
  
  
  

تطوير " بعنوانافتتاح ورشة عمل  نسق الخاص لألمم المتحدة، خاللجيمس راولي، نائب الم مالحظات
  "قاعدة بيانات خسائر الكوارث - النظام الوطني إلدارة موجودات مواجھة الكوارث

  
 2013فبراير  /شباط 24رام هللا، 

  

  معالي الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية،

  عيسى، العميد محمود

  لتقليص خطر الكوارث،السيدة مارغريتا واھلستروم، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 

  : السيدات والسادة

ما منذ الفلسطيني  للشعبالذي يواصل تقديم خدماته للدفاع المدني الفلسطيني  يتقديرعميق أود أن  أعبر عن 
لمواجھة أي على الخط األمامي على أھبة االستعداد  1000الذي تجد افراده المتفانين الـو عاما  14يزيد عن 

  .جمعات السكانية في فلسطينالتب تحيق حالة طارئة

 12,000 تضرر منھايناير التي  /كانون الثاني 10 -7 التي ضربت المنطقة في الفترةوخالل العاصفة 
وعلى .محل اختبار كوادر إدارة الكوارث لدولة فلسطين كانتشخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

المدني، باالشتراك مع جمعية الھالل األحمر فقد تمكنت السلطات الفلسطينية بما فيھا الدفاع  العموم،
االشراف على استجابة فورية تبعث على اإلعجاب للتجمعات السكانية المتضررة، على الرغم من  ،الفلسطيني

  .من الموارد المحدودة

وفي ھذا السياق، اسمحوا لي أن أعرب عن التقدير للدور الھام الذي لعبته جمعية الھالل األحمر الفلسطيني 
األمم المتحدة وكالة(ومنظمات األمم المتحدة  لجمعيات الھالل والصليب األحمر، باالتحاد الدوليدعومة م

 UNICEFومنظمة األمم المتحدة للطفولة  WFPوبرنامج األغذية العالمي UNRWA إغاثة الالجئينلتشغيل و

التجمعات السكانية المتضررة  ، التي استجابت كلھا الحتياجات )OCHAتنسيق الشؤون اإلنسانية كتب وم
  .على األرض

التحديات إلى جانب مواضع القوة  ،في وقت واحدو ه العاصفة كانت اختبارا جيدا أظھر بوضوح،تجربة ھذ
 واالستجابة عند ،من إمكانية التعرض لألخطار في التقليل من المخاطر والتخفيف التي يواجھھا النظام



الخصوص، فقد لوحظ  عدد من الثغرات على األرض  تجعل التجمعات وعلى وجه . ما كارثةالتعرض إلى 
أن  واستنادا لھذه التجربة، اسمحوا لي. عند وقوع كارثة طبيعية مفاجئة لسكانية الفلسطينية في وضع مھددا

من أجل مزيد من تحسين القدرات الوطنية في مجال التقليل من خطر  فكارلمناقشتھابعض األأعرض 
 .الكوارث

 التنسيق والمعلومات تعزيز: 

الفعال من المجتمع اإلنساني التدخل والدعم لتسھيل نھج موحد وشامل  تباعإمن المفيد قد يكون 
توجه منسق أكثر قوة في ما وجود إن . لتفادي الكوارث "وإطار عمل ھيوغ"الدولي، انسجاما مع 

 وتنسيق ،وتقليص مخاطر الكارثة ،المعلومات ومشاركة يتعلق بتحديد األدوار والمسؤوليات، وجمع 
  .مفيدايمكن أن يكون  االستجابة اإلنسانية تقديم

  الدوليةثانيا، االستخدام األفضل للقدرات: 

ھناك مشاريع شاملة موجودة على المدى الطويل والمتوسط ھدفھا تعزيز إدارة األمور التي لھا 
ومع ذلك، يبدو أنه توجد ). وخصوصا من خالل إطار عمل ھيوغ(ين  بالكوارث في فلسط عالقة

من كامل لالستفادة بشكل حاجة لتعزيز التعاون  بين الالعبين الوطنيين لتطوير آلية تنسيق وطنية  
  .قدرات المجتمع اإلنساني

يل ھلتسالحكومة االسرائيلية مع ثالثا، وھذه قضية حساسة، قد يكون مفيدا التفكير في وضع بروتوكول
إلى جميع المناطق في األرض الفلسطينية المحتلة بما  -ارث الطبيعةفي حالة وقوع كو -الوصول

ھذا  مثل .فيھا المناطق وراء الجدار، والقدس الشرقية وربط الضفة الغربية مع قطاع غزة
يمكن أن يسھل استقبال وإيصال وتسليم المساعدات الدولية مباشرة  االحتاللات مع قوالبروتوكول 

  .، وبطريق غير مباشر من خالل اسرائيلعبر الحدود مع األردن ومصر

  أخيرا، اسمحوا لي أن أقترح أن تبحثوا الطرق لتزويد دعم أكبر للتجمعات السكانية والحكومات
مرونة عزيز المحلية لمواجھة التحديات التي لھا عالقة بتقليص مخاطر الكوارث واالستجابة لھا، وت

 .التأقلم مع ھذه األنماط من أحداث الطبيعة

 3الفلسطيني المنصوص عليه في القانون رقم المدني لدور التنسيقي الھام للدفاع أنوه إلى اأريد أن 
المجتمع ومن جانب آخر، فإن . لدفاع المدني المتعلق بحالة وقوع كارثة كبرىوالخاص باالحالي 

االت تابعة وبالفعل فإن خمس وك. على بناء القدراتجاھداً الدولي، وخصوصا األمم المتحدة، يعمل 
ومن أجل تلك الغاية تأسست . لألمم المتحدة في فلسطين تتعاون لدعم الھيئات الفلسطينية ذات الصلة

بمشاركة  2012أغسطس /في آب DDRمجموعة  العمل التابعة إلطار الكوارث وتقليص آثار الكوارث 
تب األمم المتحدة لخدمات ومك) أوتشا( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

  .)األونروا(ووكالة األمم المتحدة لتشغيل وإغاثة الالجئينالعالمي  األغذيةوبرنامج المشاريع 

  : البنود التالية لكوارث وتقليص خطرھا علىلحد من اوتركز مبادرة األمم المتحدة ل



 التعاون بين األمم المتحدة ودولة فلسطينتعزيز. 
 بين دول المنطقة لتسھيل االستجابة الفعالة والمتزامنة في فلسطين إعداد بروتوكول للتعاون. 
  حضرية في المناطق النقاذ اإلبحث وات  الالزمة لجھود القدرالبناء. 
 زيادة الوعي المتعلق بإجراءات األمان  والجھوزية المجتمعية . 

 جستية تحذير المبكر، وزيادة القدرات اللومراكز عمليات الطوارىء ونظام ال تدعيم
 .لالستجابة للكوارث

اعتبار موضوع الكوارث وتقليص خطرھا  إلى ھذه الندوةالمشاركين في  ، أود أن أدعووفي الختام
على أجندة  بالغة األھمية تعد وفي حين أن أجزاء من إطار تقليص مخاطر الكوارث. وحدة متكاملة

نحن بحاجة للتفكير كذلك من منظور ، ف)مثل الجھوزية وأنظمة اإلنذار المبكر(اإلنسانية المنظمات 
بحيث تتولى وزارات التخطيط والمالية ووزارات  ،أجندة تقليص الخطر تطوير الكامل لعملية توسيعال

" الحكومة كلھا"القطاعات ذات العالقة المسؤولية عن تقليص األخطار المتوقعة، وأن تقوم بإعداد توجه 
  . دوليمع الشركاء في المجتمع المدني والمجتمع ال

  .على استعداد لدعم جھودكم في ھذا المجالتقف األمم المتحدة و    

  .شكرا

 


