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Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην 30η Διεθνή Διάσκεψη
Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου
Νοέμβριος 2007

Δεσμεύσεις Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού PO56 3.1. – 3.2. (Προετοιμασία
& Αντιμετώπιση Καταστροφών)
3.1. Strengthening the legal framework for international response to disasters
3.2. Measures to minimize the impact of disasters on vulnerable populations
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«Σχέδιο Οδηγιών Παροχής Διεθνούς Ανθρωπιστικής Βοηθείας
στην Αντιμετώπιση Καταστροφών και Αποκατάσταση –
Εσωτερική Υλοποίηση και Διατάξεις».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
1. Σκοπός και Έκταση
2. Ορισμοί
ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
3. Ευθύνες Πληγέντων Κρατών
4. Ευθύνες Αρωγών Δρώντων
5. Πρόσθετες Ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών
6. Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Έγκαιρη Προετοιμασία και Ετοιμότητα
7. Έγκαιρη Προετοιμασία
8. Πολιτικές, Νομικά, Θεσμικά Πλαίσια
9. Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη για Αύξηση Εσωτερικής
Δυναμικής των Κρατών
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10. Πρωτοβουλία
11. Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια
12. Λήξη
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
13. Νομικές διευκολύνσεις για τα Αρωγά Κράτη
14. Νομικές διευκολύνσεις για τους Αρωγούς Ανθρωπιστικούς
Οργανισμούς
15. Νομικές διευκολύνσεις άλλων Αρωγών Δρώντων
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ΜΕΡΟΣ V: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16. Προσωπικό
17. Αγαθά & Εξοπλισμός
18. Ειδικά Αγαθά & Εξοπλισμός
19. Μεταφορικά
20. Προσωρινό Εσωτερικό Νομικό Καθεστώς
21. Φορολόγηση
22. Ασφάλεια
23. Παρατεταμένο Ωράριο
24. Δαπάνες
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Εισαγωγή:
Άρθρο 1 – Σκοπός και Έκταση
1. Οι Οδηγίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Ενώ αναμένεται πως τα
Κράτη θα κάνουν χρήση αυτών για να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους,
τις πολιτικές τους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διεθνή
παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών όπου αυτό
θεωρείται απαραίτητο, οι οδηγίες δεν θα επηρεάσουν άμεσα
υπάρχοντα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το
εσωτερικό τους δίκαιο.
2.
Πηγάζουν
από
πολλά
υπάρχοντα
διεθνή
όργανα,
συμπεριλαμβανομένων και των υπ’αρ. 46/182-1991 και 57/150-2002
Αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, Μέτρα
Εκτέλεσης Παροχής Διεθνούς Βοήθειας του 1977 και το Πλαίσιο
Δράσης του Hyogo 2005.
3. Σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στη νομική ισχύ της ετοιμότητας
παρέχοντας έναν Οδηγό στα ενδιαφερόμενα Κράτη να βελτιώσουν τα
εσωτερικά, νομικά, θεσμικά τους πλαίσια και πλαίσια πολιτικής, που
αφορούν στη διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση
καταστροφών και αποκατάστασης. Επιβεβαιώνοντας των αρχικό ρόλο
των εσωτερικών Κρατικών Αρχών και δρώντων, αυτές οι Οδηγίες
προτείνουν στο ελάχιστο την παροχή νομιμοποίησης των Αρωγών
Κρατών και των Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανισμών, οι οποίο
προτίθενται και δύνανται να συμμορφωθούν στο ελάχιστό με τα διεθνή
κριτήρια που ισχύουν για το συντονισμό, αλλά και την ποιότητα και την
ευθύνη των μερών. Αναμένεται πως με τη χρήση αυτών των Οδηγιών
θα αυξηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της παροχής
Διεθνούς
Βοήθειας
στην
αντιμετώπιση
καταστροφών
και
αποκατάσταση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πληγείσες
από την καταστροφή κοινότητες.
4. Οι Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να εφαρμοστούν σε
κατάσταση ένοπλης σύρραξης ή σε καταστροφές που συμβαίνουν κατά
τη διάρκεια αυτών ή να επιφέρουν αλλαγές στο περιεχόμενο των
κανόνων που διέπουν την παροχή βοήθειας –αποκατάστασης. Οι
Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν το υπάρχον
διεθνές δίκαιο ή συμβάσεις αποκλειστικά και μόνο:
(α) Στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Προσφυγικό ή
Ανθρωπιστικό Δίκαιο

4

(β) Στο νομικό καθεστώς των Κρατών ή τη νομική προσωπικότητα των
ενδο-κυβερνητικών οργανισμών, ΔΟΕΣ και ΔΕΕΣ
(γ) Στο Διεθνές Δίκαιο που σχετίζεται με προνόμια και ασυλίες
(δ) Στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής
Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), καθώς και τους υπάρχοντες νομικούς
διακανονισμούς μεταξύ τμημάτων της ΔΕΕΣ και Κρατών
(ε) Σε άλλες υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ Κρατών ή μεταξύ Κρατών
και αρωγών δρώντων.

Άρθρο 2 – Ορισμοί
Για τους σκοπούς των Οδηγιών,
1. «Καταστροφή» ορίζεται ως μία σημαντική διακοπή της συνήθους
λειτουργίας της κοινωνίας, η οποία αποτελεί μία σημαντική και
ευρεία απειλή για την ανθρώπινη ζωή, υγεία, περιουσία ή το
περιβάλλον, προκληθείσα είτε από φυσικό αίτιο ή από ανθρώπινη
δραστηριότητα, είτε εμφανίστηκε ξαφνικά ή ήταν αποτέλεσμα
μακροχρόνιων διαδικασιών, εξαιρώντας όμως την ένοπλη σύρραξη.
2. «Ανθρωπιστική Βοήθεια», ορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες
που παρέχονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληγεισών
κοινοτήτων.
3. «Αρχική αποκατάσταση / επαναφορά», ορίζονται τα αγαθά και οι
υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανοικοδόμηση, βελτίωση ή στην
επαναφορά μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης
των
πληγέντων
περιοχών
προ
της
καταστροφής,
συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρωτοβουλιών, οι οποίες θα
αυξήσουν την ελαστικότητα (δραστηριοποίησης των αρωγών
μερών) και θα περιορίσουν κινδύνους, έτσι ώστε η παροχή άμεσων
αναγκών για τις πληγείσες κοινότητες, τουλάχιστον κατά το αρχικό
διάστημα να έχει καλυφθεί, όπως αυτή θα ορίζεται από τα Πληγέντα
Κράτη.
4. «Αγαθά», ορίζονται οι προμήθειες που προτίθενται να δοθούν στις
πληγείσες περιοχές ως ανθρωπιστική βοήθεια ή αποκατάσταση.
5. «Υπηρεσίες», ορίζονται οι δραστηριότητες (διάσωση και ιατρική
φροντίδα)
που
αναλαμβάνει
το
προσωπικό
παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και
αποκατάσταση, για λογαριασμό των πληγεισών περιοχών.
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6. «Εξοπλισμός», ορίζονται ως τα εργαλεία/μέσα εκτός των άλλων
αγαθών που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών, όπως οχήματα και ραδιοφωνικά συστήματα.
7. «Προσωπικό», ορίζεται το εργατικό δυναμικό και οι εθελοντές οι
οποίοι προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην αντιμετώπιση και
αποκατάσταση καταστροφών.
8. «Πληγέν Κράτος», ορίζεται το Κράτος, το οποίο στην επικράτεια
του, πληθυσμός και περιουσία αυτού επηρεάζεται από την
καταστροφή.
9. «Αρωγό Κράτος», ορίζεται το Κράτος που παρέχει ανθρωπιστική
βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών και
αποκατάσταση, είτε μέσω των πολιτικών είτε μέσω των
στρατιωτικών του υπηρεσιών.
10. «Χώρα Προέλευσης», ορίζεται ως το Κράτος από όπου ξεκινάει το
προσωπικό, αγαθά και εξοπλισμός ως παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης για
το Πληγέν Κράτος.
11. «Χώρα Διέλευσης», ορίζεται το Κράτος, στο οποίο η εδαφική του
δικαιοδοσία επιτρέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας προς
το Πληγέν Κράτος σε συνάρτηση με αυτή την παροχή
ανθρωπιστικής βοηθείας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και
αποκατάσταση.
12. «Αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός», ορίζεται ένα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικό
πρόσωπο,
αλλοδαπό,
περιφερειακό ή διεθνές, του οποίου οι δραστηριότητες και οι
σκοποί, αρχικά, επικεντρώνονται στην παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας, αποκατάστασης ή ανάπτυξης.
13. «Υποψηφιότητα
αρωγού
ανθρωπιστικού
οργανισμού»,
σημαίνει ένα αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό ο οποίος δύναται να
είναι υποψήφιος για νομιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του V
Μέρους των παρόντων Οδηγιών, όπως αυτές (οι διατάξεις)
εφαρμόζονται από τα Κράτη Προελεύσεως, Διελεύσεως και το
Πληγέν Κράτος.
14. «Αρωγός Δρών», ορίζεται κάθε αρωγός ανθρωπιστικός
οργανισμός ή αρωγό Κράτος ή άλλο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
όπως ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν δωρεές ως
ανθρωπιστική βοήθεια ή οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο
ανταποκρίνεται με χρηματική προσφορά ή προσφορά σε είδος στην
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καταστροφή που λαβαίνει χώρα στην επικράτεια Πληγέντος
Κράτους.
•

Μέρος Ι: ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Άρθρο 3: Ευθύνες Πληγέντων Κρατών

1. Τα Πληγέντα Κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση
και τον περιορισμό των επικείμενων κινδύνων στην παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και
αποκατάστασης στην επικράτειά τους. Οι Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ, ως
αρωγοί στις Δημόσιες Αρχές, στο ανθρωπιστικό πεδίο, καθώς και άλλοι
εγχώριοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε εσωτερικό
επίπεδο.
2. Εάν το πληγέν Κράτος αναγνωρίσει πως μία κατάσταση καταστροφής
υπερβαίνει τις δυνατότητες ανταπόκρισής του σε εθνικό επίπεδο, θα
πρέπει να απευθύνει έκκληση για διεθνή ή/και περιφερειακή βοήθεια,
με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγέντων.
3. Τα πληγέντα κράτη έχουν το υπέρτατο δικαίωμα να συντονίζουν,
καθοδηγούν, κανονίζουν σύμφωνα το διεθνές δίκαιο, την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφής και
αποκατάστασης, που εξελίσσεται στην επικράτειά τους.

Άρθρο 4 :Ευθύνες Αρωγών Δρώντων
1. Οι αρωγοί και το προσωπικό τους θα πρέπει να υπόκεινται στους
νόμους του Πληγέντος Κράτους και στο εφαρμοστέο Διεθνές Δίκαιο,
να συνεργάζονται με τις εσωτερικές Αρχές και να σέβονται την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πληγέντων ανά πάσα στιγμή.
2. Οι αρωγοί παράγοντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση ή αποκατάσταση
καταστροφών σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της
ουδετερότητας και της αμεροληψίας, και πιο συγκεκριμένα:
(α) Να επικεντρώνεται (η ανθρωπιστική βοήθεια) εξ ολοκλήρου στην
αναλογικότητα των αναγκών.
(β) Να παρέχεται -η ανθρωπιστική βοήθεια- με αμεροληψία (αναφορικά με την
εθνικότητα, φυλή, θρησκευτική πεποίθηση, τάξη, γένος, ανικανότητα, ηλικία
και πολιτική πεποίθηση) στους πληγέντες.
(γ) Να παρέχεται (ανθρωπιστική βοήθεια) χωρίς να υπάρχουν βλέψεις για
εμπορικό κέρδος από τις φιλανθρωπίες, καθώς και περαιτέρω πολιτικό ή
θρησκευτικό όφελος.
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(δ) Να μην χρησιμοποιείται (η ανθρωπιστική βοήθεια) ως μέσω συλλογής
‘’ευαίσθητων’’ πληροφοριών, πολιτικής, οικονομικής ή στρατιωτικής φύσεως,
άσχετων με την παροχή ανθρωπιστικής βοηθείας για την αντιμετώπιση
καταστροφών και αποκατάστασης.
3. Στο μέγιστο βαθμό, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση
καταστροφών και αποκατάστασης θα πρέπει:
(α) Να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες, εάν προκύψουν, γυναικών και
άλλων ευαίσθητων / ευπαθών ομάδων, συμπεραλαμβανομένων και των
παιδιών, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετατοπισμένων, ηλικιωμένων και φορέων
του AIDS/HIV ή άλλων καταβεβλημένων ασθενών.
(β) Να είναι επαρκής για τις ανάγκες των πληγέντων και σύμφωνη με τα
διεθνή κριτήρια ποιότητας
(γ) Να βρίσκεται σε συντονισμό με άλλους συναφείς εσωτερικούς και δρώντες
αρωγούς
(δ) Να παρέχεται και να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται
με ευαισθησία στις εκάστοτε πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές
παραδόσεις και έθιμα
(ε) Να διεξάγεται ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, η αποτίμηση και η παροχή της, με
την επαρκή εμπλοκή των πληγέντων, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των
νέων
(στ) Να προσφέρεται από ικανό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό
(ζ) (Να παρέχεται βοήθεια) εις αναλογία των οργανωτικών δυνατοτήτων (των
δρώντων αρωγών)
(η) Να διεξάγεται και να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνει τις
δυνατότητες ανταπόκρισης στη διαχείριση καταστροφών, αντιμετώπισης και
αποκατάστασης αυτών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να περιορίζει τα εν
δυνάμει τρωτά σημεία σε περίπτωση καταστροφών.
(θ) Να διεξάγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στις
τοπικές κοινωνίες σε οικονομικό επίπεδο, την αγορά εργασίας, τους
αναπτυξιακούς στόχους και το περιβάλλον,
και
(ι) Να παρέχεται με διαφάνεια καθώς και να κοινοποιεί όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση αυτής.
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Άρθρο 5: Πρόσθετες Ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών
1. Τα Κράτη που χρηματοδοτούν άλλους αρωγούς δρώντες θα πρέπει να
τους προτρέπουν να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους όρους της
παραγράφου 4.
2. Όλα τα Κράτη θα πρέπει να ενθαρρύνουν το κοινό που ενδιαφέρεται να
προσφέρει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση της
καταστροφής και της αποκατάστασης, να στέλνει μόνο τα αγαθά αυτά
που ζητούνται ειδικώς από το Πληγέν Κράτος.
Άρθρο 6: Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών
1. Τα Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να
συνεργάζονται για την αποφυγή άνομων παρεκκλίσεων, κατάχρησης ή
παράνομης ιδιοποίησης, απάτης που μπορούν να προκύψουν κατά
την παροχή αγαθών ανθρωπιστικής βοηθείας, εξοπλισμού και άλλων
αγαθών και θα πρέπει για την αποφυγή αυτών, να προβλέψουν για
αυτό όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
2. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους και τα
αγαθά παροχής βοηθείας που τους δωρίζονται και τα έχουν αποδεχθεί
σε σχέση με την καταστροφή, με σύννομο τρόπο και για το σκοπό που
αυτά χορηγήθηκαν.

•

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 7: Έγκαιρη Προειδοποίηση
Με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν διασυνοριακές επιπτώσεις και να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα παροχής διεθνούς βοήθειας που μπορεί να ζητηθεί, όλα
τα Κράτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα
είναι απαραίτητες ακόμα και για τη άμεση υλοποίηση διανομής πληροφοριών
για τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων επικείμενων
κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν αυτές, με άλλα Κράτη και άλλους
αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, καθώς και το Γραφείο Συντονισμού
Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 8: Πολιτικές, Νομικά και Θεσμικά Πλαίσια
1. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν συμπαγή νομικά, και θεσμικά
πλαίσια και πολιτικές, για την πρόληψη, αποκατάσταση και την
ετοιμότητα αυτών σε περίπτωση καταστροφών, ως αναπόσπαστο
κομμάτι των προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων που αναλαμβάνουν,
συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων αναγκών και επιπλέον να
αντιληφθούν πλήρως τον βοηθητικό ρόλο των Εθνικών Συλλόγων ΕΣ /
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ΕΗ και να τον συμπεριλάβουν στους κόλπους των κοινοτήτων τους,
ενδυναμώνοντας αυτές, έτσι ώστε να αυξήσουν το βαθμό ασφάλειάς
τους. Τα Κράτη με την υποστήριξη - όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, θα πρέπει να εργάζονται
σκληρά και να εξασφαλίζουν με επάρκεια την αποτελεσματικότητα
αυτών των πλαισίων.
2. Αυτά τα πλαίσια θα πρέπει, να γίνουν η απαρχή για την επαρκή
υλοποίηση και διοργάνωση παροχής διεθνούς βοήθειας στην
αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, καθώς και να είναι
σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες. Θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό
συντονισμό για την παροχή βοηθείας, έχοντας υπόψη και το ρόλο του
Γραφείου Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών ως
κεντρικό φορέα Συντονισμού με τα Κράτη και τους αρωγούς
ανθρωπιστικούς οργανισμούς που αφορούν τις επιχειρήσεις εκτάκτων
αναγκών των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να διορίζουν, ξεκάθαρα,
συγκεκριμένους εσωτερικούς κρατικούς φορείς που θα είναι υπεύθυνοι
και εξουσιοδοτημένοι για το συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων.
Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί, σοβαρά, υπόψη η δημιουργία κεντρικού
παρατηρητήριου ως ενδιάμεσου φορέα των διεθνών και εθνικών
δρώντων σε όλα τα επίπεδα.
3. Όπου θεωρείται απαραίτητο, οι κυβερνήσεις των κρατών θα πρέπει να
ενθαρρύνουν άλλους εσωτερικούς φορείς/ οργανισμούς με δυνατότητα
άσκησης δικαιωμάτων στην αλλοδαπή να έχουν πλάνο δράσης σχετικό
με τη διεθνή παροχή βοηθείας στην αντιμετώπιση καταστροφών και
αποκατάστασης, όπως νομαρχιακοί ή δημοτικοί φορείς και άλλους
ιδιωτικούς δρώντες, οι οποίοι θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα στο
μέτρο που τους αφορά, για να υλοποιήσουν αυτές τις Οδηγίες.
Άρθρο 9: Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη – Εσωτερική
Δυναμική Κρατών
1. Η διεθνής κοινότητα, συμπεραλαμβανομένων δωρητών,
περιφερειακών και άλλων σχετικών δρώντων, θα πρέπει να στηρίξουν
τα αναπτυσσόμενα Κράτη και τους Εθνικούς Συλλόγους τους, ώστε να
αυξήσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της πρόληψης,
προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών στο εσωτερικό τους,
λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια και την περιορισμένη
αναγκαιότητα που έχουν επιδείξει έως τώρα (Κράτη και Εθνικοί
Σύλλογοι) σ’ αυτό τον τομέα.
2. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στηρίξει, επίσης, τα
αναπτυσσόμενα κράτη να αναπτύξουν τη δυναμική τους, ώστε να
αξιοποιήσουν επαρκώς τις δυνατότητές τους στους σε θέματα
πολιτικής, σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο και έτσι να υλοποιήσουν τη
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διεθνή παροχή ανθρωπιστικής βοηθείας για την αντιμετώπιση
καταστροφών και αποκατάστασης (στο εσωτερικό τους). Αυτή η
στήριξη θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με όλους τους
συντονιστικούς φορείς.
•

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 10: Πρωτοβουλία
1. Η παροχή ανθρωπιστικής βοηθείας θα πρέπει καταρχήν να γίνεται
μόνο με τη συναίνεση του Πληγέντος Κράτους και βάσει εκκλήσεως
αυτού. Το πληγέν Κράτος θα πρέπει να αποφασίσει σε δεδομένο
χρονικό διάστημα εάν θα δεχθεί ή θα απορρίψει προσφορές
παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας για να προβεί σε ανάλογες
συνεννοήσεις. Για να λάβει τις εν λόγω αποφάσεις το Πληγέν
Κράτος, θα πρέπει επαρκώς να αποτιμήσει τις ανάγκες. Σημαντική
είναι η λήψη κοινών δραστηριοτήτων παροχής αγαθών με τα
Ηνωμένα Έθνη και άλλους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.
2. Η ζήτηση και η προσφορά για βοήθεια θα πρέπει να είναι όσο πιο
συγκεκριμένη γίνεται ως προς το είδος και την ποσότητα των
αγαθών, καθώς επίσης, και ως προς τις διαθέσιμες ή απαιτούμενες
υπηρεσίες και δαπάνες αυτών. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να
καταδεικνύουν το συγκεκριμένο είδος αγαθών και υπηρεσιών που
πρόκειται να προσφερθεί ή ποια αγαθά δεν είναι αναγκαία.
3. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να διαθέτουν (στους αρωγούς)
επαρκείς πληροφορίες για το εσωτερικό τους ισχύον δίκαιο και τους
σχετικούς κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και στην
επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση
της καταστροφής και αποκατάστασης.
Άρθρο 11: Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια
Το στρατιωτικό υλικό θα πρέπει να διατίθεται για παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και
αποκατάσταση, μόνο μετά από αίτηση ή έκδηλη συγκατάθεση του
Πληγέντος Κράτους, έχοντας αξιολογήσει όλα τα εναλλακτικά πολιτικά
μέσα. Προηγηθέντος ενός τέτοιου εγχειρήματος οι όροι και οι
προθεσμίες θα πρέπει να συμφωνούνται από τα Πληγέντα και τα
Αρωγά Κράτη (συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως: η διάρκεια του
εγχειρήματος εάν θα είναι ένοπλο το προσωπικό ή όχι, εάν θα γίνεται
χρήση στολών, αλλά και η χρήση μηχανισμών συνεργασίας με
πολιτικούς δρώντες).
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Άρθρο 12: Λήξη
Όταν ένα Πληγέν Κράτος ή αρωγός επιθυμεί τη λήξη της παροχής της
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και
αποκατάστασης, θα πρέπει επαρκώς να ενημερώνει -όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτή την ενημέρωση, το πληγέν κράτος και ο
αρωγός οργανισμός θα πρέπει να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλο,
έχοντας υπόψη τους τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η λήξη
(παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας) στις πληγείσες περιοχές.
Μέρος ΙV: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Άρθρο 13: Νομιμοποιήσεις Αρωγών Κρατών
Τα Πληγέντα και τα Κράτη Διελεύσεως θα πρέπει να διαθέτουν, στο
ελάχιστο, τις κατάλληλες νομιμοποιήσεις / νομικές διευκολύνσεις για το
αρωγό Κράτος, όπως αυτές περιγράφονται στο V Μέρος των Οδηγιών,
σε συνάρτηση με την παροχή ανθρωπιστικής βοηθείας για την
αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης.

Άρθρο 14: Νομιμοποιήσεις Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανισμών
1. Βάσει του υπάρχοντος Διεθνούς Δικαίου, αποτελεί προνόμιο των
Κρατών Προελεύσεως, Διελεύσεως και Πληγέντων να επιλέξουν
ποιοι αρωγοί διεθνείς οργανισμοί θα είναι υποψήφιοι να έχουν
πρόσβαση σε νομιμοποίηση / νομικές διευκολύνσεις σε περίπτωση
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση
καταστροφών και αποκατάστασης.
2. Τα Κράτη προτείνεται, πως θα πρέπει να θέσουν κριτήρια για τους
αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς που θέτουν υποψηφιότητα
για νομιμοποίηση. Σ’αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να συμπεριληφθεί
η δυναμική και η πρόθεση του οργανισμού να δρα σύμφωνα με τις
ευθύνες του όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 4 των παρόντων
Οδηγιών .
3. Οποιεσδήποτε επιπλέον προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους
αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς δεν θα πρέπει παρανόμως
να βαρύνουν τους όρους παροχής αναγκαίας ανθρωπιστικής
βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάσταση.
4. Ο καθορισμός υποψηφιότητας από το Κράτος που χορηγεί τις
νομιμοποιήσεις αυτές θα πρέπει να είναι δυνατές προ της
εκδηλώσεως της καταστροφής ή έστω στην έναρξη αυτής. Οι
εφαρμοστέες διαδικασίες και μηχανισμοί θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατό πιο απλοί και άμεσοι. Θα πρέπει να περιγράφονται
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επαρκώς και να διατίθενται ελεύθερα. Θα μπορούν να
συμπεριλαμβάνουν τη χρήση εθνικού έμψυχου δυναμικό διμερών
συμβάσεων ή να υπόκεινται σε διεθνή ή περιφερειακά συστήματα
αξιολόγησης, εάν αυτά είναι διαθέσιμα.
5. Η εδραίωση των νομιμοποιήσεων του V Μέρους θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητες και σύμφωνες με του όρους της υποπαραγράφου 2,
της παρούσας παραγράφου. Το δικαίωμα της νομιμοποίησης δεν
θα μπορεί να αλλάζει μέσω διαιτησίας, μακροπρόθεσμα ή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, κατά αναλογία των συνθηκών.

Άρθρο 15: Νομιμοποιήσεις άλλων Αρωγών Δρώντων
Τα Πληγέντα Κράτη θα μπορούν να επεκτείνουν, εάν ζητηθεί,
μερικές από τις νομιμοποιήσεις (νομικές διευκολύνσεις) του V
μέρους των αρωγών παραγόντων, εκτός αυτών των παραγράφων
13 &14, όπως ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν δωρεά, υπό την
προϋπόθεση πως αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις
παροχής
ανθρωπιστικής
βοήθειας
από
τους
αρωγούς
ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τα αρωγά Κράτη. Όποιος δρών
επιδέχεται τέτοιες νομικές διευκολύνσεις θα υπόκειται, στο ελάχιστο,
στους ίδιους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 14.

Μέρος V: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προτείνεται πως τα Κράτη θα παρέχουν νομιμοποιήσεις, όπως
αυτές περιγράφονται στις παρ. 16-24 (των παρόντων Οδηγιών) στα
Αρωγά Κράτη και στους υποψήφιους αρωγούς ανθρωπιστικούς
οργανισμούς. Γίνεται κατανοητό πως η έκδοση αυτών των
νομιμοποιήσεων θα υπόκεινται στα συμφέροντα της εθνικής
ασφάλειας (του Πληγέντος Κράτους), της δημόσιας τάξης, τη
δημόσια υγεία και περιβάλλον και τις ηθικές αξίες των πολιτών των
Πληγέντων Κρατών, αλλά και των Κρατών Προέλευσης και
Διέλευσης. Τέτοια μέτρα προστασίας συμφερόντων θα πρέπει να τα
επεξεργάζονται (τα εμπλεκόμενα μέρη) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της δεδομένης καταστροφής και να συνάδουν με την ανθρωπιστική
επιτακτική έκκληση των αναγκών των πληγέντων κοινοτήτων.
Άρθρο 16: Προσωπικό
1. Λαβαίνοντας υπόψη το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας των πληγέντων κρατών και των αρμόδιων
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ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Πληγέντα Κράτη πρέπει να
μεριμνούν για:
(α) τη χορήγηση πολλαπλών εισόδων - εξόδων βίζας και άδειες
εργασίας, ιδανικά χωρίς δαπάνη, οι οποίες θα ανανεώνονται
εντός της επικρατείας του Πληγέντος Κράτους, για όλο το
χρονικό διάστημα που θα διεξάγονται οι εργασίες για την
παροχή ανθρωπιστικής βοηθείας για την αντιμετώπιση της
καταστροφής και αποκατάστασης.
(β) την επίσπευση χορήγησης βίζας και αδειών εργασίας κατά
τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφής και
αποκατάστασης.
(γ) την εδραίωση διαδικασιών για προσωρινή αναγνώριση
τυπικών επαγγελματικών προσόντων αλλοδαπού ιατρικού
προσωπικού, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, την έκδοση
διπλωμάτων οδήγησης και άλλου τύπου αδειών και
πιστοποιητικών, τα οποία θα είναι απαραίτητα και
αναγνωρισμένα (γνησιότητα αυτών) για την σωστή άσκηση
καθηκόντων (από το αλλοδαπό προσωπικό) στο πληγέν Κράτος
ή στον υποψήφιο αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό, που θα
προσφέρει εργασίες (παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας) κατά το
χρονικό
διάστημα
αντιμετώπισης
καταστροφής
και
αποκατάστασης.
(δ) τη διευκόλυνση για ελεύθερη πρόσβαση και μετακίνηση του
προσωπικού
παροχής
ανθρωπιστικής
βοηθείας
στην
αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης σε όλη την
επικράτεια της πληγείσας περιοχής, έχοντας ως γνώμονα την
ασφάλεια του προσωπικού αυτού.
2. Μετά από αίτηση τα Κράτη Προελεύσεως και Διελεύσεως θα
έχουν το δικαίωμα ή θα δύνανται να εκδίδουν βίζες εισόδου
εξόδου -ιδανικά χωρίς κόστος–, όπου αυτό θεωρείται
απαραίτητο, για το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής
βοηθείας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και
αποκατάστασης του αρωγού ανθρωπιστικού οργανισμού.
Άρθρο 17: Αγαθά και Εξοπλισμός
1. Όσο αφορά τα αγαθά παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας και
τον εξοπλισμό που θα εισάγεται ή θα εξάγεται εκ μέρους των
αρωγών
Κρατών
και
των
υποψήφιων
αρωγών
ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Κράτη Προελεύσεως,
Διελεύσεως καθώς και τα πληγέντα Κράτη θα πρέπει:
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(α) Να εκπίπτουν από όλους τους φόρους, δασμούς,
χρεώσεις, δημόσια τέλη, κλπ
(β) Να εκπίπτουν από περιορισμούς (φόρους, δασμούς,
χρεώσεις, τέλη, κλπ.,) στις εισαγωγές – εξαγωγές ,
μεταφορικά αγαθών ανθρωπιστικής βοήθειας
(γ) Να απλοποιούν και να περιορίζουν εκείνες τις διαδικασίες
οι οποίες αφορούν την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων
για εισαγωγή /εξαγωγή αγαθών-εξοπλισμού
(δ) Να χορηγούν άδειες εξαγωγής οποιονδήποτε
εξοπλισμών, που είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν είτε επιθυμούν
τα Κράτη αρωγής ή ο αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός να
επανακτήσουν
2. Επιπροσθέτως, τα Αρωγά Κράτη ή τα Κράτη
Προελεύσεως και Διελεύσεως, αναφορικά με τα αγαθά
ανθρωπιστικής βοήθειας και εξοπλισμού, θα πρέπει:
(α) Να περιορίζουν τους ελέγχους εξοπλισμού (για τα αγαθά
ανθρωπιστικής βοήθειας) και να παραιτούνται αυτού του
δικαιώματός τους. Όπου η παραίτηση δεν είναι δυνατή, θα
γίνεται εκκαθάριση ανθρωπιστικού υλικού και εξοπλισμού
άμεσα, μέσω της διαδικασίας της ‘’προ-εκκαθάρισης’’ όπου
αυτό είναι εφικτό
και
(β) Να κανονίζουν οποιουσδήποτε ελέγχους ακόμα και εκτός
ωραρίου του τελωνίου (ή εκτός του χώρου αυτού), όπου
αυτό θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς ασφαλείας του Πληγέντος Κράτους, έτσι ώστε
να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Τα αρωγά Κράτη και οι
υποψήφιοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να
ακολουθούν οποιαδήποτε σημεία και σταθμούς μεταφοράς,
όπως αυτά θα ορίζονται από το Πληγέν Κράτος.
3. Τα αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί
προκειμένου να επωφεληθούν από τα ανωτέρω θα πρέπει
σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια: να συσκευάζουν,
κατατάσσουν, ορίζουν, αριθμούν τα συγκεκριμένα αγαθά
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της
καταστροφής και αποκατάστασης, καθώς και τον εξοπλισμό
αυτών και να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε μεταφορά τους
λεπτομερή εγχειρίδια για αυτά. Επιπροσθέτως, οφείλουν να
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ελέγχουν όλα τα αγαθά και τον εξοπλισμό αυτών, σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο αυτού και των διεθνών κριτηρίων, με
σκοπό να εξασφαλίζουν την ποιότητα και καταλληλότητά
τους για τις ανάγκες του πληγέντος κράτους.
4. Τα Αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί
θα πρέπει να είναι σε θέση να αποσύρουν ή να απορρίπτουν
ακατάλληλα αγαθά / εξοπλισμό προς παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας, ειδικότερα εάν αποτελούν απειλή για την
ανθρώπινη υγεία την ασφάλεια ή το περιβάλλον.
Άρθρο 18: Ειδικά Αγαθά και Εξοπλισμός
Επιπροσθέτως αυτών των νομιμοποιήσεων, όπως αυτές
περιγράφονται στην παράγραφο 17:
1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χορηγούν προσωρινά
δικαίωμα εγγραφής αλλοδαπής πινακίδας για τα οχήματα
που εισάγονται από τα αρωγά Κράτη και από τους
υποψήφιους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή
άλλων εκ μέρους τους, ως μέρος της ανθρωπιστικής
βοήθειας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και
αποκατάστασης.
2. Τα πληγέντα Κράτη θα πρέπει είτε να παραιτούνται του
δικαιώματός τους είτε να επισπεύδουν την έκδοση αδειών
και να περιορίζουν κάθε εμπόδιο που θα εμφανιστεί για
την εισαγωγή – εξαγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού
συστημάτων τεχνολογίας / τηλεπικοινωνίας, αλλά και
άλλων
σχετικών
εξοπλισμών
και
δορυφορικών
συστημάτων από τα αρωγά κράτη και τους αρωγούς
ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλους εκ μέρους αυτών
στην
παροχή
ανθρωπιστικής
βοήθειας
στην
αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Τα
Πληγέντα Κράτη χωρίς να παραμερίζουν τους
εσωτερικούς ανθρωπιστικούς παράγοντες, θα πρέπει να
χορηγούν (ή όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο να
ενθαρρύνουν όλους τους εσωτερικούς παράγοντες να το
πράττουν) -στα αρωγά Κράτη και στους αρωγούς
ανθρωπιστικούς
οργανισμούςπροτεραιότητα
πρόσβασης σε ζώνες συχνοτήτων αλλά και δικαίωμα
χρήσης δορυφόρων για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και
δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων που συνδέονται με τις
επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών.
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3. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προελεύσεως ή
Διελεύσεως σύμφωνα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και
έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα
πρέπει να περιορίσουν νομικά ή διαδικαστικά εμπόδια
που αφορούν τη μεταφορά, την εισαγωγή ή εξαγωγή των
φαρμακευτικών
σκευασμάτων
και
του
ιατρικού
εξοπλισμού ή την επανα-εξαγωγή αυτών, που
προσφέρονται από τα αρωγά Κράτη και τους
υποψήφιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλων που
προσφέρουν εκ μέρους τους ανθρωπιστική βοήθεια για
την αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάστασης.
Τα αρωγά Κράτη και οι υποψήφιοι αρωγοί ανθρωπιστικοί
οργανισμοί, θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να εγγυηθούν την ποιότητα, την καταλληλότητα
και την ασφάλεια οποιουδήποτε φαρμακευτικού και
ιατρικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα:
(α) Τα φάρμακα που θα εισάγονται θα πρέπει να είναι
εγκεκριμένα από το Κράτος Προέλευσης και το Πληγέν
Κράτος
(β) Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιούνται για δική τους
δράση θα πρέπει :
(ι) Να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες
συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητά τους και
(ιι) να προφυλάσσονται από την ακατάλληλη ή την κακή
χρήση.
(γ) Όποια φάρμακα προσφέρονται για χρήση από τρίτους
στα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει:
(ι) Με την άφιξή τους να ισχύουν για 12 μήνες
τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τις αποδέκτριες Αρχές
(ιι) να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες
συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητά τους έως ότου
φθάσουν στα Πληγέντα Κράτη και
(ιιι) να φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες γραμμένες σε
γλώσσα κατανοητή για τα Πληγέντα Κράτη σύμφωνα με
τη Διεθνή Κοινή Επωνυμία τους ή τη γενική ονομασία
τους, να ορίζεται ακριβείς αριθμός ποσοτήτων τους, η
ακριβής
δοσολογία
αυτών,
η
επωνυμία
του
17

κατασκευαστή, ποσότητα αυτών ανά κοντέινερ, οι
συνθήκες αποθήκευσής τους και η ημερομηνία λήξης
τους.
4. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προελεύσεως ή
Διελεύσεως θα πρέπει να προβλέπουν, εάν οι σύνηθες
προϋποθέσεις απολυμάνσεως ή τυχόν απαγορεύσεις ή
περιορισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων που θα
χορηγούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα
πρέπει να τροποποιηθεί ή να περιοριστεί.

Άρθρο 19: Μεταφορικά
1. Τα Κράτη Προέλευσης, Διέλευσης και τα Πληγέντα
Κράτη, θα πρέπει να εκδίδουν, χωρίς δικαιολογημένη
καθυστέρηση, άδεια για άμεση διέλευση από αέρος,
θαλάσσης και ξηράς σε οχήματα των Αρωγών
Κρατών ή άλλων υποψήφιων αρωγών οργανισμών ή
άλλων (που θα δρουν) εκ μέρους τους, για τη
μεταφορά
ανθρωπιστικής
βοήθειας
στην
αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης και
να παραιτούνται των φορολογικών τους δικαιωμάτων,
εκτός βέβαια από τη δικαιολογημένη δασμολόγηση.
2. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χορηγείται γρηγορότερα
άδεια για την προσγείωση, απογείωση. Αυτό το
σκάφος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο να
λειτουργεί εντός της επικρατείας του Πληγέντος
Κράτους, όπως θα απαιτεί η παροχή βοηθείας.
3. Κάθε αίτηση για έκδοση βίζας εισόδου, εξόδου, στο
επιχειρησιακό προσωπικό της πληγείσας περιοχής, το
οποίο και χειρίζεται αυτά τα μεταφορικά μέσα, θα
πρέπει να εκδίδεται άμεσα.

Άρθρο 20:
Καθεστώς

Προσωρινό

Εσωτερικό

Νομικό

1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να εκδίδουν στα
Αρωγά
Κράτη
και
στους
υποψήφιους
ανθρωπιστικούς οργανισμούς – κατά την είσοδό
τους ή κατά το ταχύτερο δυνατό μετά την
εκδήλωση της καταστροφής το λιγότερο μία
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προσωρινή νομιμοποίηση λειτουργίας/δράσης
στην επικράτεια τους και να απολαμβάνουν
προνόμια, όπως το δικαίωμα να ανοίγουν
λογαριασμούς, να προσχωρούν σε συμβόλαια, να
εκμισθώνουν και να διαθέτουν περιουσία, να
κινούν νομικές διαδικασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια
της παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας στην
αντιμετώπιση
της
καταστροφής
και
αποκατάστασης, όπως αυτή θα ορίζεται.
2. Τα αρωγά Κράτη και οι υποψήφιοι αρωγοί
ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα έχουν το δικαίωμα
να προσφέρουν και να διακινούν χρηματικά
κεφάλαια και συνάλλαγμα, εντός και εκτός της
χώρας με νόμιμα μέσα και με ευνοϊκούς
συναλλαγματικούς όρους, στα πλαίσια παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της
καταστροφής και αποκατάστασης.
3. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν/
εγγυώνται στα αρωγά Κράτη και στους αρωγούς
ανθρωπιστικούς οργανισμούς το νόμιμο δικαίωμά
τους να προσλαμβάνουν και να απολύουν (λύση
συμβάσεων έργου) προσωπικό (του πληγέντος
κράτους).
Άρθρο 21: Φορολόγηση
Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να απαλλάσσουν τα
αρωγά Κράτη και τους υποψήφιους αρωγούς
ανθρωπιστικούς οργανισμούς από την πρόσθετη
φορολόγηση σε ορισμένα προϊόντα και άλλους φόρους
και δασμούς που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και
αποκατάστασης.
Άρθρο 22: Ασφάλεια
1. Τα πληγέντα Κράτη θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
μέσα για να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού
του
αρωγού
κράτους
και του
υποψηφίου
ανθρωπιστικού
οργανισμού,
καθώς
και
τις
εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς, διευκολύνσεις και
εξοπλισμό στα πλαίσια παροχής ανθρωπιστικής
βοηθείας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και
αποκατάστασης.
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2. Τα Αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί
οργανισμοί, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για το
σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις περιορισμού του
κινδύνου ασφαλείας.
Άρθρο 23: Παρατεταμένο Ωράριο
Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να προσπαθήσουν να
εξασφαλίζουν, όπου είναι απαραίτητο, τη σωστή
λειτουργία Κρατικών φορέων και υπηρεσιών που
συνδέονται άμεσα με τη διεθνή παροχή ανθρωπιστικής
βοηθείας για την αντιμετώπιση καταστροφών και
αποκατάστασης, εκτός του συνήθους ωραρίου.

Άρθρο 24: Δαπάνες
1. Οι δαπάνες παροχής διεθνούς βοήθειας για την
αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης,
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, θα πρέπει
λογικά να δημιουργούνται από το αρωγό Κράτος ή τον
υποψήφιο αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό. Τα
αρωγά Κράτη, ωστόσο, θα μπορούν προκαταβολικά
να συμφωνήσουν με το πληγέν Κράτος για την
απόδοση μερικών εξόδων και τελών.
2. Τα πληγέντα Κράτη θα πρέπει να προβλέπουν, στο
μέτρο που είναι δυνατό και κάτω από δεδομένες
συνθήκες, την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών με
χαμηλό ή καθόλου κόστος για τα αρωγά Κράτη και
τους
υποψήφιους
αρωγούς
ανθρωπιστικούς
οργανισμούς, συμπεριλαμβάνοντας:
(α)
την
εσωτερική
μετακίνησή
συμπεριλαμβανομένων
και
των
αερογραμμών

τους,
εθνικών

(β) το δικαίωμα χρήσης κτιρίων, γραφείων και χώρων
αποθηκών και
(γ) το δικαίωμα χειρισμού του φορτιού (ανθρωπιστικής
βοήθειας) και της διοικητικής στήριξης / μέριμνας
αυτού.
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