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 المتحدة األمـم مـؤتمر 
 المعنً الثالث العالمً
 أخطار من بالحد

 2#  الكوارث 

 األحداث الرئيسية للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث
 5112مارس/ آذار  17 الثالثاء

استعادت مفاوضات مؤتمر األمم المتحدة العالمً الثالث المعنً بالحد 
الٌابان مسٌرتها عندما بدأ أعضاء  من أخطار الكوارث فً سٌنداى،

الوفود العمل فً مجموعات غٌر رسمٌة تهدف إلى االنتهاء من 
لٌتم  2012صٌاغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 

إقراره ٌوم األربعاء بنهاٌة هذا المؤتمر. وفً الوقت ذاته ُعقد حوار 
الشاملة سٌاسً رفٌع المستوى فً فترة الصباح حول: "اإلدارة 

ألخطار الكوارث: الحكومات والمجتمعات والمجموعات"، وانعقدت 
فً فترة بعد الظهر، مائدة مستدٌرة وزارٌة حول استراتٌجٌات 

التموٌل العام للحد من أخطار الكوارث. كما ُعقدت عدة جلسات عمل 
حول األمن الغذائً والزراعة المقاومة للكوارث، واألطفال والشباب 

خاص ذوي اإلعاقة فً الخطة الشاملة للحد من أخطار ومشاركة األش
 الكوارث.

واصل أعضاء وفود الدول إلقاء بٌاناتهم الرسمٌة فً تبادل عام 
لوجهات النظر والذي تضمن آثار الكوارث واستراتٌجٌات الحد من 
أخطار الكوارث وإعداد أطر تشرٌعٌة والتعلٌم كعنصر أساسً فً 

 من أخطار الكوارث.االستراتٌجٌات الوطنٌة للحد 
 اللجنة الرئيسية

انعقدت اللجنة الرئٌسٌة فً اجتماع غٌر رسمً فً فترة الصباح بعد 
االشتراك فً مناقشات نصٌة تفصٌلٌة حتى الساعة الثالثة من صباح 

 ٌوم الثالثاء.
أشار أعضاء الوفود إلى أن تنفٌذ إطار الحد من أخطار الكوارث لما 

ن استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة سوف ٌتطلب أن تكو 2012بعد 
للحد من أخطار الكوارث "أكثر نشاطاً وفعالٌة" بصورة كبٌرة فً 

المستقبل وبصفة خاصة ما ٌتعلق بالتفاعل مع عملٌات التنمٌة 
المستدامة األخرى، ولكن االستراتٌجٌة لدٌها حالٌاً موارد محدودة إذا 

اقش أعضاء الوفود ما قُورنت بهٌئات األمم المتحدة األخرى. ن
عملٌات المراجعة المحتملة إلطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 

، وتشمل العملٌات الموحدة والمنسقة للجمعٌة العامة لألمم 2012
المتحدة لمتابعة مؤتمرات وقمم األمم المتحدة والتً ٌمكن أن تتضمن 

وى المجلس االقتصادي واالجتماعً، والمنتدى السٌاسً رفٌع المست
واالستعراض الشامل للسٌاسة الذي ٌتم كل أربع سنوات.ذكرت 

مارجرٌتا وول ستروم، من استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من 
الكوارث، أن األسالٌب والُنُهج الحالٌة لتقدٌم التقارٌر فً االستراتٌجٌة 

ستكون األساس لاللتزام بعملٌة االستعراض األشمل الخاصة باألمم 
 دة. المتح

ناقش أعضاء الوفود التوقٌت الخاص بالمراجعات الدورٌة للتقدم  
وأشار أعضاء وفود الدول النامٌة  إلى أن االستمرار فً عمل 

 مراجعات كل سنتٌن سوف ٌتطلب موارد كبٌرة.
ناقش أعضاء الوفود إنشاء فرٌق عمل مفتوح من الخبراء الحكومٌٌن 

م فً الحد من أخطار الكوارث. إلعداد المؤشرات المحتملة لقٌاس التقد
عبَّر مندوبو الدول النامٌة عن مخاوفهم من اآلثار المحتملة على 

الموارد والحاجة إلى تمثٌل متوازن. اقترح مندوبو الدول المتقدمة أن 

ٌتم تعٌٌن الخبراء بواسطة الحكومات وضرورة أن ٌتولى الفرٌق 
 الفنٌة لفرٌق الخبراء.العلمً واالستشاري لإلستراتٌجٌة تقدٌم المشورة 

وفً منتصف الٌوم قام الرؤساء المتشاركون بتوزٌع ورقتٌن غٌر 
رسمٌتٌن للمناقشة تتضمن مناقشات اللجنة الرئٌسٌة حول القضاٌا التً لم 
ٌتم حلها والُمَتضّمنة فً نص التمهٌد، وتوضٌح النتٌجة المتوقعة والهدف 

لى فقرات حول التعاون من اإلطار، والمبادئ االسترشادٌة باإلضافة إ
 الدولً ونقل التكنولوجٌا.

وفً فترة بعد الظهٌرة، انعقدت اللجنة مرة أخرى وقررت استئناف 
المفاوضات "غٌر الرسمٌة الجانبٌة" حول القضاٌا الرئٌسٌة التً لم ٌتم 

حلها وذلك فً مجموعتً عمل تشمل كل واحدة منهم ممثلٌن من اثنا 
ٌّر المناخ والتعاون الدولً،  عشر دولة: المجموعة األولى حول تغ

والمجموعة الثانٌة حول نقل التكنولوجٌا والقضاٌا األخرى واستمرت 
 مجموعات العمل فً مناقشاتها حتى وقت متأخر من اللٌل.

 حوار الشراكة رفيع المستوى
الحكومات والمجتمعات  –اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث 

: تولى نول أرسكوت، وزٌر الحكومة المحلٌة مل سويا  والمجموعات تع
وتنمٌة المجتمع، جاماٌكا، رئاسة هذه الجلسة؛ بٌنما تولت فٌرونٌكا 

بٌدروسا، المراسل اإلعالمً، إدارة الجلسة. ألقى أنوت تونج، رئٌس 
دولة كرٌباتً، كلمة أشار فٌها إلى الحاجة إلى إعداد تشرٌعات للحد من 

تغلب على البٌروقراطٌة الدولٌة فً الوصول إلى أخطار الكوارث وال
ٌّر  الصنادٌق واألموال العالمٌة الخاصة بالحد من أخطار الكوارث وتغ

 المناخ.
أكدت لٌلى إسكندر، وزٌرة التطوٌر الحضاري والعشوائٌات فً مصر 

على دور المنظمات غٌر الحكومٌة ككٌانات لبناء الثقة بٌن الحكومة 
وأكدت فاطٌماتو عبد المالك، عمدة تٌفراج زٌنا،  والمجتمعات المحلٌة.

 مورٌتانٌا، على الحاجة إلى حماٌة حقوق المجتمعات.
سلَّط نٌكوال فالوزي، رئٌس مقاطعة بوتٌتزا، إٌطالٌا، الضوء على العمل 

فً بناء القدرة على التصدي على المستوى المحلً وأكد على الحاجة 
المخاطر فً االعتبار عند صناعة إلى وضع االتجاهات الثقافٌة إلدارة 

 القرارات السٌاسٌة الخاصة بالحد من أخطار الكوارث.
أن ٌتم  طالب أنتونً لٌك، المدٌر التنفٌذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة،

اشراك األطفال الذٌن ٌعٌشون فً المجتمعات الضعٌفة فً تقٌٌم المخاطر 
وأشار إلى أمثلة للشباب الذٌن ٌعملون فً تحدٌد مواقع الكوارث وجهود 

 إعادة اإلعمار وإعادة البناء فً نٌبال والبرازٌل والٌابان.
وتأكٌداً على الحاجة لعدم "إهمال أو ترك أي عنصر" اقترح كارلوس 

عناصر لإلدماج فً الحد من  ONG Inclusivaكاٌسر مانسٌال من 
 Damayanأخطار الكوارث. ذكرت جوزفٌن باسٌباس كاستٌلو، من 

ng Maralitang Pilipinong Api Inc.,    الفلبٌن، أن دمج
المجتمعات الشعبٌة فً تخطٌط وتنفٌذ الحد من أخطار الكوارث ٌقلل من 

وٌسهل من التوسع فً حلول الحد من  الفساد فً المشروعات والبرامج
 أخطار الكوارث.

أشار المشاركون إلى عدة أمور من بٌنها: خلق "شراكة  بٌن  أطراف 
متساوٌة " فٌما بٌن الباحثٌن والمجتمعات المحلٌة، وبناء مجتمعات فعلٌة 

شاملة للحد من أخطار الكوارث، وتشجٌع وسائل اإلعالم لتقوم بدور 
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 نشرة مفاوضات األرض 
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        ..      
علومات دقٌقة كجزء من جهود الحد من أخطار استباقً فً تقدٌم م

 الكوارث.
 المائدة المستديرة الوزارية

تولى رائد استراتيجيات االستثمار العام للحد من أخطار الكوارث: 
عرفات وزٌر الدولة إلدارة حاالت المخاطر، رومانٌا، رئاسة هذا 

االجتماع. تحدث المشاركون عن أمثلة عن اإلجراءات الوطنٌة 
إنشاء صنادٌق ُمخصصة واستخدام إٌرادات الضرائب  وتشمل

والسماح بانفاق نسبة من االستثمارات العامة على الحد من أخطار 
الكوارث. وسلَّط المشاركون الضوء على أهمٌة تحوٌل الترتٌبات 

ٌّر المناخ والحد  المؤسسٌة على سبٌل المثال التنسٌق بٌن األموال لتغ
إلى توجٌه االستثمارات فً المجاالت من أخطار الكوارث، باإلضافة 

 التً تحتاجها أكثر وذلك من خالل تحدٌد مواقع الكوارث.
وصفت مندوبة مصر ثالثة مصادر لألموال الستثمارات الحد من 
أخطار الكوارث: رسوم تسجٌل العقارات لسكان العشوائٌات الذٌن 

صات استثمروا أمواالً بالفعل فً مساكنهم، والبنوك المحلٌة، ومخص
الموازنة الوطنٌة. طالب مندوب السلفادور بالقضاء على الفساد فً 
قطاع البناء كجزء من إجراءات منع الكوارث. أشار مندوب فٌتنام 
باإلضافة إلى عدد من مندوبً الدول النامٌة األخرى إلى الموارد 

المحدودة فً االستثمارات العامة لدٌهم وعبروا عن حاجتهم للدعم 
تثمارات الحد من أخطار الكوارث وٌشمل المساعدات الدولً فً اس

اإلنمائٌة الرسمٌة. أشار مندوب جماعة شرق أفرٌقٌا إلى تركٌزه على 
االستثمار وتشجٌع استثمارات القطاع الخاص فً البنٌة األساسٌة ذات 

الجودة العالمٌة وٌشمل ذلك ما ٌتم من خالل الحوافز الضرٌبٌة. وقد 
اً ٌهدف إلى إجراءات فنٌة وتعلٌمٌة وضعت أوزبكستان برنامج

للتعامل مع أخطار التعرض للزالزل على المستوى المحلً. أشار 
مندوب جمهورٌة كابو فٌردي إلى الصعوبات التً تواجهها الدول 

الصغٌرة الفقٌرة فً التأهب ألحداث الكوارث الشدٌدة وسلَّط الضوء 
ور الماضٌة مما على معاناة بلده من ثوران بركانً خالل الثالث شه

 أدى إلى تدمٌر البنٌة التحتٌة.
أشار مندوب المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة إلى أنه خالل الخمس 

% من حاالت الكوارث قد حدثت أو 00سنوات الماضٌة نجد أن 
تفاقمت بسبب الطقس والمٌاه وأنه كان من الممكن التخفٌف من آثارها 

إلنذار الُمبكر، والتً ُتدر بصورة كبٌرة من خالل أنظمة أفضل  ل
عائداً كبٌراً على االستثمارات العامة. أشار مندوب اللجنة االقتصادٌة 

ألوروبا إلى أن الُنُهج ُمتعددة القطاعات لتقٌٌم المشروعات والتً 
تتضمن أٌضاً وزارات المالٌة سُتتاح لها فرص أكبر للحصول على 

 Youth Beyondالتموٌل العام. طالب مندوبو منظمة 
Disasters    باستثمارات عامة أكبر فً التكنولوجٌا. كما طالب

مشارك من الحكومة المحلٌة الفلسطٌنٌة بفتح الحدود أثناء أحداث 
 الكوارث.

 جلسات العمل
تولى أمٌر األمن الغذائي والزراعة والتغذية التي تتصدى للكوارث: 

لمً، إدارة الجلسة. عبد هللا نائب المدٌر التنفٌذي لبرنامج األغذٌة العا
سلَّط دومٌنٌك بورجون مدٌر قسم الطوارئ وإعادة التأهٌل بمنظمة 

األغذٌة والزراعة الضوء على الحاجة إلى تعزٌز التخطٌط للحد من 
أخطار الكوارث فً الزراعة وتحسٌن أنظمة اإلنذار الُمبكر فً 

الظواهر المتطرفة للطقس واألمن الغذائً. عرض السفٌر شامٌن 
، بنجالدٌش، اإلجراءات الوطنٌة لتحسٌن تنوع المحاصٌل أحسن

ومقاومة اآلفات وأنظمة التخزٌن. أشار دٌفٌد فارٌل، المعهد الكارٌبً 
لألرصاد الجوٌة والهٌدرولوجٌا، باربادوس، إلى الجهود الخاصة 

بتعزٌز أنظمة اإلنذار الُمبكر وتشمل ما ٌتم من خالل الهٌاكل 
ل المعلومات. كما سلَّط الضوء على عمل والكٌانات التً تضمن توصٌ

اإلطار العالمً لخدمات المناخ والمنتدٌات اإلقلٌمٌة لتوقعات المناخ 
التً تعمل على إعداد سٌنارٌوهات للطقس والصحة والزراعة فً 

 منطقة البحر الكارٌبً.
كما شرح متحدثون آخرون كٌف أن إجراءات التصدي قد ساعدت فً 

والجفاف وقدموا أمثلة من أثٌوبٌا وكٌنٌا  تخفٌف آثار الفٌضانات
 ونامٌبٌا وأشاروا إلى إنشاء كٌنٌا لهٌئة وطنٌة إلدارة الجفاف.

تولى أحمد الهنداوي  ال تقرروا مصيري بدوني: –األطفال والشباب 
المبعوث الخاص لألمم المتحدة للشباب إدارة هذه الجلسة، ودعا األطفال 

للنهوض بخطة أعمال طموحة للحد  والشباب لعرض طموحاتهم وأعمالهم
من أخطار الكوارث. أشار المتحدث أنتونً لٌك، مدٌر عام منظمة األمم 

المتحدة للطفولة فً كلمته الرئٌسٌة إلى أن األطفال والشباب جزء من الحل 
ٌّف مع الكوارث. وأكد على أهمٌة أمان المدارس واإلجراءات  الخاص بالتك

ٌة نحو الحد من أخطار الكوارث مثل دروس السباحة كخطوات عمل
بصورة فعالة. طالب مندوبو الشباب واألطفال بقنوات جدٌدة للمشاركة فً 

صناعة القرار. وتضمنت الموضوعات التً تم إثارتها فً المناقشات: 
تخصٌص الموارد إلشراك الشباب، وأهمٌة الشباب فً العمل التطوعً، 

والروابط مع حقوق اإلنسان. والتضامن العالمً والمساواة بٌن األجٌال 
اختتم الهنداوي الجلسة بقوله أنه ٌجب أن ٌتم التعامل مع الشباب واألطفال 

 بصفتهم "أصول لحماٌة المستقبل".
المشاركة الفعالة لذوي االعاقة في اإلجراءات الشاملة للحد من الكوارث 

تولى مونثٌان بوتان، لجنة األمم المتحدة المعنٌة بحقوق  للجميع:
ألشخاص ذوي اإلعاقة إدارة هذه الجلسة. عبر ٌوجً ساساكاوا، رئٌس ا

مؤسسة نٌبون، الٌابان، عن أمله فً أن تساعد انجازات المؤتمر فً 
النهوض بدمج ذوي اإلعاقة فً التنمٌة العالمٌة وتشمل أهداف التنمٌة 

 المستدامة.
ٌجً، طالب سٌتراكً ماشاناواي رئٌس منتدى اإلعاقة بالمحٌط الهادئ، ف

بتنفٌذ سٌاسات تشمل عدة مخاطر وعدة قطاعات لدمج ذوي اإلعاقة فً 
 سٌاسات الحد من المخاطر.

وتأكٌداً على أهمٌة التخطٌط "مع" المجتمعات ولٌس "من أجلها"، أكد 
الوالٌات المتحدة مارسً روث، الهٌئة الفٌدرالٌة إلدارة الكوارث، 

على أن دور ذوي اإلعاقة ال ٌجب أن ٌتم التعامل معه  األمرٌكٌة .. أكد
، الٌابان  Bethel’s House"كعبارة رمزٌة فقط". قدم سانوكو أكاٌاما، 

عرضاً تمثٌلٌاً ٌوضح عملٌة إعداد رسائل اإلنذار الُمبكر مع األفراد ذوي 
اإلعاقة وهؤالء الذٌن ٌعانون من اضطراب ما بعد الصدمات والفصام 

طالبت سونٌا مارجرٌتا من االتحاد العالمً للصم المكفوفٌن واإلكتئاب. 
بأن تدعم الحكومات اإلجراءات التً تشمل تعلٌم األطفال كٌفٌة التواصل 

% 11مع الصم المكفوفٌن. أعرب بول ناجورج، كٌنٌا، عن أسفه من أن 
فقط من األفراد ذوي اإلعاقة ٌعملون فً وظائف بأجر مما ٌؤدي إلى 

 زٌادة ضعفهم.
وفً ختام الجلسة أكدت زاندا كالنٌنا لوكاسٌفٌكا، نائبة وزٌرة الشئون 

الخارجٌة، التفٌا، على الجهود التً ٌقوم بها االتحاد األوروبً فً إعداد 
 إطار إقلٌمً للحد من أخطار الكوارث ٌشمل ذوي اإلعاقة.

 في األروقة
ٌسٌة سادت موجة واضحة من التوتر صباح ٌوم الثالثاء فً اللجنة الرئ

عندما استأنف أعضاء الوفود مناقشاتهم بعد استمرارهم فً التفاوض لوقت 
متأخر فً اللٌلة السابقة. ودعت هذه الحالة إلى قٌام الدولة الُمضٌفة، من 
المنصة الرئٌسٌة، بحث الوفود  على إظهار "روح قبول الحلول الوسط" 

 2012بعد حتى ٌمكن االتفاق على إطار الحد من أخطار الكوارث لما 
وإصدار إعالن سٌاسً خاص به. بٌنما شعر معظم أعضاء الوفود بالثقة 
فً الوصول إلى اتفاق ٌوم األربعاء، إال أن بطء التقدم فً االتفاق على 

النص دعا أحد أعضاء الوفود إلى " أن ٌتوقع استمرار الجمٌع فً العمل 
 عل.لوقت متأخر" على الرغم من االرهاق الذي ٌشعرون به  بالف

وعلق أحد أعضاء الوفود على إضفاء الصبغة السٌاسٌة على عملٌة الحد 
من أخطار الكوارث فً هذا المؤتمر وقال "إذا تم عقد هذا المؤتمر بعد 
ٌّر المناخ ولٌس قبلهما لكان  أهداف التنمٌة المستدامة ومؤتمر أطراف تغ

ّب عضو آخر بالطاقة ا لُمفاجئة األمر أسهل بصورة كبٌرة". ومع ذلك رحَّ
التً ظهرت فً قٌادات الدول "المتباعدة سٌاسٌاً" ولكنها توحدت فً 

طموحاتها للتقدم بهذه العملٌة إلى األمام. وبٌنما اعترضت بعض الدول 
على عدم تمثٌلها فً مجموعات الصٌاغة التً تم تكوٌنها مجدداً، إال أنه 

بمستوى أكبر  ظهر أن األغلبٌة على استعداد لتلبٌة مطالبات بعض الوفود
من الثقة والرضا. وقد شجعهم على ذلك ظهور الورود فً قاعة 

االجتماعات والتً تم ارسالها كتحٌة من إحدى الدول المتفاوضة. وحٌث 
تم تقدٌم وجبة العشاء بحفاوة كبٌرة تحسباً لقضاء لٌلة طوٌلة، فقد أصر 

 أعضاء الوفود على القضاء على االختالفات الموجودة بٌنهم.
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