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 المتحدة األمـم مـؤتمر 
 المعنً الثالث العالمً
 أخطار من بالحد

 3#  الكوارث 

 األحداث الرئيسية للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث
 5151مارس/ آذار  51األحد 

 
استأنف مؤتمر األمم المتحدة العالمً المعنً بالحد من أخطار 

مائدتٌن مستدٌرتٌن  الكوارث مداوالته ٌوم األحد، حٌث تم عقد
جلسات عمل ومناقشات فً اللجنة الرئٌسٌة حول  عدةوزارٌتٌن و

. وألقى أعضاء 5102نص إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
الوفود بٌانات اثناء تبادل وجهات النظر طوال الٌوم. كما تم تنظٌم 

العدٌد من الفعالٌات بواسطة مجتمع الحد من أخطار الكوارث فً مقر 
 5102المؤتمر وتضمن ذلك عرضاً لتقرٌر التقٌٌم العالمً لعام 

 المعنً بالحد من أخطار الكوارث.
 اللجنة الرئيسية

عقدت اللجنة الرئٌسٌة جلسة غٌر رسمٌة فً الصباح لمناقشة التعاون 
الدولً. وقد تباٌنت وجهات نظر أعضاء الوفود فٌما ٌتعلق بالتموٌل 

حٌث أكد العدٌد من أعضاء وفود الدول النامٌة  "المتوقع واإلضافً"،
ٌُشٌر إلى مصدر  على أن سٌاق النص ٌعتبر سٌاقاً وصفٌاً وال 

التموٌل. واعترض العدٌد من أعضاء وفود الدول المتقدمة وأكدوا 
على ضرورة تناول ومناقشة مصادر التموٌل. كما دعم عدد من 

على شروط ُمتفق علٌها  مندوبً الدول المتقدمة نقل التكنولوجٌا بناءً 
سوٌاً، بٌنما عارض عدد من مندوبً الدول النامٌة ذلك حٌث أن هذه 

الشروط من شأنها أن تضع قٌوداً على نقل التكنولوجٌا. ثم تم بعد ذلك 
نقل المناقشات الخاصة بالعناصر المالٌة وعناصر نقل التكنولوجٌا فً 

انبٌة"، كما تناول مجال التعاون الدولً إلى مناقشات "غٌر رسمٌة ج
أعضاء الوفود موضوع المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. وكان 

ٌّر المناخ فً  المصدر األساسً للنقاش ٌتعلق برؤٌة مدى وأثر تغ
الحاجة إلى إجراءات ُمعززة فً مجال الحد من أخطار الكوارث. أكد 

العدٌد من أعضاء وفود الدول المتقدمة على أن مبدأ المسئولٌات 
المشتركة لكن المتفاوتة ال ٌجب أن ٌتم إدراجه فً سٌاق الحد من 

أخطار الكوارث. أشارت الدول النامٌة إلى أن مبدأ المسئولٌات 
المشتركة لكن المتفاوتة ٌعتبر من الركائز األساسٌة للتنمٌة المستدامة 

 والقانون الدولً.
ات ولم ٌتم الوصول إلى اتفاق حول الموضوع وتم تحوٌل المناقش

 أٌضاً إلى جلسات "غٌر رسمٌة جانبٌة".
ثم ناقش أعضاء الوفود بعد ذلك عدة أمور من بٌنها: االعتبارات 

المتعلقة باإلشارة إلى "المساءلة"، والمسئولٌات المشتركة لكن 
المتفاوتة فً الدول التً "تحت االحتالل األجنبً"، واللغة المتعلقة 

إزالة األقواس حول "الدول  باآللٌات الدولٌة. وتمت الموافقة على
 الجزرٌة الصغٌرة النامٌة" إدراكاً لوضعها الخاص.

وفً فترة بعد الظهٌرة، استأنفت اللجنة المناقشات غٌر الرسمٌة حول 
سبعة أهداف مقترحة للحد من أخطار الكوارث، وتولى واٌن ماك 

كوك )جاماٌكا( إدارة هذه الجلسة. وفٌما ٌتعلق بتخفٌض معدل الوفٌات 
، أكد بعض أعضاء الوفود على 5101بسبب الكوارث بحلول عام 

ٌُمكن قٌاسها، بٌنما فضل  أهمٌة التركٌز على األهداف الملموسة التً 
آخرون اللغة الوصفٌة. وقد أصبح مصطلح "لكل فرد" من بٌن 

المخاوف حٌث أشار أحد األعضاء إلى خطر فرض أعباء إضافٌة 

أشار آخرون إلى إمكانٌة التناقضات  على مواطنً الدول النامٌة، بٌنما
والتفاوت فً النص بٌن األهداف الوطنٌة واألهداف العالمٌة. وبعد 

القٌام بالمشاورات، وافق أعضاء الوفود على "تخفٌض الوفٌات بسبب 
بهدف تخفٌض  5101الكوارث العالمٌة بصورة كبٌرة بحلول 

ا بٌن الفترة من حاالت الوفٌات العالمٌة فٌم 011,111المتوسط لكل 
 ".5102 – 5112مقارنة بالفترة من  5101 – 5151من 

وحول الهدف المحتمل للتعاون الدولً لدعم الدول النامٌة فً تنفٌذ 
الحد من أخطار الكوارث، علقت اللجنة أعمالها لتستمر فً المناقشات 
فً جلسة مناقشات توضٌحٌة "مفتوحة وغٌر رسمٌة وجانبٌة". وذكر 

ر الجلسة، فً نهاٌة الٌوم أنه قد تم إحراز بعض التقدم ماك كوك، ُمٌس
فً اإلقرار بالحاجة إلى جهود وطنٌة ودعم تلك الجهود. كما طالب 

 بوقت إضافً للمناقشات المفتوحة.
وقررت اللجنة اإلنعقاد مرة اخرى فً جلسة عمل غٌر رسمٌة فً 

 .المساء الستئناف المناقشات حول التمهٌد وحول التفاوض الدولً
 التبادل العام لوجهات النظر

ألقى أعضاء الوفود بٌانات رسمٌة طوال الٌوم. وأثنى مندوب باكستان 
على المقترح الخاص بإنشاء صندوق استئمانً لألمم المتحدة ألخطار 

الكوارث وأشار إلى أن المعونة الفنٌة والمالٌة ٌجب أن ٌتم تقدٌمها 
معنٌة. ذكر مندوب بناًء على "مؤشر الضعف" الخاص بالدولة ال

الفلبٌن أن دولته ترأس حالٌاً منتدى التعاون االقتصادي لدول آسٌا 
والمحٌط الهادئ، وأنها بذلك لدٌها الفرصة لتعمٌم ودمج جدول أعمال 
تخفٌض وإدارة الحد من الكوارث مع القطاع الخاص. وطالب مندوب 

ً الرطبة السوٌد بتعزٌز حماٌة األنظمة البٌئٌة مثل الغابات واألراض
وأشجار المانغروف والشعاب المرجانٌة نظراً للخدمات التً تقدمها 
لإلنسانٌة كأساس للمواجهة والتصدي للبٌئة والمناخ. أشار مندوب 

وذكر أن  Christchurchل انٌوزٌلندة إلى الخبرة الخاصة بزلز
الوعً العام والقدرة القوٌة على التصدي فً مجال األعمال 

فعة من التغطٌة التأمٌنٌة قد ساعدت على عملٌة والمستوٌات المرت
 استعادة القدرة بعد الكارثة.

سلط عدد كبٌر من أعضاء الوفود الضوء على األعمال الوطنٌة لدٌهم 
 5102الخاصة بالحد من أخطار الكوارث وأشاروا إلى أهمٌة عام 

 كعام حاسم لالنتهاء من صٌاغة متعددة األطراف.
 اريةالموائد المستديرة الوز

إعادة البناء بصورة أفضل. تم عقد هذه  –إعادة اإلعمار بعد الكوارث 
المائدة المستدٌرة الوزارٌة الصباحٌة برئاسة نومان كورتولمس، نائب 
رئٌس الوزراء، تركٌا. بدأ رئٌس الجلسة بمشاركة الحضور فً خبرة 

تركٌا فً التعامل مع الكوارث الطبٌعٌة باإلضافة إلى تقدٌم 
ات اإلنسانٌة للكارثة المستمرة فً سورٌا. وأكدت العدٌد من المساعد

الدول على أن مبدأ "إعادة البناء على نحو  أفضل" ال ٌعنً فقط البناء 
المادي ولكنه ٌشمل أٌضاً المكونات االقتصادٌة والثقافٌة للتصدي. 

وأشار مندوب مالٌزٌا إلى المعارف التقلٌدٌة وأكد مندوب الصٌن على 
نهج المبنً على اإلنسان". وشدد مندوبا أٌسلندة ونٌوزٌلندة اتباع "ال

على أهمٌة تواجد قطاع التأمٌن كشرٌك، بٌنما أشار مندوب فرنسا بأن 
البناء الجٌد من البداٌة أفضل من إعادة البناء على نحو أفضل بعد 

الكوارث. أشار مندوب مدغشقر إلى أهمٌة التعاون اإلقلٌمً والتعاون 
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جنوب كعنصر أساسً للنهوض بمبدأ "إعادة البناء على بٌن بلدان ال

نحو أفضل". اكد مندوب ماالوي ،واتفق معه العدٌد من أعضاء 
الوفود، على أن "تحوٌل المأساة إلى نجاح" ٌتطلب ربط برامج إعادة 

اإلعمار بالتخطٌط التنموي الموسع. سلط مندوب غرٌنادا الضوء على 
وبعدها وأشار إلى أن خطط ما بعد  الحاجة إلى التخطٌط قبل األحداث

األحداث تتطلب أهداف قصٌرة ومتوسطة وطوٌلة األجل إلعادة 
القدرة. شرح مندوب تاٌالند التشرٌعات الوطنٌة الخاصة بدولته فً 
مجال إدارة الكوارث بعد أمواج التسونامً فً المحٌط الهندي عام 

تعادة ودعا إلى ضرورة وجود عملٌات اإلغاثة وبرامج اس 5112
القدرة المحلٌة. أكد العدٌد من المشاركٌن على الحاجة إلى االتجاهات 
الشاملة وعلى أهمٌة وضع الترتٌبات المؤسسٌة المالئمة التً تساعد 

على الدفع بمبدأ "إعادة البناء على نحو أفضل"، هذا باإلضافة إلى 
 آلٌات التموٌل المتوقع عن طرٌق التعاون الدولً.

 :5151التعاون الدولي لدعم إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
تولى راجناث سٌنغ، وزٌر الشئون المحلٌة، الهند، تٌسٌر أعمال هذه 

 الجلسة التً ُعقدت بعد الظهٌرة.
طالب العدٌد من المتحدثٌن بالتعاون الدولً للوفاء باحتٌاجات تنفٌذ 

ل النامٌة بالمساعدات الحد من أخطار الكوارث، وطالبت بعض الدو
المالٌة والفنٌة. كما طالبوا بتضمٌن كل أصحاب المصلحة فً 

المناقشات الخاصة بالحد من أخطار الكوارث ومنهم القطاع الخاص 
والمجتمع المدنً. وقد قدمت عدة دول منها بوتان، وجمهورٌة الو 

ج الدٌموقراطٌة الشعبٌة، وسلوفٌنٌا وجزر كوك وبٌرو أمثلة عن النماذ
الُمحددة للتعاون الدولً المطلوبة لتنفٌذ االستراتٌجٌات الوطنٌة 

واإلقلٌمٌة للحد من أخطار الكوارث. أشار مندوب الٌابان إلى مساهمة 
ملٌار دوالر أمرٌكً فً جهود الحد من أخطار الكوارث  2بلده بمبلغ 

لٌتم استخدامها فً المساعدات غٌر  5102 – 5102فً الفترة من 
المادٌة والتعاون العالمً واإلقلٌمً. وفٌما ٌتعلق باإلطار المادٌة و

،  أكد مندوبا أسبانٌا 5102الجدٌد للحد من أخطار الكوارث لما بعد 
ٌّر المناخ فً  والبنك الدولً وآخرون على الحاجة إلى وضع تغ
االعتبار. اقترح مندوب البرازٌل أن ٌتناول هذا اإلطار جذور 

نها الفقر وعدم المساواة. أشار مندوبا الكوارث والتً أشار إلى أ
سلوفٌنٌا وجزر كوك إلى أنه لٌس هناك حاجة إلطار جدٌد وطالبا 

 بتعزٌز إطار عمل هٌوغو من خالل تحسٌن وتعزٌز التعاون الدولً.
وفٌما ٌتعلق بالروابط بٌن العملٌات متعددة األطراف، طالب مندوب 

ل وخطة أعمال التنمٌة فٌجً باالتساق فً المناقشات الخاصة بالتموٌ
ٌّر المناخ، بٌنما اقترح 5102لما بعد  ، والحد من أخطار الكوارث وتغ

مندوب المملكة المتحدة االستفادة من عملٌة التموٌل للتنمٌة بهدف 
 "دمج التموٌل فً الحد من أخطار الكوارث".

 جلسات العمل
 تولىالحوكمة وتخطيط التنمية على المستويين الوطني والمحلي: 

رولف ألتر، منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة، إدارة هذه الجلسة 
التً نظرت فً الطبٌعة الُمتغٌرة لحوكمة وإدارة أخطار الكوارث 

 وفرص االستثمار فٌها.
أكد رٌوسً أكازاوا، وزٌر شئون مجلس النواب، الٌابان، على قٌمة 

دوات" البنٌة االستثمار فً "برامج" القدرة اإلنسانٌة باإلضافة إلى "أ
 التحتٌة المادٌة.

أشار بً.ك مٌشرا، األمٌن الرئٌسً لرئٌس وزراء الهند إلى أن 
الزٌادة فً تنمٌة وبناء المساكن تعتبر فرصة لدمج مبادئ الحد من 

أخطار الكوارث من خالل معاٌٌر وحوافز البناء وفرصة للقٌام 
 بتخطٌط المشروعات مع وضع المعلومات الخاصة بالمخاطر فً

 االعتبار.
اقترحت كرٌستٌانا فرتٌاس، من جامعة برازٌلٌا، التعامل مع فجوة 

القوانٌن "على الورق" وتنفٌذها من خالل إعداد آلٌة للمساءلة وتعزٌز 
وتقوٌة اآللٌات القانونٌة والطبٌعٌة لتعزٌز الحد من أخطار الكوارث 

 كممارسة معتادة. عرض عدد آخر من أعضاء الجلسة خبرات بالدهم
 من لبنان وتركٌا والمحٌط الهادئ.

تولت مٌشٌل جالٌس ماك دونج، المنسق  االتجاهات العالمية للمخاطر:
المقٌم لألمم المتحدة، فً مالٌزٌا رئاسة هذه الجلسة. وبالتعاون مع 

أندرو ماسكري من االستراتٌجٌة الدولٌة لألمم المتحدة للحد من 
، الجامعة األهلٌة الكوارث، والبروفٌسور عمر دارٌو كاردوسا

بكولومبٌا، قدمت مٌشٌل تقرٌر التقٌٌم الدولً حول الحد من أخطار 
. وٌخلُص هذا التقرٌر إلى أنه بٌنما قد تم إحراز 5102الكوارث لعام 

تقدم كبٌر فً العقود الماضٌة فً إدارة الكوارث إال أنه قد تم إحراز 
التقرٌر إلى  تقدم محدود فً التعامل مع أخطار الكوارث. كما أشار

ٌّر المناخ. وبهدف تحقٌق  تزاٌد أخطار الكوارث العالمٌة بسبب تغ
النجاح فً نظام جدٌد للمخاطر، ٌقترح التقرٌر إعادة تفسٌر وتوضٌح 

إدارة أخطار الكوارث ووضعها فً محور عملٌة التنمٌة. أشار 
أعضاء الجلسة إلى الحاجة إلى التركٌز لٌس فقط على التكالٌف 

ة ولكن على الحٌاة اإلنسانٌة وأكدوا على الحاجة إلى أن االقتصادٌ
تكون دراسات األخطار العالمٌة مرتبطة ومتاحة للمجتمعات المحلٌة 

 األكثر تضرراً بالكوارث.
تطبيق العلم والتكنولوجيا على عملية اتخاذ القرار الخاص بالحد من 

تولى كارلوس نوبر من المركز القومً للرصد أخطار الكوارث: 
واإلنذار من الكوارث الطبٌعٌة رئاسة هذه الجلسة. وبدأ باإلشارة إلى 

الدور الواضح للعلم والتكنولوجٌا فً كل جوانب إطار الحد من 
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أكد جٌري فٌالسكً من االستراتٌجٌة الدولٌة لألمم المتحدة للحد من 
على أن العلم ٌجب  أخطار الكوارث، نٌابة عن مارجرٌتا وولستروم،

أن ٌدعم تحلٌل جدوى التكلفة التً سٌتطلبها اإلطار، وقدم دٌنٌس 
واجنر من المجموعة االستشارٌة العلمٌة والفنٌة لالستراتٌجٌة الذي 

المعنون بـ: "استخدام العلم فً الحد  5102وضح نتائج تقرٌرها لعام 
 من أخطار الكوارث".

تحدة للتربٌة والعلم والثقافة، إدارة تولى فالفٌا شلجل، منظمة األمم الم
الجلسة، حٌث أوضح األعضاء التقدم فً علم وتكنولوجٌا الحد من 

أخطار الكوارث فً الٌابان والدول األفرٌقٌة واألمرٌكتٌن ودول 
الجامعة العربٌة واالتحاد األوروبً. أشار جوردون ماك بٌن، من 

ٌسٌة للعلم المجلس الدولً للعلوم، نٌابة عن المجموعة الرئ
والتكنولوجٌا إلى دور المجموعة فً تحسٌن التنسٌق بٌن المجتمع 

 العلمً لتقدٌم أدوات ومنتجات أكثر فعالٌة لصانعً القرار.
تولى بروس اٌالورد، منظمة الصحة العالمٌة،  تقليل مخاطر األوبئة:

إدارة هذه الجلسة. وأشار إلى التحدٌات والمخاطر الجدٌدة التً تنشأ 
ٌّر المناخ  والتحول نحو الحضر وإزالة الغابات واالتجاهات عن تغ

العالمٌة األخرى. تحدث أعضاء الجلسة عن خبراتهم فً التعامل مع 
األوبئة ومخاطر الكوارث ذات الصلة فً تاٌالند والسوٌد ولٌبرٌا مع 
تركٌز خاص على تفشً وباء اإلٌبوال والسارس، وإنفلونزا الخنازٌر 

السنوات الماضٌة. وقام أعضاء الجلسة بمناقشة  وفٌروس اإلٌدز فً
استراتٌجٌات تحسٌن إدارة مخاطر األوبئة على المستوى العالمً 

والوطنً وأشاروا إلى أهمٌة عدة أمور من بٌنها: التعاون بٌن 
القطاعات، والنهج المبنً على المجتمع، وتنفٌذ اللوائح الصحٌة 

ت والمشاركة فً أفضل الدولٌة وتعزٌز التبادل الدولً للمعلوما
الممارسات. اختتم اٌالورد الجلسة بقوله إن تفشً وباء اإلٌبوال قد 

أوضح "إننا لسنا على استعداد للتعامل مع األوبئة" وأن هذا المجال 
ٌعتبر أحد المجاالت المحورٌة التً تتطلب اهتماماً فً إطار الحد من 

 .5102أخطار الكوارث لما بعد 
 في األروقة
اء الوفود فً الٌوم الثانً للمؤتمر وهم على أتم استعداد وصل أعض

للتعامل مع القضاٌا الشائكة المتعلقة باإلطار وهً: التموٌل ونقل 
التكنولوجٌا والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة فً سٌاق الحد من 

أخطار الكوارث. وعند مناقشة االعتبارات المتعددة للتعاون الدولً تم 
الدول النامٌة تفضل التموٌل  –لمعتادة فً الرمال رسم الخطوط ا

اإلضافً كجزء من المساعدة التنموٌة الرسمٌة بٌنما تصر الدول 
المتقدمة على أن أي تموٌل إضافً ٌجب أن ٌأتً من كل المصادر 

وتشمل المصادر الوطنٌة. وقد تم التصفٌق ألحد أعضاء الوفود عندما 
تركز على العملٌات الوطنٌة لما أكد :"إذا كانت كل  المناقشات  ست

أتٌنا إلى  هنا، ولكننا نفضل عملٌة تشاورٌة وطنٌة حول تموٌل الحد 
ب العدٌد بتحوٌل المناقشات إلى جلسات  من أخطار الكوارث". ورحَّ
غٌر رسمٌة على أمل أن تساعد بعض الحوارات الصرٌحة فً إذابة 

 الثلوج الحالٌة التً تسود مناخ المفاوضات.

 


