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 يمـــن الرحـمـم اهللا الرحـبس
 

 

 أصحاب السعادة 
 السيدات والسادة
 الحضور الكرام

  رآاته ،السالم عليكم ورحمة اهللا وب
 

 

تعاني البشرية على نحو متزايد من الكوارث الطبيعية التي تتمثل في الجفاف والزالزل والفيضانات  
 .سم التسونامي اوإحتراق الغابات وموجات المد البحري العاتية المعروفة ب

ارات ،   الكوارث الطبيعية التي شهن إ ع الق لة من الخرا     تفـّخل دناها مؤخرًا في جمي ا سلس ب وراءه
 .والدمار 

رد         د يستطيع بمف اك بل يس هن در ل نفس الق وارث وب التعامل مع    هوليس هناك بلد محصن من هذه الك
 .مثل هذه الكوارث 

ذه        إ رار ه ع تك ا يجب أن نتوق اخي ، فإنن ر المن اهرة التغي ار ظ بب آث ه بس ا أن ون لن اء يقول ن العلم
م  حن ن ن. الكوارث الطبيعية في المستقبل  ه  عل اك   بأن يس هن ة للتنب   ل ذه      ؤمن طريق وع ه ان وق ان أو زم بمك

 .ت فقط قبل أن تقع آارثة أخرىالمؤآد هو أن المسألة ليست إال مسألة وق يءالكوارث ، لكن الش
 

 هل نحن مستعدون لذلك ؟لذلك البد أن نسأل 

دروس    إ ا بعض ال زع       .ن آارثة الزلزال الذي ضرب هايتي هذا العام  تقدم لن الم في ف د شاهد الع فق
اة    ) 200.000( ناظر الخراب التي لحقت بهايتي حيث قتل أآثر منم م المتحدة بمأس مواطن وأصيبت األم

دان   ا امن عم) 100(فق ل من   . له در مماث المي وبق اطف والتضامن الع ايتي بفيض من التع د حظيت ه لق
 .المساعدات اإلنسانية 

ن جانب ن وم حن م ائرة ش ر ط ة قط لت دول ا ، أرس راز  ه ة) C-17(ط ن  محمل ًا م ين طن بخمس
غ     .  المساعدات اإلنسانية العاجلة وفريق إنقاذ ة قطر بمبل رع دول ون دوالر  ) 20(وهذا باإلضافة إلى تب ملي

ادة   دة إلع م المتح ؤتمر األم ي م ايتيإف ار ه ن   .  عم لٍ  م ي آ ة ف اذ مماثل ودات بحث وإنق ا بمجه د قمن وق
 . وغيرها من الدولوباآستان  اندونيسيا

دة التخطيط    لكن عمليات اإلغ ة جي ذلك يجب أن   اثة ال تتكون فقط من عدد من المبادرات الوطني ، ول
ة واضحة حول  ات تنسيق ورؤي اك عملي ى األرض  االحتياجاتتكون هن ة عل ا . الضرورية المطلوب آم

 .يجب نشر المعدات الالزمة واإلفراد الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة من أجل إنقاذ أرواح الناس 
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 : ات والسادةالسيد

ات  ق بعملي ة تتعل ادئ توجيهي اك مب ارهن ادئ  االنتش ة تعرف بمب وارد العسكرية والمدني السريع للم
انية   ال    ) . OCHA(أوسلو التي يشرف عليها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنس إنني أحيي األعم
ا الم        الرغم من موارده م المتحدة ب ة األم ا منظوم اطق صعبة بمختلف     وحد العظيمة التي تقوم به دة في من

 .أنحاء العالم 

ر      غير أن ما يقلقني هو أن هذه اإلجراءات الممتازة التي ود آبي د مجه ا بع د  تم التوصل إليه ، ال تعتم
 . ألغراض اإلغاثةلتزام رسمي مسبق بتقديم الموارد اعلى 

اء ا      ف أنح ي مختل ة ف ال اإلغاث ه لعم ادق علي د ومص دريب موح د ت ه ال يوج ا أن الم آم ذان . لع وه
 .أآبر عقبتين تحوالن دون تحويل الخطط إلى عمل يمكن تنفيذه يشكالن العامالن 

 

 هل نحن مستعدون ؟: ومرة أخرى أتساءل 

ات        لإلجابة على هذا التساؤل أسمحوا لي أن أقول وة لعملي امكم تأسيس ق رح أم وم اقت دعم   إنني الي ال
 )  .HOPEFOR(اإلنساني أشير إليها اختصارًا باسم هوب فور 

 

ة  وارد العسكرية والمدني تفيد من الم وة ستس ذه الق ة والبشرية(ه ال ) المادي ديم أعم لجلب األمل وتق
ا يعرف بفجوة        رة تكفي لسد م اإلغاثة الطارئة الفورية بفعالية عالية لضحايا الكوارث الطبيعية والبقاء لفت

دروس    ىسوف تبن) HOPEFOR(ن هوب فور إ. اإلنساني  العون ى ال تقاة  عل بيهة    المس ادرات ش من مب
ة  ادرة األولوي ل مب ة    مث ات اإلغاث ادرات بعض منظم ة ومب تعدادات العالي ة ذات االس انية االحتياطي اإلنس

د السالم      األخرى واقتراحات أخرى قدمت من أجل تأسيس قوات انتشار إنساني سريع وقد طلبت من معه
 . الدولي أن يساعد في هذا المجال 

ور  أتوق وب ف وة ه ون لق دور العصب   ) HOPEFOR(ع أن يك وم ب م وصغير ليق ر رئيسي دائ مق
ا في            زام به دها وااللت م تحدي ة التي ت وارد الالزم ة الم دريب ومتابع المرآزي لالنتشار السريع ولتوفير الت

ور     وات هوب ف ك    ) . HOPEFOR(مختلف أنحاء العالم الستخدامها المحتمل من قبل ق ؤمن ذل وسوف ي
ة    تغطي ار خالل مهل ة لالنتش دريب وقابل ز والت دة التجهي ريع جي ار س ات انتش ام بعملي ة للقي ة آافي ة إقليمي

 .قصيرة في أي مكان من العالم 

تجابة ألي   د االس ة ةعن اني أزم ور    ةإنس وب ف وم ه ل    ) HOPEFOR(تق داني قاب ر مي يس مق بتأس
ادر    ين الق راء اإلقليمي ن الخب دد م ه ع ريع يضاف إلي ار الس وارئ  لالنتش ي إدارة الط اعدة ف ى المس ين عل

ر        ) السلطات الوطنية مع جنبًا إلى جنب(المحلية  دني والمنظمات غي اون مع منظمات المجتمع الم ، والتع
 .الحكومية وأطراف آخرين يعملون في ميدان العمل اإلنساني 
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ور    ة ، يجب أن تكون ذات مظهر وأن تعمل بشكل مختلف       ) HOPEFOR(وألن هوب ف . مختلف
ين أو منظمات    إعلينا أن ندرك أنه عندما يتم نشر قوات عسكرية للقيام بأعمال اإلغاثة ، ف ن السكان المحلي

الرغم من حسن           ه الجيوش ب وم ب ذي تق دي ال دور التقلي المجتمع المدني ينظرون إليها آعامل تهديد نسبة لل
 .نوايا هذه القوات 

ذلك  وظفيول يكون لم ور  س وات هوب ف ون عال) HOPEFOR(ق وات الع ا آق ات للتعرف عليه م
ولغرس صفة أخالقية على مفهوم المساعدة اإلنسانية والشعور بالفخر إلشاعة األمل في  ،اإلنساني والخير

 .أوساط الذين يعملون في هذه القوات 
 

 :سيداتي سادتي 

ذين تحدث       . إنني أتوقع دعمًا آبيرًا لهذه المبادرة  وزراء ال دى بالفعل عدد من ال م حول   وقد أب ت معه
ذا  ادرة   ه ة للمب راح حماس اف        . االقت ل استكش ن أج توى م ذا المس ى ه اورات عل ل المش وف نواص وس

 .احتماالت إنشاء هذه القوات 

اآلراء التي ستفضي  وباالعتماد على . خبراء في هذا المجال ومن المؤآد أننا سوف نستأنس برأي ال
اورات و ا المش راء له ى  ،آراء الخب وم عل امسوف نق دة   شه م المتح ة لألم ة العام ة للجمعي دورة القادم ال

رة   بعرض األفكار واآلراء على الصعيد األوسع المتمثل بالدول األعضاء في األمم المتحدة سعيًا لتنفيذ الفك
. 

ق  ي تنطل ا ولك ة أعماله اءة وفعالي ور  بكف وب ف وة ه إن ق دول أو ) HOPEFOR(، ف ن ال اج م تحت
في هذه القوة ، تدريب قواتها وفقًا لمعايير التدريب المعمول بها في مكتب   التي تلتزم بالمشارآة المنظمات

 ) .OCHA(األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

دم   ) HOPEFOR(وستطلب هوب فور  دًا من     اأيضًا من الدول المشارآة أن تق بقًا ومؤآ ًا مس لتزام
 .أنها مستعدة لنشر مواردها القابلة للنشر 

 .تي يتم نشرها يجب أن تكون ممولة تمويًال آافيًا أن الموارد ال
 

 سيجعلناوإنني على ثقة بأن إنشاء قوة عمليات لتقديم العون اإلنساني بناًء على المبادئ اآلنفة الذآر ، 
 .في وضع أفضل إليصال األمل وإنقاذ األرواح بعد وقوع الكوارث 

 
 . أشكر لكم اهتمامكم 

 
 
 

    .وبرآاته والسالم عليكم ورحمة اهللا 


