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  !صباح الخير

  اللواء محمد عيسى

  مندوبو الوزارات

  الجاهزيةبأجندة ة الملتزم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرمندوبو الدول والمنظمات المانحة، بما في ذلك 

لسويدية للتصدي لحاالت وكالة المدنية االطري ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في جنيف والقاهرة و زمالئي من فريق العمل القُ 
  الطوارئ

  السيدات والسادة

أفراده الـ . خدماته للشعب الفلسطينيقضاها في تقديم عاما  14للدفاع المدني الفلسطيني وما يزيد عن  تقديريعن أود أن أبدأ بالتعبير 
لقد . رر بالتجمعات السكانية في فلسطينعلى الخط األمامي لالستجابة عندما تلحق حالة طارئة الضمن المتفانين في عملهم  1000

 للحد منقبل بضعة أشهر بمناسبة زيارة السيدة مارغريتا واهلستروم، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة اهللا التقينا في رام 
  .من أجل إطالق قاعدة بيانات خسائر الكوارث برعاية الدفاع المدني الفلسطيني خطر الكوارث،

ب تنسيق الشؤون ثل هذه الورشة خطوة مهمة أخرى من أجل تحقيق جاهزية أفضل وأود هنا أن أعبر عن الشكر لمبادرة مكتتم
جهود السلطات الفلسطينية للدفع قدما بإطار عمل لدعم ) الوكالة المدنية السويدية للتصدي لحاالت الطوارئ( اإلنساني وشركاؤه

  .هيوجو

الدور الحيوي الذي قد  جميع المستويات علىالستجابة ا جاهزيةالمتمثلة في تعزيز ار عمل هيوجو في إطاألولوية الخامسة  برزت
ا إذا ما أدرجت ضمن نهج صلحاالت الطوارئ في إنقاذ حياة األشخاص ومصادر كسب العيش وخصو واالستعداد تؤديه الجاهزية 

دفاع المدني والدفاع المدني الفلسطيني الذي ينسق جهود المجلس دورا يؤدي المجلس األعلى لل. مخاطر الكوارث للحد منشامل 
واألمم  والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرويؤدي المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية . حيويا لتحقيق هذه األولوية

  .لكوارثواالستعداد لمواجهة ا الجاهزيةلجهود الجهات الوطنية لتعزيز مكمال  االمتحدة على وجه الخصوص دورا رئيسي

في السنوات األخيرة أبرزت االتجاهات العالمية الحاجة إلى تركيز أكبر على الوقاية والجاهزية وقد دعت قرارات الدول األعضاء مرارا 
وتتضمن . ارئ واالستجابة لهالحاالت الطو واالستعداد لدعم الحكومات في الجاهزية إلى تعزيز قدرة األمم المتحدة على بناء القدرات 



التدابير الحيوية لضمان إجراء تحليل فاعل للمخاطر، والتخطيط للطوارئ، وٕادارة المعلومات، وآليات وأنظمة تنسيق  الوقاية والجاهزية
  .واألطر المؤسساتية والتشريعيةحشد الموارد، 

ولهذا الغرض تّم . توجد في فلسطين مجموعة من وكاالت األمم المتحدة التي تتعاون من أجل دعم الهيئات الفلسطينية ذات الصلة
ومكتب  UNDPبمشاركة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي  2012أغسطس /تأسيس مجموعة عمل للحد من مخاطر الكوارث في آب

ووكالة األمم  WFPالعالمي  األغذيةوبرنامج  UNOPSمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب األ OCHA تنسيق الشؤون اإلنسانية
ونظرا . FAOومنظمة األغذية والزراعة  UNICEF، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة UNRWAالمتحدة لتشغيل وٕاغاثة الالجئين 

تقوم عليه بعض المنظمات غير الحكومية  ،مثير لالهتمام ولكنه ،ويجري حاليا عمل أولي. ألهمية مجموعة العمل هذه فإنني أترأسها
تعزيز نهج الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمعات يهدف إلى  الدولية واالتحاد الدولي لجمعيات الهالل والصليب األحمر
عمل األمم المتحدة للمساعدة ويندرج الحد من مخاطر الكوارث في إطار . المحلية بهدف بناء القدرة على الصمود وتقليل المخاطر

  .طريفريق العمل القُ من مجاالت مجاال رئيسيا ) فيما يتصل بتخطيط حاالت الطوارئ(اإلنمائية وتعتبر الجاهزية 

 تواجهتي القوة والتحديات ال كال من مواطن جيدا أظهر بوضوح اختباراً و  تجربةً هذا العام  بدايةالعاصفة التي ضربت المنطقة لقد كانت 
  . المخاطر والتخفيف من إمكانية التعرض لألخطار، واالستجابة عندما تحل الكارثةمن أجل الحد من النظام 

من خطر الكوارث، والتي  الحدفي مجال تحسين القدرات حتاج إلى مواصلة العمل عليها من أجل نومن بين القضايا التي ال زلنا 
  :بالفعل قضايا رئيسية من أجل تعزيز الجاهزيةتعتبر 

  أكثر تنسيقا من حيث تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين أنظمة االستجابة المحلية والدولية وتحديدا فيما يتصل بوضع نهج
 .نسانيةاالستجابة اإل إيصالتحديد األدوار والمسؤوليات، وجمع المعلومات وتقاسمها، وتقليص مخاطر الكارثة، وتنسيق 

 من األجل لتطوير آلية تنسيق وطنية الجهات الوطنية بين حاجة لتعزيز التعاون هناك  :الدولية االستخدام األفضل للقدرات
 .من قدرات المجتمع اإلنسانيالكاملة االستفادة 

  جميع المناطق في األرض إلى  –ة طبيعيكوارث  وقوع في حال –منهجي مع الحكومة اإلسرائيلية لتسهيل الوصول نظام وضع
 .قطاع غزةبالجدار، والقدس الشرقية وربط الضفة الغربية  الواقعة خلفالفلسطينية المحتلة بما فيها المناطق 

  تقديم دعم أكبر للمجتمعات والحكومات المحلية من أجل مواجهة التحديات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها
 .ةيالطبيع الكوارثهذه األنماط من على الصمود من أجل مواجهة  القدرة تعزيزو 

  
وعلى غرار فريق العمل . فرصة رائعة من أجل فتح مزيد من النقاش حول هذه المجاالتهي بأّن ورشة العمل هذه إنني أعتقد 

  .طري، أنا جاهز من أجل دعم جهودكم في هذا المجالالقُ 
  

  !لكم شكرا


