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 االستعداد للطوارئ ومواجهتها 
 اللجنة اإلقليمية،

ن إذ تدرك ما تعانيه شعوب اإلقليم من ضرَّاء، من جّراء الكوارث الطبيعية وتلك التي هي م
 صنع اإلنسان،

وإذ تالحظ أن قدرة الدول والمجتمعات المتأثرة باألزمات، على المقاومة واستعادة الحيوية 
 تتآآل من فرط الضغوط التي تضطر إلى التعامل معها يوميًا، ولمدة متطاولة،

وإذ تعبِّر عن انزعاجها إلقامة الجدار العازل في فلسطين، الذي يمثل انتهاآًا صارخًا لحقوق 
 اإلنسان، ويحّد من قدرة األهالي على الحصول على الخدمات االجتماعية األولية واألساسية،

وإذ ُيقلقها ذلك العدد غير المسبوق من المشردين في دارفور، بالسودان، الذين يحتاجون إلى 
 المساعدة اإلنسانية إنقاذًا لحياتهم،

 اإلسالمية، المتأثرين بزلزال عام وإذ تشعر باألسى لكون سكان مدينة بام، بجمهورية إيران
 اليزالون يعيشون في مخيمات مؤقتة،  ،2003

وإذ تقلقها تصرفات قوات االحتالل من جهة، واألعمال اإلرهابية من جهة أخرى، التي 
 تعصف بحياة األبرياء والمستضعفين في العراق،
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 بحياة الماليين، وإذ تعرب عن أسفها لما أحدثته آارثة تسونامي من دمار وخراب َعَصَف
وامتدت آثاره حتى بلغت الصومال واليمن، ولما أحدثه إعصارا آاترينا وريتا اللذان اجتاحا بعض 

 الواليات المتحدة األمريكية من خسائر فادحة في األرواح والممتلكات،واليات في ال
  عن تعاطفها ومساندتها لضحايا تلك الكوارث وتضامنها معهم؛تعرب . 1

رب . 2 ديرهتع ن تق وارئ    ع تعداد للط ق باالس ا يتعل ي م دُّم ف ن تق يم م ي اإلقل ق ف ا تحق ا لم
 ومواجهتها؛

جِّع . 3 وارئ   تش تعداد للط ة لالس رامج الوطني ة الب ي تقوي ى المضي ف اء عل دول األعض  ال
  ؛ومواجهتها، وذلك من خالل ما يلزم من تدابير تشريعية وتقنية ومالية وإمدادية

 : إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب . 4

ـين                    1.4 ات الصحية والمهنيِّ ن المؤسس ة م بكة إقليمي اء ش ة إلنش   اتخاذ الخطوات الالزم
وارئ   ات الط ي أوق تنفار ف اهزة لالس ون ج ة تك رة والدراي ـين ذوي الخب الصحيِّ

 واألزمات؛

وارئ،  2.4 االت الط ي ح ي للتضامن ف اء صندوق إقليم ة إلنش وات الالزم اذ الخط   اتخ
َجنَّد موارُده فوَر وقوع أي طارئة أو أزمة؛ُتسهم فيه جميع بلدان اإلق  ليم وُت

دات،      3.4 داديات وإدارة التوري ي لإلم ز إقليم اء مرآ ة إلنش وات الالزم اذ الخط اتخ
 ُيستخدم في االستنفار الفوري لإلمدادات الحيوية في  أوقات الطوارئ واألزمات؛

 إنشاء لجنة لمتابعة ما يتخذ من إجراءات في هذا الشأن؛  4.4

ين     تطلب   . 5 إلى المدير اإلقليمي تقديم تقرير إلى اللجنة اإلقليمية في دورتها الثالثة والخمس
 .عن التقدُّم الـُمْحَرز في هذا الشأن

 


