعــد مــن أحــد المشــاكل الكبــ�ي

ينبغــي تخطيــط المــدن وفقــاً لمعايــ�ي الحيــاة الكريمــة. فهيئتنــا عــى ســبيل المثــال 
ــكل  ــار 50 م2 ل ي مــدن الخيــم، تحــرص عــى بنائهــا اعتمــاداً عــى معي

ــ�ف ــا تب عندم
ي 

شــخص، مــع العلــم أن المســاحة المقــررة لــكل شــخص عــى أســاس الأقضيــة �ف
ي مــدن الخيــم.

ي بلدنــا أقــل مــن المســاحة المقــررة لــكل شــخص �ف
ة �ف المــدن الكبــ�ي

ــكل مؤسســة  ــز واحــد. ف ي مرك
ــوارث �ف ي حــالت الك

ــع ســلطة التدخــل �ف ينبغــي جم
ــة هــذا النقــص. ــا لتغطي ــاء قدراته ــاً عــى بن تعمــل حالي

ــز  ــة، وتعزي دارات المحلي ــة عــن الإ طفائي ورة فصــل مؤسســات الإ ــا نعتقــد بــ�ف إنن
ي حــالت الكــوارث.

ســلطة التدخــل �ف

ي 
مجيــات عــى المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، وجعلهــا تشــارك �ف ينبغــي فتــح أنظمــة ال�ب

إدارة العمليــة بصــورة فعالــة. فالأشــخاص والمؤسســات الذيــن يفتقــرون اليــوم إىل 
ي العمليــات يعجــزون عــن تلبيــة متطلبــات العــ� ويتعرضــون 

الحضــور الرقمــي �ف
للــزوال.

ي مجــال الآفــات والكــوارث. فــكل قضيــة 
ينبغــي أل يبقــى هــذا العمــل محصــوراً �ف

تهــم الأ�ة والمجتمــع بشــكل وثيــق هــي مــن شــأن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة. مثــلً 
ار والآثــار الثانويــة الناجمــة  ي الحــد مــن الأرصف

مكافحــة الفقــر يشــكل عامــلً هامــاً �ف
عــن الكــوارث.

راً بالكــوارث، فــل  إن أصحــاب الدخــل المنخفــض هــم أكــ�ش فئــات المجتمــع تــ�ف
يســتطيعون الســتفادة مــن إمكانيــات التعليــم والتدريــب قبــل الكــوارث، ويتأثــرون 
ي العــودة إىل حياتهــم الطبيعيــة بعــد 

ــاً أطــول �ف ســلباً بالكــوارث، ويســتغرقون وقت
ــاراً مــن  ورًة ل اختي ي لمكافحــة الفقــر رصف

وقــوع الكــوارث. ويبقــى التعــاون الســتبا�ت
ي والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة.

أجــل مؤسســات المجتمــع المــد�ف

ــا  ــم آثاره ــوارث، وأن تتفاق ــار الك ــزداد آث ــة أن ت ــنوات القادم ي الس
ــع �ف ــن المتوق م

ة  ي عــام 2020 كانــت صغــ�ي
ي شــهدناها �ف

نســان. فالكــوارث الــ�ت الســلبية عــى حيــاة الإ
ف عــى بلدنــا أن تكــون عــى اســتعداد أكــ�ب لمواجهــة الكــوارث  نســبياً، ولكــن يتعــ�ي
وري متابعــة الأعمــال قبــل وقوع  ، وبالتــاىلي مــن الــ�ف عــى النطــاق المتوســط والكبــ�ي
 ،)TBMM( كي الكبــ�ي

الكــوارث وأثناءهــا وبعدهــا تحــت ســقف مجلــس الشــعب الــ�ت
ي تخــص 

ــ�ت ــات ال ــع العملي ــوىل متابعــة جمي ــة تت ــة دائم ــر تأســيس لجن ــه بأم وقيام
ــيق  ــة، والتنس ــ�ي الحكومي ــات غ ــاص والمنظم ــام والخ ف الع ــ�ي ــتعدادات القطاع اس

فيمــا بينهــا.

ــة  ــان فرعي ــاء لج ــلل إنش ــن خ ــل م ــن التفصي ــد م ــات بمزي ــة العملي ح متابع ــ�ت نق
ــاه: ــورة أدن ــائل المذك ــأن المس ــة بش ــة الدائم ــذه اللجن ــة له تابع
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احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت IHH ي
إدارة الكوارث �ف

ب منطقــة مرمــرة عــى حــد . 1 تدقيــق ومتابعــة الســتعدادات للزلــزال الــذي ســي�ف
اء. ــ�ب تقدير الخ

ــ�ي . 2 ــات غ ــة، والمنظم دارات المحلي ــلإ ــة ل ــات التابع ــات المؤسس ــة عملي متابع
ــوارئ. ــوارث والط ــالت الك ي ح

ــطة �ف ــة الناش الحكومي

دراسة آثار التغ�ي المناخي.. 	

ي حالت الكوارث.. 4
ي عمليات التدخل �ف

البحث �ف

متابعة الأعمال الرامية للتخفيف من آثار الكوارث.. 5

عمــار وأنظمــة رقابــة الأبنيــة، ومتابعــة . 	 متابعــة العمليــات الحرجــة مثــل تغــ�ي الإ
ــاكل. حلول المش

مراقبة ومتابعة حرائق الغابات.. 7

ف والمراســيم الصــادرة تركز عى المؤسســات  مــن اللفــت للنتبــاه أن معظــم القوانــ�ي
ف والمنظمات  العامــة والقطــاع الخــاص، وتفتقــر إىل النهــج الــذي يركز عــى المواطنــ�ي
ف عــى  كــ�ي غــ�ي الحكوميــة. نعتقــد أن صنــع القانــون مــن قبــل صنــاع القانــون مــع ال�ت

ي بنــاء تنســيق قوي.
ف والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة سيســاهم �ف المواطنــ�ي

ــار  ــة ســيحد مــن آث ي الصحــة والســلمة المهني
ف �ف إن تحقيــق اســتقللية الأخصائيــ�ي

ي. حــوادث العمــل والكــوارث ذات المنشــأ البــرش

.)e-Devlet( ونية لك�ت ي نظام الحكومة الإ
يجب تسجيل خطط كوارث العائلة �ف

ــع 	  ــول إىل موق ــلل الدخ ــن خ ــوارث، م ــار الك ــة أخط ــراد معرف ــى الأف ــي ع نبغ
ونيــة والحصــول عــى معلومــات حــول البنــاء الــذي يقيمــون فيه.  لك�ت الحكومــة الإ
ــوا إنهــم أدركــوا بعــد زلــزال إزمــ�ي أن الشــقق  كثــ�ي هــم الأشــخاص الذيــن قال

هــم بــه المالــك. يجــار كانــت أكــ�ش خطــورة ممــا أخ�ب ي يعيشــونها فيهــا بالإ
الــ�ت

ف مــن معرفــة بنيــة البنــاء الــذي يقيمون 	  ف المواطنــ�ي ينبغــي إضافــة نمــاذج لتمكــ�ي
ــة  ي نطــاق رقاب

ي جــرت �ف
ــ�ت ــه والأعمــال ال ي يمكــن أن يصيب

ــ�ت ــه والمخاطــر ال في
.e-Devlet ونيــة لك�ت البنــاء، مــن خــلل الحكومــة الإ

ي 
ي مــا قبــل عــام 2000 ومبــا�ف

ي مقســومة إىل مبــا�ف
إننــا نعتقــد أنــه بالرغــم مــن أن المبــا�ف

ي صــار فيهــا مراقبــو 
ة الــ�ت مــا بعــد عــام 2000، فإنــه ســيكون مــن المفيــد اعتمــاد الفــ�ت

. ف ــتقل�ي ي مس
المبا�ف

ي يتــم تنفيذهــا بشــأن 
كثــار مــن تشــارك المعلومــات حــول الأنشــطة الــ�ت ينبغــي الإ

زلــزال مرمــرة المتوقــع، وتســي�ي العمليــة بمزيــد مــن الشــفافية.

عــى ســبيل المثــال، عنــد الحديــث عــن رقــم كبــ�ي مثــل انهيــار 50 ألــف بنايــة، 	 
ي مجــال الآفــات والكــوارث أن تعــرف بوضــوح 

يجــب عــى المؤسســات العاملــة �ف
كيــف تــم تحديــد تلــك البنايــات المنهــارة، وأصحابهــا.

قبــل 	  مــن  للكــوارث  التأهــب  بشــأن  المؤسســات  خطــط  معرفــة  ينبغــي 
الأخــرى. المؤسســات 

 عنــد التأهــب لزلــزال مرمــرة، يتــم وضــع تصــور طبيعــي بــأن إســطنبول وحدها 	 
ــول إن  ــة تق ــ�ي أن الســيناريوهات المحتمل ــزال. غ ــذا الزل ي ســتتأثر به

ــ�ت هــي ال
ب منطقــة  هنــاك حــواىلي 10 وليــات ســتتأثر هــي الأخــرى بالزلــزال الــذي ســي�ف
مرمــرة. وحســب التقديــرات، هنــاك حاجــة لأن نكــون مســتعدين لســيناريوهات 

أســوأ مــن هــذه.

ــول  ي. فالتح ــ�ف ــول الح ــوي والتح ــول البني ــي التح ف مفهوم ــ�ي ــق ب ــي التفري ينبغ
. ــ�ب ــكل أك ــش بش ــة للعي ــدن قابل ــاء م ــرى لبن ــب أن يج ي يج ــ�ف الح

اً 	  ي عــى أنــه وســيلة للربــح، فيواجهــون كثــ�ي ينظــر النــاس إىل التحــول الحــ�ف
ي تنطــوي عــى الربــح، ول يســتطيعون العتمــاد عــى 

مــن الحــالت الســلبية الــ�ت
. لــم تســتطع المؤسســات العامــة أن تحســن التعبــ�ي عــن نفســها  ف المســؤول�ي
ي هــذا الصــدد، 

ي هــذا الموضــوع، ولــم تســتطع تأســيس الثقــة مــع النــاس. �ف
�ف

ف المؤسســات العامــة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة  يجــب أن يقــوم التعــاون بــ�ي
لتوعيــة النــاس ويجــب تنفيــذ أعمــال واســعة تغطــي جميــع القطاعــات.

ي مراحل الستعداد للتغ�ي المناخي.
ينبغي إعادة النظر �ف

ــم 	  ــيولوجية العال ــ�ي سس ي تغي
اً �ف ــ�ي ــاخ تأث ــ�ي المن ــون لتغ ــع أن يك ــن المتوق م

ي 
برمتــه، وأن يســتقبل بلدنــا المهاجريــن بأعــداد تفــوق تلــك الأعــداد الــ�ت

ي يشــهدها بلدنــا عــى 
ستســتقبلها البلــدان الأخــرى، نظــراً للتطــورات الــ�ت

الصعيــد الجتماعــي والقتصــادي.

ــاه  ي ســتغمرها المي
ي الــ�ت

ي المعلومــات بشــأن مســاحة الأرا�ف
يجــب إعــادة النظــر �ف

ي 
ــا، وقــت حــدوث التغــ�ي المناخــي المحتمــل، و�ف ي المناطــق الســاحلية مــن بلدن

�ف
ي تلــك 

ي ســيتم إنجازهــا مــن أجــل الأشــخاص الذيــن يعيشــون �ف
ماهيــة الأعمــال الــ�ت

المناطــق.

ي يتــم إجراؤهــا مــن أجــل نــرش مصــادر الطاقــة 
ي تنفيــذ الخطــط الــ�ت

ح الإ�اع �ف نقــ�ت
المتجــددة، وتحديــد سياســات اســتثمار الطاقــة الخاصة بالســنوات الـــ 25 الأوىل.

وط الكفاءة لدى المتعهدين، والحرص عى تطبيقها. من المهم مراجعة �ش

ي نظام رقابة البناء وإنتاج حلول لهذه المشاكل.
ف المشاكل �ف ينبغي تعي�ي
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احات تعريف وتقرير بالنشاطات واالق�ت IHH ي
إدارة الكوارث �ف

المنظمات غ�ي الحكومية والمتطوعون
 

ــم  ــ�ي الدع ــق بتوف ــا يتعل ــاه، فيم ــورة أدن ــور المذك ــام بالأم ورة القي ــ�ف ــد ب نعتق
ي 

والتســهيلت والحوافــز والدوافــع المعنويــة لبعــض المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الــ�ت
ــة بالآفــات والكــوارث. تقــوم بنشــاطات ذات صل

ائب:	  تخفيض ال�ف

ي تدفعهــا المنظمــات غــ�ي الحكوميــة مــن أجــل 	 
ائــب الــ�ت إن معــدل ال�ف

ي تبنيهــا بخصــوص الآفــات والكــوارث 
الطاقــة الســتيعابية والقــدرات الــ�ت

ــا  يات منظماتن ائــب عــى مشــ�ت مرتفــع جــداً، ونعتقــد أن تخفيــض ال�ف
ــ�ي  ي س

ــاهم �ف ــة سيس ــا المالي ي موارده
ــق �ف ــن ضي ــاً م ي حالي

ــا�ف ي تع
ــ�ت ال

ــا. ــة بشــكل ســليم وســلس ويخفــف العــبء عــن منظماتن العملي

تــم إجــراء دراســة نموذجيــة حــول هــذا الموضــوع مــن أجــل المؤسســات 	 
وع دعــم التعليــم بنســبة %100.  ي مــرش

التعليميــة �ف

ائــب والتأمينــات 	  عفــاء مــن الغرامــات المروريــة، وتخفيــض ال�ف الإ
ــى المركبات. ع

ائــب الدائمــة عــى المركبــات الخاصــة 	  ي خــاص لل�ف يــ�ب خصــم رصف
ي حــالت الكــوارث.

المســتخدمة �ف

نــذار والمصابيــح الوامضــة 	  خيــص باســتعمال صفــارات الإ منــح ال�ت
ي حــالت الكــوارث.

ي المركبــات �ف
�ف

ي حــالت 	 
ي حــال التدخــل �ف

ــان �ف ــرات الأم الســماح باســتعمال مم
ــة. ــات المروري ــن المخالف ــاء م عف ــوارث، والإ الك

الحــرص عــى عامــل المنظمــات غــ�ي الحكوميــة عنــد وضــع 	 
ي آليــات اتخــاذ القــرار.

، وتضمينهــا بشــكل أكــ�ب �ف ف القوانــ�ي

منــح ســلطة الرقابــة القانونيــة للمنظمــات غــ�ي الحكوميــة العاملــة 	 
ي مجــال الكــوارث، وتمكينهــا مــن القيــام بالرقابــة المســتقلة 

�ف
ــوارث. بموضــوع أخطــار الك

ــن 	  ــاة م ــد الحي ــى قي ــة ع ــ�ي الحكومي ــات غ ــاء المنظم ف بق ــ�ي تأم
ي 

خــلل تقديــم الدعــم المــاىلي لبنــاء القــدرات اللزمــة للتدخــل �ف
ــوارث. حــالت الك

منــح المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الصلحيــة بإعطــاء التعليــم 	 
والتدريــب والشــهادة الخــاص بحــالت الكــوارث، وعــدم مطالبتها 
ــاع  ي القط

ــتيفاؤها �ف ــب اس ي يُطل
ــ�ت ــرة ال وط القاه ــرش ــتيفاء ال باس

ــكان. ــة والم ــل العمال الخــاص مث

ي 	 
ي تتدخــل �ف

تقديــم الدعــم المــاىلي للمنظمــات غــ�ي الحكوميــة الــ�ت
حــالت الكــوارث عنــد وقوعهــا.

ــات 	  ــدرات وعملي ــجل ق ــأنها أن تس ــن ش ي م
ــ�ت ــة ال مج ــات ال�ب ــح شاش فت

ــوارث. ــتعداداً للك ــة اس ــ�ي الحكومي ــات غ المنظم

ــ�ب 	  ــاً أو ع ــنوياً ورقي ف س ــ�ي ــرة أو مرت ــات م ــع البيان ــم جم ــاىلي يت ــت الح ي الوق
�ف

. ي
و�ف لكــ�ت يــد الإ ال�ب

ي للعمل الطوعي.	 
  وضع نظام قانو�ف

ي تقــوم بالعمــل الطوعــي 	 
ي المنظمــات الــ�ت

، تــل�ت ي الوقــت الحــاىلي
�ف

ــام  ــود نظ ــدم وج ــراً لع ــمية نظ ــلت الرس ي المعام
ــات �ف صعوب

ي بشــأن العمــل الطوعــي. وقــد يتلقــون عقوبــات شــديدة، 
قانــو�ف

ــة أو الوفــاة. صاب ي حــالت الإ
ل ســيما �ف

ذن:	  مشكلة الإ

ي مجــال الكــوارث الكثــ�ي مــن 	 
يعيــش الأشــخاص الذيــن يعملــون �ف

ي القــدوم إىل مــكان وقــوع الكارثــة عنــد وقوعهــا.
المشــاكل �ف

ي العمــل الطوعــي حــ�ت 	 
ف �ف ل يســمح بعــض الرؤســاء بمشــاركة المرؤوســ�ي

ف  ــ�ي ــاء المرؤوس ــض الرؤس ــي بع ــاً. ول يعط ــاً عام ــم إذن ــم منحه وإن ت
ذن. ولــو كان ذلــك باســتخدام  نقــاذ الإ ي أعمــال البحــث والإ

ف �ف المتطوعــ�ي
ي الحصــول عــى إجازتهــم الســنوية.

حقهــم �ف

ي العمــل الطوعــي 	 
ي القطــاع الخــاص المشــاركة �ف

ل يســتطيع العاملــون �ف
إل باســتخدام إجازتهــم الســنوية. 

ي العمــل الطوعــي 
ي القطــاع الخــاص يمكنهــم تحقيــق مشــاركة أكــ�ب �ف

ف �ف نعتقــد أن العاملــ�ي
ف وتغطيــة دفــع الرواتــب،  إن تــم منــح أربــاب العمــل حوافــز مثــل تخفيــض أقســاط التأمــ�ي
وأن أربــاب العمــل ســيت�فون بمزيــد مــن العتــدال إن حصلــوا عــى الثنــاء والشــكر مــن 

دارات المحليــة.  قبــل الإ

منح المكافآت	 

ي حــالت 	 
ف الذيــن يقدمــون قيمــة مضافــة �ف ح إعطــاء المتطوعــ�ي نقــ�ت

ــة. ــب مالي ــق مكاس ي ل تحق
ــ�ت ــا ال ــض الهداي ــوارث بع الك

ف حق الدخول إىل المتاحف مجاناً.	  منح المتطوع�ي

ف حــق الســتفادة مــن دور الضيافــة العامــة 	  منــح المتطوعــ�ي
. ف ف الحكوميــ�ي ي ذلــك مثــل الموظفــ�ي

مثلهــم �ف

ف إبــان الكــوارث مــن قبــل الســلطات 	  ح بــأن يتــم تكريــم المتطوعــ�ي نقــ�ت
المحليــة، وتقديــم الشــكر والثنــاء لهــم عــ�ب حفــل يقــام مــن أجلهــم، 

وأن تتــم مشــاركة هــذا الحفــل مــع الــرأي العــام.

إننــا نــو�ي برفــع الوعــي إىل أعــى مســتوياته، عــ�ب إقامــة اجتمــاع تقييم وشــكر، 	 
ي 

ي المنظمــات النشــطة �ف
ف �ف يضــم شــخصيات عــى مســتوى الــوزراء والمســؤول�ي

مجــال الآفات والكــوارث.






