
 
  
    

  جعل األطفال والشباب شركاء للحد من مخاطر الكوارث
  واصف عریقات:بقلم 

  رئیس الھیئة الوطنیة للتخفیف من أخطار الكوارث
  خبیر ومحلل عسكري

الذي  للحد من مخاطر الكوارث العنوان ھو موضوع الحملة بمناسبة اإلحتفال بالیوم الدولي 
في إطار خطوة للحد من الكوارث  ویأتي 2011تشرین أول  13یصادف یوم الخمیس الموافق 

والعمل من أجل خفض مخاطرھا عبر استنھاض الوعي الجماھیري وتوعیة الناس وتعزیز ثقافة 
مواجھة الكوارث عندھم وبناء قدراتھم للتعامل أثناء الكوارث بثقة بالنفس بعیدا عن الخوف 

  .حلة العمل المخطط والھلع واإلنتقال من مرحلة العمل بردود األفعال الى مر
تأسیسا  1999 – 1990وقد واصلت األمم المتحدة اإلحتفال بھذا الیوم العالمي بشكل سنوي من 

حیث عین یوم األربعاء الثاني من  1989كانون األول  22المؤرخ في  236/  44على القرار رقم 
 200/  64رھا رقم شھر تشرین األول لیكون الیوم الدولي للحد من الكوارث الطبیعیة، وفي قرا

تشرین األول من كل عام موعدا لإلحتفال وتغییر  13تم تحدید  2001كانون اول عام  21بتاریخ 
  . اسم الیوم الى الیوم الدولي للحد من الكوارث

جاء اإلھنمام الدولي بھذا الیوم نظرا لحجم ما یتعرض لھ العالم من كوارث طبیعیة ومدى خطورتھا 
تعمیم وتأثیرھا على األوضاع اإلقتصادیة والتنمیة، وتم تشجیع البحوث على الحیاة البشریة و

وتكثیف عقد  خبرات المؤسسات اإلقلیمیة في صیاغة استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث
المؤتمرات والندوات، وكانت الیابان وھي من أكثر الدول تضررا بالكوارث من أوائل الدول التي 

المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث ومنھا قدمت احتضنت أكثر من مرة جلسات 
وفیھا " من أجل عالم أكثر أمنا" 1994المبادىء التوجیھیة وخطة عمل استراتیجیة یوكوھاما عام 

الداعي الى بناء قدرات األمم والمجتمعات على مواجھة  2015 – 2005اعتمد إطار عمل ھیوغو 
جتمع الدولي دعم الجھود الرامیة للحد من مخاطر الكوارث من الكوارث والمساھمة في تبني الم



ضمان و. خالل دمجھا في السیاسات والخطط والبرامج الخاصة بالتنمیة المستدامة والحد من الفقر
  .اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولویة وطنیة ومحلیة قائمة على قاعدة مؤسسیة صلبة للتنفیذ

  
خالل القمة الثانیة   2015 – 2011كما أطلقت االستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث  

على اساس اإلعتراف المشترك   2011لمجلس الوزراء العرب الذي عقد في مصر في كانون ثاني 
ي بتزاید المخاطر وتكرار حدوث الكوارث التي تواجھ وتعیق عملیة التنمیة في المنطقة سعیا منھا ف

بلورة رؤیة وأولویات استراتیجیة ومجاالت تنفیذ رئیسة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 
العربیة، وتقلیل التكالیف والخسائر الناجمة عن الكوارث فیما یتعلق بالمناحي البشریة واإلقتصادیة 

المستویات والبیئیة، وتعزیز آلیات التعاون والتنسیق المؤسسیة لدعم تنفیذ االستراتیجیة على 
اإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة وتماشیا مع األولویات العالمیة إلطار عمل ھیوغو وأھداف التنمیة 
األلفیة وحددت االستراتیجیة خمسة مجاالت رئیسة لتناول جھود الحد من مخاطر الكوارث في 

تعاون مع المكتب المنطقة، وقد أخذت جامعة الدول العربیة على عاتقھا تطویر ھذه اإلستراتیجیة بال
للدول العربیة، الى جانب مساھمات ) UNISDR(اإلقلیمي لإلستراتیجیة الدولیة للحد من الكوارث 

العدید من المعاھد الفنیة اإلقلیمیة، ووكاالت األمم المتحدة، والبنك الدولي، واإلتحاد الدولي للھالل 
  .األحمر وشبكات الجمعیات المدنیة

  
اون العربي والدولي في ھذا المجال، وكانت احتیاجات المواطن الوقائیة فلسطین أحوج الناس للتع 

وضمان حمایة المباني والمنشآت العامة والخاصة من اخطار الكوارث الطبیعیة في حالة السلم 
واخطار الغارات الجویة واألعمال الحربیة في حالة الحرب من اولى اإلھتمامات الفلسطینیة 

حیث انشئت بموجبھ  1998لسنة ) 3(قانون الدفاع المدني رقم الرسمیة كما نص على ذلك 
المدیریة العامة للدفاع المدني وتشكل المجلس األعلى للدفاع المدني من كافة المدراء العامین في 
مختلف الوزارات اضافة للدفاع المدني والشرطة واألمن الوطني برئاسة وزیر الداخلیة ومن اھم 

ت الضروریة لمواجھة اي حدث طارىء، وتعمیقا لھذا الفھم وتعزیزا اختصاصاتھ اتخاذ االجراءا
بالتنسیق مع الوزارات األخرى  2004لتنفیذه عمدت وزارة الداخلیة في وقت مبكر من العام 

وبالتعاون مع مركز علوم األرض وھندسة الزالزل في جامعة النجاح الوطنیة وأنشئت الھیئة 
بھدف التكامل والتجسیر في العالقة بین المؤسسات الرسمیة  الوطنیة للتخفیف من أخطار الكوارث

ومؤسسات المجتمع المدني المعنیة بادارة الكوارث والمساھمة في بناء قدرات المجتمع والتحفیز 
على العمل التطوعي والمساھمة في اعداد فریق وطني یساند المؤسسات الرسمیة أثناء الطوارىء 

ر تعزیز مبدأ الشراكة المجتمعیة، واإلستفادة من الخبرات الدولیة ومن جانب آخ. اسوة ببقیة الدول
والتساوق معھم في ھذا المجال، وانھمك الجمیع في مجال اعداد اإلنسان الفلسطیني وتدریبھ 
وتنظیمھ ورسم الخطط والبرامج والدعوة الى مزید من التشریعات والقوانین الناظمة، ورغم ضعف 

ان ھناك غزارة في تعمیم ثقافة الوعي ورفع جاھزیة اإلنسان الفلسطیني اإلمكانیات وقلة الموارد ك
األول في مزید من اإلھتمام الرسمي : وتھیأة انخراطھ في االستراتیجیات، ویبقى الطموح بشقیھ

والتأكید على أن مواجھة الكوارث اولویة وطنیة تندرج في الخطط الحكومیة تنفیذا لالستراتیجیة 
ھیوغو، والثاني في المزید من إنخراط المجتمع المدني باألعمال التطوعیة  الدولیة واطار عمل

ومن شرائح المجتمع كافة، وابداء اإلھتمام في ھذا المجال والتعامل معھ على أساس أنھ مسؤولیة 
فردیة قبل أن یكون مسؤولیة مجتمعیة ورسمیة، وعلى اعتبار أن اإلعداد لمواجھة الكوارث متصل 

الفلسطیني مع اسرائیل التي تحتل األرض وتنھب ثرواتھا وتقتل انسانھا وتدمر بجوھر الصراع 
  . بیئتھا



شعار " جعل األطفال والشباب شركاء للحد من مخاطر الكوارث"ولیكن الشعار الدولي لھذا العام 
فلسطین ولنعمل جمیعا من أجل تطبیقھ، فالكوارث عندما تقع ال تستأذن أحد وال تستثني أحد وتوقع 

دمة كبیرة في المجتمع وھدفھا اإلنسان وعدوھا العلم والمعرفة، والتخطیط المسبق، وقد أظھرت ص
من الناجیین من الكوارث قد نجوا بفعل وعیھم وقدراتھم الذاتیة %  90نتائج اإلستطالعات بأن 

  .واعتمادھم على أنفسھم لحین وصول الدعم واإلنقاذ الرسمي
جیوش لخوض غمارھا، فإن مواجھة الكوارث تحتاج الى الشعوب فإذا كانت الحروب بحاجة الى ال 

 . والجیوش معا
  

 

  
  
  
 

  
 

  

  

  
  
  
  
  

  
  

   
 


