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 المتحدة األمـم مـؤتمر 
 المعنً الثالث العالمً
 أخطار من بالحد

 5#  الكوارث 

األحداث الرئيسية للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار 
 5142مارس/ آذار  41السبت  –الكوارث 

افُتِتَح ٌوم السبت مؤتمر األمم المتحدة العالمً الثالث المعنً بالحد من 
الٌابان، وحضر هذا المؤتمر ما ٌقُرب أخطار الكوارث فً سٌنداي، 

من عشرٌن من رؤساء الدول والحكومات ووفود العدٌد من الدول 
وثمانٌة آالف مشارك. وألقى بان كً مون األمٌن العام لألمم المتحدة، 
وشٌنوز أبً رئٌس وزراء الٌابان وعدد كبٌر من الشخصٌات كلمات 

بادل وجهات النظر فً هذا المؤتمر. واشتركت الدول األعضاء فً ت
طوال الٌوم حٌث عبر العدٌد من أعضاء الوفود عن أملهم وعزمهم 
على أن ٌخرج هذا المؤتمر بنتائج قوٌة حول إطار الحد من أخطار 

 .5102الكوارث لما بعد 
وفً فترة بعد الظهٌرة، تم عقد حوار شراكة متعدد األطراف ورفٌع 

لحد من أخطار الكوارث، المستوى حول تعبئة وحشد قٌادة المرأة فً ا
كما تم عقد عدة جلسات عمل حول موضوعات تتضمن األخطار 

التكنولوجٌة، وتحوٌل وتأمٌن أخطار الكوارث وااللتزامات الخاصة 
 بالمدارس اآلمنة.

كما وافق أعضاء الوفود على تشكٌل لجنة رئٌسٌة لتتولى مناقشة 
. 5102عد واإلنتهاء من إطار الحد من من أخطار الكوارث لما ب

 وعقدت هذه اللجنة الرئٌسٌة اجتماعاً فً فترة بعد الظهٌرة.
 حفل االفتتاح

َب بان كً مون األمٌن العام لألمم المتحدة بالوفود فً سٌنداي،  رحَّ
وسلط الضوء على دورهم الهام فً إعداد إطار الحد من أخطار 

 .5102الكوارث لما بعد 
اتانً، وزٌر إدارة الكوارث فً انتخب أعضاء الوفود بالتزكٌة ارٌكو ٌام

الٌابان، كرئٌس للمؤتمر. ثم استقبل ٌاماتانً اكٌهٌتو إمبراطور الٌابان 
ومٌتشٌكو إمبراطورة الٌابان على المنصة حٌث استمعا إلى العدٌد من 

 الكلمات االفتتاحٌة.
ب ٌاماتانً بالتقدم الُمحرز فً العشر سنوات الماضٌة منذ المؤتمر  رحَّ

ثانً المعنً بالحد من أخطار الكوارث والذي تم به إقرار العالمً ال
، وأشار إلى أهمٌته كمبادئ 5102 – 5112إطار عمل هٌوغو 

توجٌهٌة للعمل العالمً فً مجال الحد من أخطار الكوارث، وأشار إلى 
للتعامل مع الفجوات  5102ضرورة وضع  إطار عمل قوي لما بعد 

ائج الطموحة للمؤتمر العالمً الثالث الموجودة. ذكر بان كً مون أن النت
المعنً بالحد من أخطار الكوارث  سوف تضع العالم فً مسار خطة 

، هذا باإلضافة إلى أهداف 5102أعمال جدٌدة للتنمٌة المستدامة فً 
ٌّر المناخ اللذٌن سٌتم  التنمٌة المستدامة، واالتفاق العام الخاص بتغ

المؤتمر مع شعب دولة فانواتو فً  إعدادهما قرٌباً. كما عبَّر عن تضامن
مواجهة اإلعصار بام، وطالب الوفود ببناء القدرة الحقٌقٌة على التصدي 

 لألخطار من خالل إنشاء روابط قوٌة بٌن الدول والمجتمعات.
عبَّر شٌنوز آبً، رئٌس وزراء الٌابان، عن تقدٌره للمساعدة الُمقدمة من 

 5100ضرب شرق الٌابان فً  المجتمع الدولً استجابة للزلزال الذي
وأكد على مبدأ "إعادة البناء بصورة أفضل"، وطالب المشاركٌن 

بالمساهمة بالخبرات والدروس المستفادة بهدف االتفاق على إطار قوي 
 .5102للحد من أخطار الكوارث لما بعد 

وتأكٌداً على الحاجة إلى إجراءات جدٌدة للتعامل مع الحد من أخطار الكوارث 
ر المناخ فً نفس الوقت، طالب لورنت فابٌوس الرئٌس القادم للدورة وتغٌّ 

ر اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّ الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر أطراف 
المناخ .. طالب بمساعدة أكثر الدول تعرضاً للمخاطر من خالل آلٌة "إنذار 

دٌة والعشرٌن لمؤتمر كوارث المناخ". وعبَّر عن أمله فً أن تخرج الدورة الحا
األطراف "بتحالف بارٌس للمناخ" والذي ٌشمل اتفاق عالمً ومتباٌن، 

 ومساهمات وطنٌة وُسُبل مالٌة و"جدول أعمال للحلول".
أشارت رٌجٌنا برٌتشت مندوبة المجموعات الرئٌسٌة إلى خبرتها فً العمل مع 

لبت المشاركٌن المرأة على مستوى القاعدة فً االنعاش وإعادة اإلعمار، وطا
 بأن ٌتذكروا الترابط الخاص بهم وأن ٌفكروا ملٌاً فً "الصورة األكبر".

عبَّر امٌكو أوكٌوٌاما، عمدة مدٌنة سٌنداي عن أمله فً أن ٌتم تضمٌن خبرات 
سٌنداي فً التعامل مع الكوارث فً استراتٌجٌات الحد من أخطار الكوارث 

 التً سٌتبناها المؤتمر.
ث الملك م سواتً الثالث ملك سوازٌالند نٌابة عن سام كوتٌسا، رئٌس َتحدُّ

الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، وطالب بتعزٌز التعاون والشراكة الدولٌة لتحسٌن 
لمؤتمر العالمً المعنً القدرة على التصدي، وحث الوفود على االستعانة با

لما بعد  بالحد من أخطار الكوارث واالجتماعات الخاصة بخطة أعمال التنمٌة
فً نٌوٌورك ومؤتمر التموٌل للتنمٌة الذي سٌعقد فً أدٌس أبابا  5102

ومؤتمر األطراف الذي سٌعقد فً بارٌس كفرص للخروج بـ"رؤٌة موحدة ذات 
 مخرجات ملموسة".

 األمور التنظيمية
 (A/CONF.224/1/Rev.1)أقر أعضاء الوفود جدول أعمال المؤتمر 

والملحق الخاص به   (A/CONF.224/2)وبرنامج العمل 
(A/CONF.224/2/Add.1)   ًوالنظام الداخل (A/CONF.224/3) . 

وقام أعضاء الوفود بانتخاب نواب رئٌس المؤتمر ومنهم نائب رئٌس من  
الدولة الُمضٌفة، الٌابان، بحكم منصبه ونائبٌن للرئٌس من كل مجموعة اقلٌمٌة: 

مهورٌة التشٌك واالتحاد بنجالٌش وتاٌالند عن آسٌا والمحٌط الهادئ، وج
الروسً عن شرق أوروبا، واإلكوادور وجاماٌكا عن أمرٌكا الالتٌنٌة 

والكارٌبً، وفنلندا وسوٌسرا عن غرب أوروبا والمجموعات األخرى، ومصر 
وجنوب السودان عن إفرٌقٌا. كما تم انتخاب تونً فرٌسك )سوٌسرا( كمقرر 

 عام للمؤتمر.
رئٌسٌة للُمضً قُُدماً فً مفاوضات مسودة  وافقت الوفود على تشكٌل لجنة

.  كما طالبت الوفود الرئٌسٌن 5102إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
المتشاركٌن للجنة التحضٌرٌة باٌفً كاٌرامو )فنلندا( وثانً ثونجفاكدي )تاٌالند( 

 باالستمرار فً العمل فً اللجنة الرئٌسٌة.
ش  والبرازٌل  والصٌن والدانمرك  كما اختارت الوفود مندوبً بنجالدٌ

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجاماٌكا ونامٌبٌا والسنغال واالتحاد الروسً و
 للعمل فً لجنة وثائق التفوٌض.

 التبادل العام لوجهات النظر
ملٌار دوالر  4أعلن شٌٌزوا آبً رئٌس وزراء الٌابان عن تموٌل بمبلغ قدره 

حول الحد من أخطار الكوارث والتً ُتركز  أمرٌكً لمبادرة تعاون سٌنداي
على بناء المؤسسات والمساعدات المادٌة وتعزٌز التعاون اإلقلٌمً. وأشار إلى 
أن الحد من أخطار الكوارث "ٌجب أن ٌتطور" مع خطة أعمال التنمٌة لما بعد 

5102. 
أكد العدٌد من أعضاء الوفود رفٌعً المستوى ومنهم أوهرو كٌنٌاتا، 

ٌا، وروبرت موجابً، رئٌس زٌمبابواي، على الروابط بٌن رئٌس كٌن
المناقشات والمفاوضات الدولٌة حول الحد من أخطار الكوارث والتموٌل 

ٌّر المناخ، وخطة أعمال التنمٌة لما بعد  . كما تشارك 5102للتنمٌة، وتغ
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 نشرة مفاوضات األرض 
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        ..      
المتحدثون فً  خبراتهم الوطنٌة فً إعداد استراتٌجٌات الحد من 

التعاون اإلقلٌمً مثل التعاون بٌن الدول الخمس فً الكوارث وتعزٌز 
منطقة بحر قزوٌن والتً ذكرها جوربنجولً بردومحمٌدوف رئٌس 

 تركمانستان.
وفً أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار بام، ذكر بولدٌن لونسدٌل رئٌس 

شخص فً بلده قد تضرروا  501111فانواتو أن ما ٌقرب من 
 باإلعصار وطالب بالمساعدة.

سو المبعوث الخاص لألمٌن العام لألمم المتحدة للحد  -شار هان سوٌنجأ
من أخطار الكوارث والمٌاه .. أشار إلى التقدم الُمحرز فً أنظمة اإلنذار 

المبكر واالستعداد للكوارث، ولكنه حذر من أن نقص القدرة فً الدول 
ٌُحد من قدرتها على التعامل مع الكوارث. وذكر أن ه خالل النامٌة الزال 

الثالثٌن عاماً الماضٌة بلغت التكلفة التقدٌرٌة الناتجة عن التعامل مع 
ترٌلٌون دوالر أمرٌكً. واختتم حدٌثه بأن "االستدامة  5,2الكوارث 

 ٌجب أن تبدأ من سٌنداي".
 اللجنة الرئيسية

قام أعضاء الوفود بمراجعة نص المسودة فً جلسة غٌر رسمٌة فً فترة 
ركٌز على التمهٌد. وحول آثار الكوارث فً الفترة من بعد الظهر وتم الت

، وافقت الوفود على تغٌٌر اإلشارة إلى "المجموعات 5102 – 5112
الُمعرضة للخطر" وأن تحل محلها عبارة "األفراد فً المواقف 

الُمعرضة للخطر". وفً اإلشارة إلى األسباب الكامنة لمخاطر الكوارث، 
ى "الترتٌبات المؤسسٌة الضعٌفة" بدالً من وافقت الوفود على اإلشارة إل

"اإلدارة الضعٌفة" واإلشارة فً سٌاق منفصل إلى الحاجة إلى "إدارة 
 ُمعززة" على مختلف المستوٌات.

وحول الوصول المحدود للتكنولوجٌا كأحد أسباب أو بواعث المخاطر، 
عبر مندوب إحدى الدول عن مخاوفه من أن مثل هذه اللغة ٌمكن أن 

إلى تقوٌض أنظمة الملكٌة الفكرٌة بٌنما أشار آخرون إلى أن هذه  تؤدي
 المخاوف فً غٌر محلها حٌث أن النص ٌعتبر نصاً وصفٌاً.

كما ناقش أعضاء الوفود اإلشارة إلى "حاالت الصراع واالحتالل 
األجنبً" كسبب من أسباب المخاطر، حٌث أشار مندوبو بعض الدول 

اٌا السٌاسٌة التً ٌجب أن ٌتم التعامل إلى أن الصراع ٌعتبر من القض
معها فً محافل أخرى، بٌنما أشار آخرون إلى مخاوفهم من أن عدم 
وجود هذه اإلشارة ٌمكن أن ٌؤدي إلى زٌادة صعوبة تحقٌق أهداف 

 .5102إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
 حوار الشراكة رفيع المستوى

: تولت رٌز خان، أخطار الكوارثتعبئة وحشد قيادة المرأة في الحد من 
مذٌعة األخبار، إدارة الجلسة. أشار السناتور لورٌن لٌجراد، الفلبٌن، 

الرئٌس المتشارك للجلسة، إلى العدد غٌر المتناسب  للنساء الالتً تأثرن 
بالكوارث فً العشرة أعوام الماضٌة، بٌنما سلط ساناي تاكٌشً، الٌابان، 

صاالت، الضوء على معارف وحكمة المرأة وزٌر الشئون الداخلٌة واالت
 .5100فً االستجابة إلى زلزال الٌابان فً عام 

أشار شٌنزوا آبً، رئٌس وزراء الٌابان، إلى أن المرأة غالباً ما تكون 
فً الصفوف األمامٌة فً االستجابة للكوارث، وسلط الضوء على العدد 

ومراكز اإلخالء  المتزاٌد من النساء الالئً ٌعملن فً إطفاء الحرائق
 والمسئولٌة األساسٌة عن االستجابة للكوارث فً المنزل.

أكد أعضاء الجلسة على أن تمكٌن المرأة فً الحد من أخطار الكوارث 
ٌمكن أن ٌعتبر من االستثمارات القوٌة ذات المردود الجٌد، وطالبوا 

بوجود اتجاهات تقدم الموارد مباشرة للمرأة فً حاالت الطوارئ. 
ٌُفٌد بأن اشراك المرأة فً اتخاذ القرار قبل وأشا روا إلى الدلٌل الذي 

وأثناء وبعد الطوارئ ٌضمن نتائج أفضل للمرأة وللطفل وللرجل. كما 
طالب آخرون القٌادة السٌاسٌة بضمان وجود إطار للحد من أخطار 

بحٌث ٌستجٌب لمتطلبات النوع االجتماعً،   5102الكوارث لما بعد 
اء الوفود إلى أهمٌة اإلذاعة المجتمعٌة للمرأة فً وأشار أحد أعض

 توصٌل رسائل اإلنذار الُمبكر.
أثار المشاركون بعض القضاٌا مثل الحاجة إلى البٌانات التفصٌلٌة التً 

تساعد فً إعداد أهداف الحد من أخطار الكوارث وضرورة استخدام هذه 
 البٌانات.

 جلسات العمل
تولى الحاج  من األخطار إلى اإلنعاش: من الحد –األخطار التكنولوجية 

عاصً، األمٌن العام لالتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهالل 
 األحمر إدارة الجلسة.

ناقش اٌزومً نكامٌتسو، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، كٌفٌة استجابة 
المجتمعات للكوارث التكنولوجٌة والنووٌة وأكد على الحاجة إلى دعم دقٌق 

وشامل للمتضررٌن . تحدث أعضاء الجلسة عن إدارة نفاٌات الٌورانٌوم 
فً قٌرغٌزستان وخطط التعامل مع المخاطر المتزاٌدة الناشئة عن 

األعاصٌر والفٌضانات والجفاف فً مدغشقر، واإلجراءات قصٌرة األجل 
وطوٌلة األجل فً التعامل مع الكوارث النووٌة بالنظر إلى الدروس 

ن تشٌرنوبل والدروس المستفادة من حادثة محطة الطاقة المستفادة م
اٌبثً فً فٌوكوشٌما. كما نظر المشاركون فً عدة أمور من -النووٌة داي

بٌنها دور وأهمٌة المشاركة على المستوى المحلً فً إدارة المخاطر 
 التكنولوجٌة.

تولى أروب تشاترجً، بنك التنمٌة  تحويل وتأمين مخاطر الكوارث:
، إدارة هذه الجلسة. عرض كبار مندوبً الحكومات والقطاعات اآلسٌوي

الحاضرون فً هذه الجلسة كٌف أن اتجاهات الشراكة بٌن القطاعٌن العام 
والخاص التً تعمل فً قطاع التأمٌن وإعادة التأمٌن فً تسعٌر المخاطر 
ٌمكنها أن تساعد فً كفاءة الحد من أخطار الكوارث واالستجابة لها. كما 

ا الضوء على امكانٌات التعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص فً زٌادة سلطو
مستوٌات انتشار تأمٌن الكوارث والحفاظ على استدامة ُسُبل المعٌشة فً 

أعقاب الكوارث الكبرى. وأكد أعضاء الجلسة على أن التأمٌن ٌعتبر جزءاً 
التركٌز هاماً من جدول أعمال الحد من أخطار الكوارث والذي ٌجب أن ٌتم 

. وطالب المشاركون أن ٌعمل 5102علٌه بصورة كبٌرة فً إطار ما بعد 
قطاع التأمٌن على تصمٌم منتجات تأمٌنٌة ُمٌسرة للقطاعات الُمعرضة 

 للمخاطر.
المدٌر التنفٌذي  تولى أخٌم شتاٌنر اجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى:

لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة إدارة هذه الجلسة التً ناقشت أولوٌات الحد من 
والتً تولى  5102أخطار الكوارث فً سٌاق خطة أعمال التنمٌة لما بعد 

تنظٌمها اللجنة رفٌعة المستوى المعنٌة بفرٌق اإلدارة العلٌا المعنً بالحد من 
على التحمل. شّدَد بان كً مون، األمٌن العام أخطار الكوارث لزٌادة القدرة 

لألمم المتحدة، على التزام منظومة األمم المتحدة بدعم الدول والمجتمعات فً 
النهوض بسٌاسات الحد من أخطار الكوارث وذلك بناًء على نتائج مؤتمر 

سٌنداي. وذكر أن "المطلوب ما هو أكثر من التموٌل" حٌث اقترح إجراءات 
لمجتمعات الضعٌفة. اختتم شتاٌنر الجلسة وأكد على أهمٌة مثل تعزٌز ا

الروابط بٌن إجراءات التنمٌة والحد من أخطار الكوارث، وفعالٌة تكلفة منع 
 الكوارث والتأهب لها.

تولى كٌم سونج جو، رئٌس الصلٌب  االلتزامات الخاصة بالمدارس اآلمنة:
درات القطرٌة المتعلقة األحمر بكورٌا إدارة هذه الجلسة التً ناقشت المبا

بتحسٌن إجراءات ووسائل الحد من أخطار الكوارث فً المدارس وركزت 
الجلسة على: االنعاش وإعادة التأهٌل، والتأهب، واالستجابة والمنع 

والتخفٌف. وبناًء على المبادرة العالمٌة للمدارس اآلمنة، أشار مندوبو الدول 
ا وتركٌا إلى ضرورة تطوٌر الخبرات مثل نٌجٌرٌا وإٌران والفلبٌن وأندونٌسٌ

والبرامج الوطنٌة لتحسٌن إجراءات التصدي للمخاطر. أكد أعضاء الجلسة 
على الحاجة إلى اشراك المجتمعات المحلٌة وأولٌاء األمور والمدرسٌن 

والشباب، باإلضافة إلى أهمٌة إعداد خطط لكل مدرسة من خالل ورش عمل 
واختتم كٌم الجلسة بتسلٌط الضوء على أهمٌة وبناء قدرات القٌادات المحلٌة. 

 إجراءات ووسائل اإلنذار الُمبكر ودعوة الدول للمشاركة فً هذه المبادرة.
 

 في األروقة
بعد حفل افتتاح المؤتمر العالمً المعنً بالحد من اخطار الكوارث بدأت 

اللجنة الرئٌسٌة التً تم تشكٌلها مؤخراً فً عملها لالنتهاء من إطار الحد من 
، حٌث ساد شعور بأن جلسة  اللجنة 5102أخطار الكوارث لما بعد 

دئٌاً أن تقوم التحضٌرٌة التً ُعقدت فً الٌوم السابق والتً كان ُمخطط لها مب
بهذه المهمة، كانت مجرد "جلسة إحماء". ومع ذلك فإن التقدم كان بطٌئاً. 

وأشار البعض إلى أسفه من أن القضاٌا التً كانوا ٌرون أنه تم االتفاق علٌها 
فً المناقشات السابقة فً جنٌف قد تم إعادة النظر فٌها، بٌنما أكد آخرون 

جب وضعه فً المسودة. ومع ذلك على أن النص الذي الٌزال محل جدل ٌ
فإن الرؤساء المتشاركٌن كانوا فً حالة معنوٌة جٌدة حٌث أشار أحدهم "إننً 

أشعر أننا نعالج القضاٌا الصعبة الٌوم" وقابلت اللجنة الرئٌسٌة هذه العبارة 
ٌُرى أن حضور عدد كبٌر من الوزراء فً المؤتمر  بتصفٌق عفوي حٌث 

 م فً الوصول إلى اتفاق.ٌمكن أن ٌوفر الفرصة والزخ
 

 


