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UN OCHA ehk ÜRO Humanitaarasjade koordineerimisbüroo 
 
UN OCHA kuulub ÜRO süsteemi ning selle missiooniks on mobiliseerida ja 
koordineerida humanitaarabi koostöös rahvuslike esindajate ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et: 
 

- leevendada inimkannatusi kriisides ja hädaolukordades; 
- seista inimõiguste eest; 
- edendada ennetustöid ja valmisolekut; 
- lihtsustada jätkusuutlike lahenduste leidmist. 

 
 
OCHA vahendid 
 
OCHA jaoks tähendab koordinatsioon kooskõlastatud hädaolukorrale reageerimist, 
võttes arvesse, et abiandmisesse on kaasatud mitmed erinevad osalised. Neid igaüks 
pakub erinevat toetust ning mitmed kasutavad erinevaid vahendeid ja mehhanisme.  
 
OCHA kasutab järgmiseid vahendeid: 
 
Field Coordination Support Section1: 

- UNDAC2: 4-st komponendist koosnev süsteem (rohkem infot lk 3). 
 
- INSARAG3: eesmärk on koostada USAR meeskondade standardid ja 

metoodikad. Tegemist on ülemaailmse võrgustikuga, millesse kuulub rohkem 
kui 80 riiki ja ÜRO humanitaarabi organisatsiooni.  

 
- Virtual OSOCC4: saadab reaalajas märguandeid toimunud katastroofidest ning 

lihtsustab neile reageerimist; on foorum erinevate teemade arutamiseks; 
võimaldab staabiprotseduuride harjutamist kasutades selleks erinevaid 
simulatsioone; võimaldab kiirelt UNDAC-it mobiliseerida.  

 

                                                
1http://ochaonline.un.org/Coordination/FieldCoordinationSupportSection/FCSSHomePage/tabid/1411/l
anguage/en-US/Default.aspx  
2 UNDAC: UN Disaster Assessment and Coordination Team (eesti keeles: ÜRO Katastroofide 
hindamise ja koordineerimise meeskond): 
http://ochaonline.un.org/OCHAHome/AboutUs/Coordination/UNDACSystem/tabid/5963/language/en-
US/Default.aspx  
3 INSARAG: International Search and Rescue Advisory Group (eesti keeles: Rahvusvaheline Otsingu-
ja Päästetööde Nõuanderühm): 
http://ochaonline.un.org/OCHAHome/AboutUs/Coordination/INSARAG/tabid/6016/language/en-
US/Default.aspx  
4 Virtual OSOCC: Virtual On Site Operations Coordination Centre (eesti keeles: Virtuaalne 
sündmuskoha operatsioonide koordineerimise keskus, ÜRO): 
http://ocha.unog.ch/virtualosocc/VOLogin.aspx  
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- Surge Capacity5: eesmärgiks on kindlustada see, et OCHA-l on hästi arenenud 
kiirreageerimise võimekus ja kiire varustuse saatmise võimekus ootamatu 
algusega hädaolukordadesse. 

 
 
 
 
UN CMCoord6:  

- tagab humanitaarkatastroofides dialoogi tsiviil-ja militaaresindajate vahel, mis 
tagab humanitaarprintsiipide kaitse, hoiab ära vastastikuse võistlemise ja 
võimaldab ühiste eesmärkide nimel koostööd teha. 

 
Teised vahendid: 

- 24 h valvesüsteem: +41229172010; 
 

- Reliefweb teabesüsteem7: ülevaated hetkel aset leidnud katastroofidest, 
koolitusinfo, tööpakkumised; 

 
- CERF8: ülevaade rahalistest toetustest erinevates hädaolukordades; 

 
- IRIN9: humanitaarvaldkonna uudised, analüüsid ja raportid; 

 
- Suhted annetajatega. 
 
- Regionaalsed bürood ja regionaalsed kontorid; 

 
OCHA partnerid: 
 

- IHP10 ja selle toetusmoodulid: põhieesmärk on koordineerida ja tagada toetust 
ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide (näiteks Maailma 
Toiduprogramm) poolt läbiviidavate humanitaaroperatsioonidele.  

 
- MapAction11: pakub kriisisituatsioonides värskeid sündmuskoha kaarte, mis 

toovad esile piirkonnad, kus on kõige rohkem ja kõige kiiremini abi vaja.  
 

- Telecoms sans Frontieres12: peaeesmärk on pakkuda katastroofis 
kannatanutele ja humanitaarabi meeskondadele usaldusväärset 
telekommunikatsiooni teenust.  

                                                
5http://ochaonline.un.org/NeilsTestPage/SurgeCapacityARCHIVEDOLPAGE/SurgeCapacityHomepag
e/tabid/1950/Default.aspx  
6 UN CMCoord: UN Civil-Military Coordination (eesti keeles: ÜRO tsiviil-militaar koordinatsioon): 
http://ochaonline.un.org/?TABId=1274  
7 http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm  
8 CERF: Central Emergency Response Fund (eesti keeles: ÜRO hädaabi keskfond): 
http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf  
9 IRIN: Integrated Regional Information Networks (eesti keeles: Integreeritud piirkondlikud 
infovõrgustikud): http://www.irinnews.org  
10 IHP: International Humanitarian Partnerhip (eesti keeles: Rahvusvaheline Humanitaarpartnerlus): 
http://www.ihp.nu  
11 http://www.mapaction.org  
12 http://www.tsfi.org  
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Rohkem infot: 
http://ochaonline.un.org  
 
 
 
UNDAC 
 
UNDAC süsteemi 4 komponenti: 
 
1. Personal 
Professionaalsed ja kogenud spetsialistid, kes on läbi oma valitsuste või 
organisatsioonide valmis osalema UNDAC missioonidel. UNDAC meeskonna 
liikmed on spetsiaalselt koolitatud ja varustatud oma ülesannete läbiviimiseks. 
 
2. Varustus 
UNDAC liikmete isiklik ja missiooni varustus iseseisvaks toimimiseks suurõnnetuste/ 
hädaolukordade toimumispaika lähetamisel. 
 
3. Metodoloogia 
Eelnevalt kindlaks määratud meetodid informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks, 
olukorra hindamiseks ning saabuva abi koordineerimise korraldamiseks ootamatute 
suurõnnetuste või hädaolukordade esimeses faasis. 
 
4. Protseduurid 
Testitud süsteemid UNDAC meeskonna mobiliseerimiseks ja sündmuspaika 
lähetamiseks. Meeskond on 24 tunni jooksul valmis jõudma mistahes suurõnnetuse 
või hädaolukorra koldesse maailmas. 
 
 
Veel infot: 
 
- UNDAC on valmis kohe appi minema, kui kriisis olev riik abi palub; 
- Esmane tegevus on situatsioonile hinnangu andmine ja kannatanud riigi vajaduste 

hindamine; 
- Peamiseks ülesandeks kriisi ajal on kannatanud riigi valitses abistamine; 
- Päästetööde ja humanitaarabi jagamise koordineerimine; 
- UNDAC meeskonna liikmed loovad kõikidele humanitaaroperatsioonil osalejatele 

infovahetuse platvormi; 
- Aktiivsed Eesti UNDAC liikmed on Mati Raidma, Argo Parts ja Jevgeni 

Jutkevitš. 
- Eesti päästeeksperdid on erinevate katastroofide puhul osalenud UNDAC’i töös 

(kokku 15 missioonil); 
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Eesti liikmed UNDAC missioonidel: 
 
Osaleja 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Argo 
Parts 

 Iraan Sudaan 
& 
Indoneesia 

Pakistan Surinam Laos  Namiibia 

Jevgeni 
Jutkevits 

   Indoneesia 
& 
Pakistan 

Tadzhikistan  Uganda  

Mati 
Raidma 

Venemaa & 
Turkmenistan 

Kõrgõzstan  Gruusia     
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