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  بيان صحفي

  لفلسطين ينهي مهمته والتنسيق الكوارث فريق األمم المتحدة لتقييم

   2014نيسان /أبريل 3 رام � ،

ومنسق الشؤون اإلنسانية المقيم لألمم  ،دولة فلسطينطلب بناًء على   

مهمته ) UNDAC(لتقييم الكوارث والتنسيق  ،المتحدة، فقد أنهى فريق األمم المتحدة

 يةوقد استعرضت البعثة هيكل. إلدارة الكوارث القائمفي فلسطين للنظر في النظام 

للكوارث،  ستعدادت االاالتنسيق الوطنية والمحلية القائمة، واألطر القانونية، وقدر 

ديوان  األمم المتحدة لمواجهة الكوارث معالتقى فريق  حيث. التعافيو واالستجابة 

االختصاص في الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك وزارة الجهات ذات و  الرئاسة

باإلضافة إلى الدفاع المدني الفلسطيني  والوزارات األساسية التخطيط والتنمية اإلدارية

ية و لتقى أيضًا مع الوكاالت اإلنسانية والتنمإ و . وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 إلى البعثة كذلك زيارات وقد شملت. وارثالدولية العاملة في إطار مواجهة الك

القدرات إلدارة الكوارث واالستجابة لحاالت  لتقييمالمحافظات الشمالية والجنوبية 

  .الطوارئ وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تعزيز

في الواقع السياسي في فلسطين وتأثر المجتمع التعقيدات وعلى الرغم من   

على التكيف مع الصدمات  القدرةدانية ، فقد كشفت الزيارات الميالفلسطيني باألضرار

  .والحاالت الطارئة، وخاصة في قطاع غزة
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 )UNDAC(لقد قام فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق     

مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جامعة النجاح ومخيمات  الفعالبالتشاور 

ن في والدوليين اآلخرين العامليوطنيين والشركاء التحدة الالجئين ووكاالت األمم الم

برنامج األمم المتحدة و  ديوان الرئاسة لقد تلقت البعثة الدعم منو . هذا المجال

السيد  حيث أفاد). OCHA(ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ) UNDP(اإلنمائي 

خذين باالعتبار العوائق والصعوبات التي آ") UNDAC(لـ اي سكافدال مدير فريق تير 

بمستوى المرونة  ونمعجب االفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة، فإنن بظلهايعيش 

  ."معات الفلسطينيةإلنعاش التج والقدرة

الدول  فيسواء  ،هناك ارتفاع في وتيرة حدوث كوارث محتملة وبتأثيرات مدمرة  

ًا ما تكون التي غالبهي  ى نطاق صغيعل الكوارثن حيث أ ،الغنية والدول الفقيرة

 لعالية جدًا، هي أيضًا في ارتفاع، والتيوتشمل الجفاف والفيضانات والحرارة ا دورية

أكثر من الكوارث الكبيرة ولكنها تحظى  دمارغالبًا ما تسبب المزيد من الموت وال

في فلسطين في عاصفتي شتاء ما حصل ومثال ذلك . وبموارد أقل باهتمام أقل

نظام إدارة  اعلى التجمعات ووضعت حيث أثرتا بشكل كبير) يناير وديسمبر( 2013

  .الكوارث تحت االختبار

الوزارات والهيئات والسلطات التابعة  بما فيها الفلسطينية الجهات الرسميةإن   

لقيامها جمعية الهالل األحمر، كانت قادرة بشكل يثير اإلعجاب و لدفاع المدني وا

  .محدودية المواردلتجمعات المتضررة رغم إلحتياجات ااالستجابة  بعمليات

) UNDAC(لـ اوعلى كل حال، فقد كان هناك عدد من الفجوات التي حددتها بعثة 

  :وتشمل
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وخطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وضعف األطر  إستراتيجيةغياب   

الحاجة إلى إدارة المخاطر السائدة في التخطيط التنموي الوطني، و القانونية القائمة، 

والحاجة إلى . لتنسيق ليشمل الوكاالت الدولية ذات الصلةا آليات وأهمية تعزيز

وتطبيق  ،في التخطيط البلدياتمين ضوأهمية ت ،تطوير خطط قوية ومتكاملة

  .والنشاطاتالسياسات 

على المستوى الوطني والمحلي للمضي المختصة  الفلسطينية الجهاتن إصرار إ"

السيد جيمس  ، قال "الحد من مخاطر الكوارث هو أمر مشجع برنامجقدمًا في 

إن األمم المتحدة ملتزمة بدعم فلسطين في "وأضاف  راولي، المنسق اإلنساني المقيم

ستكون أحد ونتائج عملها  هذه البعثة توصيات ".وتقليل الكوارث الصمودتعزيز 

  اإلعتماد عليهاب يقوم الفريق الفني المشكل من الشركاءالتي س الرئيسية األسس

الحد من مخاطر  مللتحضير للبيئة القانونية واإلطار الوطني المالئم لتطوير نظا

  .دارتهاإ الكوارث و 

  

 


