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 المتحدة األمـم مـؤتمر 
 المعنً الثالث العالمً
 أخطار من بالحد

 4#  الكوارث 

 األحداث الرئٌسٌة للمؤتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث
 5112مارس/ آذار  16 االثنٌن

استأنؾ مؤتمر األمم المتحدة العالمً الثالث المعنً بالحد من أخطار 
الكوارث مداوالته بمابدتٌن مستدٌرتٌن وزارٌتٌن حول "إدارة أخطار 
الكوارث والتؽلب على التحدٌات" و"تقلٌل أخطار الكوارث فً البٌبة 

الحضرٌة". وقد تم عقد حوار شراكة رفٌع المستوى فً فترة بعد 
"االستثمارات الحساسة للمخاطر: الشراكة بٌن  الظهٌرة حول

 القطاعٌن العام والخاص".
كما تناولت جلسات العمل عدة موضوعات تشمل السٌاحة التً 

تستطٌع التصدي للمخاطر واالستعداد لالنتقال الناتج عن الكوارث. 
واستضاؾ البنك الدولً وحكومة الٌابان والشركاء جولة خاصة عن 

للتعرؾ على كٌفٌة زٌادة والحفاظ على استدامة  سلسلة حوار التصدي
التموٌل، وتنفٌذ برامج أخطار الكوارث والمناخ بهدؾ تحقٌق أهداؾ 

 .2015التصدي لما بعد 
وفً المساء، تم تنظٌم حفلتٌن لتوزٌع الجوابز لتشجٌع االنجازات فً 

 مجال  الحد من أخطار الكوارث والفٌلم الوثابقً.
 اللجنة الرئٌسٌة

وم كامل من الجلسات "الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة" انعقدت اللجنة بعد ٌ
الربٌسٌة مرة أخرى فً نهاٌة فترة بعد الظهر وذلك بهدؾ تنقٌح 

ٌُسمح بوقت كاؾ لمناقشة اإلعالن  النص بأقصى قدر ممكن بحٌث 
السٌاسً المقترح. وتم االتفاق على عدة مراجعات وتنقٌحات فً 

الدولً ونقل التكنولوجٌا واإلشارة النص، ولكن ظلت قضاٌا التعاون 
إلى حقوق اإلنسان والحق فً التنمٌة باإلضافة إلى المسبولٌات 

المشتركة لكن المتفاوتة دون حل حتى بداٌة فترة المساء. واستمرت 
 المناقشات حتى اللٌل.

 التبادل العام لوجهات النظر
كدوا ألقى أعضاء الوفود بٌانات رسمٌة طوال الٌوم وأ وفود الدول:

على األعمال الوطنٌة الخاصة بالحد من أخطار الكوارث. أشار 
مندوب هنؽارٌا إلى أهمٌة التعاون العابر للحدود، وذكر أمثلة التعاون 

الناجح مع سلوفٌنٌا وكرواتٌا للحد من خسابر فٌضان نهر مورا فً 
. ذكر مندوب إسرابٌل أن المساعدة فً الحد من أخطار 2014عام 

ستجابة لها واستعادة القدرة ٌجب أن تكون على أسس الكوارث واال
متفق علٌها سوٌاً. أشار مندوب إثٌوبٌا إلى العالقة بٌن الحد من أخطار 

وااللتزام  بنجاح  2015الكوارث وخطة أعمال للتنمٌة فٌما بعد 
المؤتمر الدولً الثالث لتموٌل التنمٌة الذي سٌعقد فً أدٌس أبابا فً 

 شهر ٌولٌه/ تموز.
عبَّر عدد من أعضاء الوفود عن دعمهم لدولة فانواتو للتحدٌات  التً 

 تواجهها فً الدمار الذي خلفه اإلعصار اإلستوابً  بام.
ألقى مندوبو الهٌبات الحكومٌة الهٌئات الحكومٌة والمنظمات األخرى: 

والمنظمات األخرى بٌانات رسمٌة طوال الٌوم. ذكر الممثل السامً لألمم 
أقل البلدان نمواً والبلدان النامٌة ؼٌر الساحلٌة والدول ابة عن المتحدة نٌ

إطار الحد من أخطار الكوارث لما الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة أن اعتراؾ 
ٌُعتبر من  2015بعد  بالظروؾ الخاصة بهذه الدول الُمعرضة للضعؾ 

األمور الُمشجعة، وأشار إلى أن تقرٌر التقٌٌم العالمً حول الحد من 
َخلَُص إلى أن الخسابر السنوٌة المستقبلٌة فً  2015الكوارث لعام  أخطار

% من إجمالً 20الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة سوؾ تصل إلى حوالً 
 نفقاتها االجتماعٌة.

 الموائد المستدٌرة الوزارٌة
تولت مارٌا دٌل بٌالر التغلب على التحدٌات:  –إدارة مخاطر الكوارث 
المخاطر، اإلكوادور، رباسة هذه المابدة  كورٌنجو، وزٌرة إدارة

المستدٌرة، ودعت الوزراء إلى المشاركة بخبراتهم الوطنٌة فً تعزٌز 
سٌاسات الحد من أخطار الكوارث. أشار العدٌد من الُمتحدثٌن إلى 

اإلجراءات التشرٌعٌة والسٌاسٌة المتخذة فً دولهم لدعم التأهب 
نً باإلضافة إلى إنشاء هٌاكل واالستجابة للمخاطر على المستوى الوط

لتقوٌة التأهب على مستوى المراكز والقوى. أكد العدٌد من مندوبً الدول 
على الحاجة إلى القٌادة القوٌة وإشراك، المجتمع وتخفٌض الفقر ومساهمة 

ٌّر  القطاع الخاص وإعداد أنظمة اإلنذار الُمبكر، والوقاٌة وتخفٌؾ تؽ
ٌّؾ معه. أكد رؤسا ء هٌبات األمم المتحدة على  أهمٌة المساءلة  المناخ والتك

والمساواة وتنفٌذ التشرٌعات كعناصر ضرورٌة للحد من أخطار الكوارث 
 وإدارتها.

سلَّط مندوب السودان الضوء على اآلثار السلبٌة لتدهور األراضً وفقدان 
التنوع البٌولوجً فٌما ٌتعلق بالكوارث، وأكد مندوب مورٌشٌوس على 

ات التأهب الوطنٌة واإلقلٌمٌة وتشمل صندوق األمن الؽذابً أهمٌة إجراء
ٌّر المناخ لمنطقة المحٌط الهندي وأدوات بدابل  مركز تبادل معلومات تؽ
ٌّؾ للسلطات المحلٌة. أشار مندوب اإلمارات العربٌة المتحدة إلى أن  التك
التعاون بٌن كل الهٌبات الحكومٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة هو أفضل 

ُبل للنجاح فً إدارة المخاطر. ذكر مندوب أسبانٌا أن بناء القدرات من السُ 
األمور التً "ال ؼنى عنها"، وذكر أن نظام الحماٌة المدنٌة مبنً فً إدارة 

الدولة. أشار مندوب الكرسً الرسولً إلى أن التقالٌد الدٌنٌة والثقافٌة 
ب أال تشٌر فقط تعتبر من المصادر الؽنٌة للتصدي، وأن نتابج المؤتمر ٌج

إلى تقالٌد الشعوب األصلٌة ولكن إلى التقالٌد الدٌنٌة أٌضاً. ذكرت مندوبة 
االتحاد اإلفرٌقً أن هناك تقدٌراً وإرادة سٌاسٌة متزاٌدة فٌما ٌتعلق بالحد 

من أخطار الكوارث فً منطقتها حٌث أن معظم المكاتب واإلدارات 
ث تكون تابعة لربٌس الدولة الوطنٌة المسبولة عن الحد من أخطار الكوار

 أو لربٌس الوزراء.
تولى برافٌن جامنداس جوردهان،  الحد من المخاطر فً البٌئة الحضرٌة:

وأشار إلى  وزٌر التعاون والشبون التقلٌدٌة، جنوب أفرٌقٌا، رباسة هذه الجلسة،
أن اتجاهات التحول إلى الحضر تفرض تحدٌات جدٌدة على صانعً السٌاسة 

 وأن الدروس المستفادة ٌجب أن ٌتم دمجها فً عملٌات التخطٌط المستقبلٌة.
ثم نظر الوزراء وأعضاء الوفود رفٌعة المستوى فً أهمٌة أكواد البناء 

ال الستخدام األراضً وأشاروا إلى أ ن سكان أكثر المدن والتخطٌط الفعَّ
الُمعرضة للخطر هم من ٌتحملون آثار الكوارث. وتحدث العدٌد عن 

المخاطر التً تفرضها الكوارث المتعلقة بالمناخ على المناطق الحضرٌة، 
الحد من أخطار م بمعاٌٌر وطالب مندوب ؼانا بمخططات للبناء تلتز

ٌّؾ الكوارث. لفت مندوب الصٌن االنتباه إلى خطط الصٌن فً مج ال التك
والتً تتضمن استراتٌجٌات للتحول إلى مصادر للطاقة الخضراء. أشار 

مندوب البرازٌل إلى اإلجراءات الوطنٌة فً التعامل مع األخطار 
 الحضرٌة وتتضمن "تحوٌل األحٌاء الفقٌرة إلى مناطق حضرٌة".
طالب العدٌد من أعضاء الوفود ومنهم أوؼندة وؼانا بالمركزٌة 

لمرافق الحضرٌة، بٌنما سلَّط مندوب ترٌنداد وتوباؼو الصناعات وا
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 نشرة مفاوضات األرض 
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الضوء على العمل الذي تقوم به وزارة السكان فً بلده فً تشجٌع 
نهج التصدي المبنً على األفراد. تحدثت مندوبة مصر عن خبرة 

بلدها فً التخطٌط الحضري وتشمل إعداد سٌاسة تنمٌة حضرٌة نابعة 
رٌة التً تستخدم فً رفع مستوى من الحكومة وتنفٌذ الضرٌبة العقا

المناطق الرٌفٌة. تحدث مندوب الٌابان عن الخبرة فً إعادة بناء 
وأشار إلى أنشطة استعادة ُسُبل  1995هٌوؼو بعد زلزال عام 

المعٌشة والتأهب وتشمل اشراك المجتمع فً تدرٌبات التأهب 
للكوارث. تحدث أعضاء الوفود اآلخرٌن ومنهم مندوبو زامبٌا 

ردن ونٌبال ومدؼشقر عن دمج سٌاسات الحد من أخطار الكوارث واأل
فً عملٌات التخطٌط الحضرٌة والوطنٌة وعن الحاجة إلى الشراكات 

بٌن القطاعٌن العام والخاص لتشجٌع االستثمارات فً البنٌة التحتٌة 
الموبل إلى أهمٌة  –المقاومة للكوارث. أشار مندوب األمم المتحدة 

محلٌة وخلق الوعً العام بٌن سكان المناطق تمكٌن السلطات ال
 الحضرٌة.

 حوار الشراكة رفٌع المستوى
الشراكات بٌن القطاعٌن العام  –االستثمارات الحساسة للمخاطر 

تولى ربٌس الجلسة فوات أوكتاي، ربٌس هٌبة إدارة  والخاص:
بداٌة الحوار وأشار إلى أن الشراكة  الكوارث والطوارئ، تركٌا،

الحد من أخطار القوٌة بٌن القطاعٌن العام والخاص ٌمكن أن تجعل 
الكوارث من القوى الدافعة للتنمٌة المستدامة. أشارت المتحدثة 

إلى أن عدد الكوارث  AXA Asiaالربٌسٌة، جاٌلً أولٌفٌر من 
الكوارث منذ  السنوٌة التً نشهدها اآلن تصل إلى خمسة أضعاؾ عدد

خمسٌن عاماً مع تزاٌد التكلفة عشرة أضعاؾ. وأشارت إلى أن قطاع 
ٌُقدر بـ  ترٌلٌون دوالر أمرٌكً من األصول التً  30التأمٌن لدٌه ما 

ٌتم إدارتها وهً تمثل ثلث األصول العالمٌة. وأكدت على ضرورة أن 
ابٌة ٌقوم القطاع بدور استباقً فً العمل مع الحكومات والجهات الرق

فً االستثمار المسبول وٌشمل ذلك الفهم األفضل للكوارث وكٌفٌة 
 منعها وإدارتها.

وفً حلقة النقاش التً قام بإدارتها الصحفً دٌفٌد إٌداس، اتفق مندوبو 
القطاعٌن العام والخاص على األهمٌة القصوى للشراكة بٌن القطاعٌن 

ث وإدارة الحد من مخاطر الكوارالعام والخاص فً تحقٌق أهداؾ 
عملٌة استعادة القدرة "إلعادة البناء على نحو أفضل" حٌث أن كل 

دوالرأمرٌكً ٌأتً من دافعً الضرابب وٌتم استثماره ٌمكن أن ٌجذب 
دوالر أمرٌكً من القطاع الخاص. أشار أعضاء  8إلى  3ما بٌن 

الجلسة إلى وجود حوافز قوٌة للقطاع الخاص للبحث عن شراكات 
ى التكالٌؾ المتزاٌدة من انقطاع سالسل التورٌد فً وذلك بالنظر إل

االقتصاد المتجه نحو العالمٌة، وأكدوا على أن بناء الثقة لدى 
الحكومات والمجتمعات ضروري للؽاٌة. كما سلطوا الضوء على 

حاجة القطاع العام لوضع أكواد إلطار التصدي للكوارث وأن ٌنظر 
الفعالة لضمان استمرارٌة القطاع الخاص فً دوره فً االستثمارات 

 األعمال فً أعقاب الكوارث.
 جلسات العمل

تولت فٌرونٌكا بٌدروسا، نحو قطاع سٌاحة قادر على التصدي: 
مراسلة إعالمٌة، إدارة هذه الجلسة. طالب توماس سٌلبرهورن، وزٌر 

بدمج قطاع السٌاحة كشرٌك من  الشبون االقتصادٌة والتنمٌة، ألمانٌا،
 الحد من أخطار الكوارث وإدارتها.القطاع الخاص فً كل عملٌات 

نظر أعضاء الجلسة بعد ذلك فً الحاجة إلى دمج قطاع السٌاحة فً إطار  
، واستمعوا إلى االستراتٌجٌة 2015الحد من أخطار الكوارث لما بعد 

كوارث، كما أشاروا إلى أن الوطنٌة السترالٌا المعنٌة بالحد من أخطار ال
كوبا، على الرؼم من ضعؾ اقتصادها، قد قامت بتنفٌذ إجراءات جدٌدة 

للتأهب للكوارث فً عملٌة استعادة القدرة بعد الدمار الناشا عن 
العواصؾ، كما ناقشوا خبرة دولة ساموا فً إنشاء نظام لإلنذار الُمبكر 

م عرض أعضاء الجلسة للمناخ إلبالغ السٌاح عن المخاطر المحتملة. ث
دور قطاع الفنادق أثناء الكوارث وأن مبادرة الفنادق القادرة على التصدي 

تهدؾ إلى إعداد نظام دقٌق لتمكٌن الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة من أن 
تكون أكثر استعداداً للتصدي للكوارث. كما تساءل المشاركون عن عدة 

حة أمام اإلرهاب، وإشراك قطاع أمور من بٌنها بناء القدرة فً قطاع السٌا
التأمٌن فً تعزٌز عملٌة التصدي للكوارث وإعداد نهج متعدد القطاعات 

 للتعامل مع الكوارث.

: تولى الفرٌق ندٌم أحمد، االستعداد لالنتقال أو النزوح الناتج عن الكوارث
الربٌس السابق لهٌبة إدارة الكوارث الوطنٌة، باكستان، رباسة هذه الجلسة. 

شار فً تقدٌمه للجلسة إلى أن النزوح أو اإلجالء هما من أصعب وأ
عناصر الحد من أخطار الكوارث والتعامل معها. وافق أعضاء الجلسة 

على أن التخطٌط لالنتقال أو النزوح سواء قبل الكارثة أو بعدها، ٌجب أن 
ٌكون اإلجراء األخٌر وذلك كجزء من النظام الشامل للحد من أخطار 

وإستراتٌجٌة التنمٌة، وال ٌجب أن ٌكون إجراء ٌتم اتخاذه بمعزل  الكوارث 
عن اإلجراءات األخرى. أشار ولٌام السً سوٌنج، مدٌر عام المنظمة 
الدولٌة للهجرة إلى أن الزٌادة فً نزوح السكان تحتاج إلى تركٌز أكبر 

. 2015إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد على التنقل والنزوح فً 
الحد من أخطار الكوارث، ألكسندر باما، المجلس الوطنً إلدارة وتحدث 

الفلبٌن، عن أمثلة عملٌة حول مدى مساهمة التقٌٌمات الجٌدة لما قبل 
الكوارث فً توجٌه قرارات السلطات حول االنتقال المؤقت فً سٌاق 

األعاصٌر. كما أكد أعضاء الجلسة على أهمٌة تقدٌم دعم ُسُبل المعٌشة 
ؾ اجتماعٌة واقتصادٌة جدٌدة فً المكان الذي مناطق ضع ولٌس خلق

سٌتم االنتقال إلٌه، وأكدوا على أن "التخطٌط لالنتقال ال ٌعنً فقط مشروع 
اسكان". أشار آخرون إلى أهمٌة األطر القانونٌة والنهج المبنٌة على 

الحقوق واشراك وبناء قدرات السلطات المحلٌة والمجتمعات. أشارت 
اسٌنػ من جامعة جورج تاون إلى الحاجة إلى مبادئ توجٌهٌة سانجوال وٌر

ٌّر  ٌّؾ مع تؽ دولٌة للتخطٌط لالنتقال والنزوح وبصفة خاصة فً سٌاق التك
المناخ. كما تحدث المشاركون عن خبراتهم فً االنتقال والنزوح فً 

 باكستان وأمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً وسورٌا ومناطق أخرى.
 دٌم الجوائزحفل تق

تولت فٌرونٌكا بٌدروسا إدارة الحفل وأعلنت عن الفابزٌن  جوائز األفالم:
بالجزء األول من الجابزة العالمٌة ألفضل فٌلم تسجٌلً تلٌفزٌونً وثابقً  

الحد من أخطار الكوارث التً تقدمها االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من حول 
واتحاد اإلذاعة اآلسٌوٌة واتحاد اإلذاعة األوروبً. وقد  أخطار الكوارث،

تم اختٌار أربعة أفالم فابزة من بٌن اثنا عشر فٌلماً مرشحاً للجابزة. وقد 
حصل فٌلم إعادة "بناء سٌشوان" من قناة دٌسكفري على جابزة أفضل فٌلم 

 NHKتلٌفزٌونً وثابقً، بٌنما حصل فٌلم "معجزة كاماٌشً" من 
ذاعة الٌابانٌة( على أفضل قصة إنسانٌة. وتشارك فٌلما "حان )مؤسسة اإل

الفلبٌن، وفٌلم "برٌطانٌا تحت الماء" من بانوراما  GMAالوقت" من شبكة 
BBC  فً أفضل قصة تحقٌق. وحصل فٌلم "أطباء بٌطرٌون فً منطقة

الكوارث" من دراجون فالي فٌلم واإلنتاج التلٌفزٌونً على أفضل فٌلم 
ً. وتضمن الحفل عرض مقتطفات لألفالم المشتركة فً وثابقً إبداع

 المسابقة.
قدم والتر مان، منتدى المخاطر العالمً، حفل جوابز عام  جوائز المخاطر:

وشرحت مارجرٌتا وولستروم كٌؾ أن هذه الجابزة تشجع اإلبداع  2015
ٌُركز على المجتمع، وهو جزء أساسً من اإلدارة المسبقة للمخاطر.  الذي 

أن هناك   Re Foundation وماس لوستر، من مؤسسة مٌونٌخ ذكر ت
تطبٌقاً  145العدٌد من المشروعات اإلبداعٌة التً تم تقٌٌمها من ضمن 

للحكومة الذاتٌة  All India Instituteدولة. وقد حصل معهد  62من 
للمشروع الذي ٌساهم فً إشراك المرأة فً  2015المحلٌة على جابزة 
الواقعة فً أعالً التالل وعلى ضفاؾ النهر فً بٌون،  المجتمعات الفقٌرة

الهند فً عمل تقٌٌم ذاتً وتحلٌل للمخاطر باستخدام أدوات المشاركة 
 المربٌة.

 فً األروقة
راود عدد كبٌر من أعضاء الوفود األمل فً أن الجلسات الجانبٌة ؼٌر 

ٌعنً الحاجة إلى وجود   الرسمٌة ٌمكن أن "تكسر عنق الزجاجة"  مما
منتج  نهابً: حٌث قال أحد أعضاء الوفود "إذا كنتم ترٌدون إطار عالمً 
فإننا نحتاج إلى دعم عالمً". وكان ٌبدو على  أحد األعضاء ذوي الخبرة 
أنه ؼٌر مقتنع بأن القضاٌا التً تم مناقشتها فً العملٌة التمهٌدٌة، وتشمل 

سٌكون من السهل حلها هنا. وفٌما ٌتعلق اللؽة الخاصة باألراضً المحتلة 
بالمحتوى، أشار أحد المفاوضٌن أنه لٌس من الحكمة "أن نضع عدد كبٌر 

من األفٌال فً نفس الؽرفة" وهً إشارة ُمقّنعة إلى محاوالت تضمٌن الُنُهج 
 المبنٌة على حقوق اإلنسان فً إدارة أخطار الكوارث فً اإلطار.

زالت المناقشات مستمرة خلؾ وحٌث لم ٌتبق سوى ٌومٌن، وال
األبواب همس أحد أعضاء الوفود إلى اآلخرٌن بأنه "لن ٌتم تحقٌق كل 

 التوقعات".
 


