
 1 

     
 اإلعالن الثاني

 
 العالمي للحد من مخاطر الكوارث للمنتدىالدورة الثالثة 

 1133 أيار/مايو 31 - 8
 جنيف، سويسرا

 
العالمً للحد من مخاطر الكوارث أول تجمع على مستوى العالم ٌضم أصحاب المصالح المباشرة المعنٌٌن بالحد من  المنتدىٌعتبر 
 بمشاركة المنتدىالدورة الثالثة لهذا  وَسُتعَقدطر الكوارث وبناء قدرات المجتمعات المحلٌة والبلدان للتكٌف مع مخاطر الكوارث. مخا

من واضعً السٌاسات  4222وإعادة البناء. وسٌقوم ما ٌزٌد على  والتعافًخبراء متخصصٌن فً الحد من مخاطر الكوارث 

ومن القطاع الخاص من البلدان النامٌة  وأكادٌمٌون غٌر حكومٌة ومنظماتات حكومٌة ودولٌة وأصحاب الخبرات العملٌة من منظم
 35-8)أٌام  ستة د الدورة الثالثة على مدىعقَ تُ وسَ  التوجهات الجدٌدة.  تحدٌدها وتبادلها وكذلك والمتقدمة بجمع المعلومات وتقٌٌم

  .1100 ماٌو/أٌار 01لعامة فً ٌوم الثالثاء الموافق الرسمٌة والجلسات اة االفتتاح وستبدأ جلس ماٌو/أٌار(.
 

  وسٌتم إرسال الدعوات الرسمٌة إلى الوفود فً األسابٌع القادمة. 
 

وتشٌر  العالمً.  للمنتدىلدورة الثالثة النتائج لموضوعات والمحاور والتعدٌل وتنقٌح مع األطراف المعنٌة لوسٌستمر العمل 
ومن الواضح أٌضاً عدم   ناً.أكثر أم د  لضمان غ الكثٌرزال أمامنا  ماأنه  للمنتدىمنذ االجتماع األخٌر  األولٌة والمستجدات المشاورات

  . على المستوى المحلًهٌوغو دون مزٌد من االستثمارات فً التنفٌذ عمل إمكانٌة تحقٌق أهداف إطار 
 

ـ زيادة االستثمار لغٍد أكثر أمنا  استثمر اليوم  : الرئيسي محور ال  المحليالتنفيذ في  ـ
 

 للمنتدىومنذ الدورة األخٌرة  . "المخاطر التً تواجه الجمٌع الحد من"إلى  4222رئٌس المنتدى العالمً فً دورته الثانٌة دعا بٌان 

"تمكٌن ة وقد شارك فً حمل ، فإن اإلجراءات واألعمال المحلٌة تحقق نتائج وتلفت مزٌداً من االنتباه واالهتمام. 4222التً ُعقدت فً 

مدى التزام ومساهمة رؤساء البلدٌات وأجهزة الحكم المحلً  ٌوضح، مما مدٌنة حتى اآلن 352" أكثر من المدن من مجابهة الكوارث

ببناء تحالفات بٌنهم من خالل استخدام المنتدى السٌاسات وجمعٌات خدمة المجتمع  ُصنَّاعوٌقوم  هم فً جمٌع أنحاء العالم.ٌومؤٌد
وجهات  1100 للحد من مخاطر الكوارث تقرٌر التقٌٌم العالمً ٌعتمدو  ء العمل المجتمعً لبناء القدرة على المجابهة.الجدٌد لخبرا

 Views from the“ أو "وجهات نظر من الخطوط األمامٌة" فًآراء منظمات المجتمع المدنً المقدمة النظر المحلٌة وٌعمل على دمج 

Frontline”.   
 

األفراد األكثر  عمل فٌهاٌعٌش وٌفً األماكن التً  وضاعاألتحسٌن جهودنا فً  تساهمرح نفسه هو إلى أي مدى لكن السؤال الذي ٌط
 الموارد المحلٌة؟ واالستفادة منإجراءات العمل المحلً  لتعزٌزة بصورة كافٌة هَ جَ وهل جمٌع برامجنا وسٌاساتنا موَ  ؟ قابلٌة للتضرر

  إحداث ذلك؟ أجل وماذا نحتاج إلى عمله من .على المستوى المحلًوزٌادة االستثمار فً العمل  وكٌف ٌتسنى لنا تسرٌع وتٌرة التموٌل
 

 الموضوعات
 

وإعادة اإلعمار بعد الكوارث، وكٌف تتخذ الحكومات والقطاع  التعافًنفهم بصورة أفضل كٌف ُتتخذ القرارات بشأن أعمال  ٌجب أن
  .ى ٌتسنى لنا زٌادة االستثمارات وتسرٌع وتٌرة تنفٌذ الحد من مخاطر الكوارثحت الخاص قرارات االستثمار فً سٌاق التنمٌة

كما ٌتعٌن علٌنا العمل بصورة  الحد من مخاطر الكوارث. وفوائدمعلومات بشأن اقتصادٌات وتكالٌف  معرفةوبالتالً، فإننا بحاجة إلى 
من  األموروٌتم التصدي لهذه  نامٌكٌات أوضاع الفقر والتنمٌة. وثٌقة فً إطار الجهود الرامٌة إلى التكٌف مع تغٌر المناخ لفهم دٌ

  العالمً للحد من الكوارث.  للمنتدىالعام للدورة الثالثة  الرئٌسًمحور ال تعزٌزخالل ثالثة موضوعات مقترحة تعمل على 
 

وإستراتٌجٌة األمم  والتعافًوارث قام البنك الدولً والصندوق العالمً للحد من الك والحد من المخاطر بعد الكوارث:  التعافي .0
  المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار.المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث بتنظٌم 

 

من  اجرائات الكوارثٌتبع كما  تتزاٌد الكوارث فً الوقت الراهن فً جمٌع أنحاء العالم ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الموجة. 
وإعادة اإلعمار، وكذلك تحوٌل مسار الموارد النادرة التً كانت موجهة فً األساس لبرامج  تعافًالمن أجل  القطاع العام أو الحكومً

فرصة لتحسٌن مستوٌات المعٌشة والحد من المخاطر المستقبلٌة من خالل تتٌح البرامج إعادة اإلعمار  فإن وفً الوقت نفسه التنمٌة. 
مؤسسٌة وانعدام التخطٌط المنظم والتنسٌق بٌن أصحاب المصالح المباشرة،  وفً حالة عدم وجود قدرات إعادة البناء بشكل أفضل. 

إعادة وٌمكن رصد هذه الظاهرة فً جمٌع أنحاء العالم من خالل  تزداد أعباء المتضررٌن. وتضٌع فرصة التنمٌة وتضٌع األموال 
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ود تدابٌر وقائٌة حتى بعد العدٌد من الفٌضانات التً هاٌٌتً وعدم وج زلزالالعشوائٌة بعد  التعافًوجهود  اإلعمار بعد إعصار كاترٌنا
 . الكٌرى فً أفرٌقٌا تحدث كل سنة فً منطقة جنوب الصحراء

 

التً تسبب نفس المشكالت المتشابهة ما التحدٌات وتعلمنا حقاً من دروس الماضً؟ مثل إذا كنا  هذا الموقف تساؤالت خطٌرةٌثٌر و
حول العالم وما الذي ٌتعٌن القٌام به لمساعدة المجتمع الدولً على المضً المختلفة الجغرافٌة فً تجارب إعادة اإلعمار فً المناطق 

على نحو جٌد وتشٌر الشواهد فً اآلونة األخٌرة أن إعطاء  ةمعروفالكوارث وقابلٌة التضرر مخاطر إن  قدماً فً هذا المضمار؟ 
لماذا ال نستثمر  ولكن التكلفة. من حٌث هاٌة المطاف كما أن ذلك ٌتسم بفعالٌة وٌحقق فوائد فً ن نتائج جٌدة ٌؤدي الىولوٌة للوقاٌة األ

  الستباقً لجعل المجتمعات المحلٌة أكثر أمناً؟ اوما القٌود التً تعوق االستثمار  فً هذا؟ 
 

مً إلعادة اإلعمار فً إطار من الكوارث وإعادة اإلعمار بطرق متنوعة فً المؤتمر العال التعافً تواجهللتحدٌات التً التعرض سٌتم 
ٌرجى زٌارة الموقع التالً:  للمزٌد من المعلومات عن المؤتمر العالمً إلعادة اإلعمار العالمً للحد من مخاطر الكوارث.  المنتدى

www.wrc-2011.org   

 
 المتوقعة النتائج

  من الكوارث وإعادة اإلعمار بهدف ضمان حصول المجتمعات  التعافًت وتجارب بشأن ممارسات وخبرا المعرفةمزٌد من
 .المحلٌة على ما تحتاجه فً إعادة اإلعمار

  وإعادة اإلعمار بصورة أكثر فعالٌة للتعافًمراجعة واستعراض الممارسات الحالٌة إلعادة اإلعمار وتطوٌر أسالٌب جدٌدة 

 التعافًفً مجال معاٌٌر دولٌة أساسٌة من أجل التعاون الفعال وتنسٌق الجهود مقترحات وتوصٌات إلطار عالمً للسٌاسات و 
 وإعادة اإلعمار

 

  فهم اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث .1

 

طر ٌمكن أن تتسبب فً المزٌد من كما إننا ندرك أن العوامل التً تزٌد من المخا إننا نرى اآلثار المدمرة للكوارث فً كل ٌوم تقرٌباً 
ضعف تخطٌط المناطق الحضرٌة؛ وتعرٌة سفوح الجبال؛ أو ضعف  على سبٌل المثال قد تتضمن هذه العوامل:  داعً لها. خسائر ال
وبالتالً  بالحجم المطلوب أو ٌتم توجٌهها على نحو فعال.  لٌستغٌر أن االستثمارات الرامٌة إلى الحد من هذه المخاطر  االتصال.

لتقرٌر الذي ل دراسة أعمقكما إننا بحاجة إلى  أو اقتصادٌات الحد من مخاطر الكوارث. وفوائدتكالٌف فإننا بحاجة إلى التقدٌر الشامل ل
 أووما ٌحقق النجاح األدلة وأسبابها ـ اقتصادٌات الوقاٌة الفعالة" لمعرفة ، كوارث غٌر طبٌعٌة صدر بعنوان "المخاطر الطبٌعٌة

 اإلخفاق. 
 

كما إننا بحاجة إلى إٌجاد  إزاء الكوارث.  القدرة على المجابهةة على المستوى المحلً لبناء وفً الغالب نجد عدم تدفق موارد كافٌ
 ونحن بحاجة أٌضاً إلى إٌجاد وتنفٌذ األسالٌب المالٌة التً ستحقق النجاح المرجو. حوافز لالستثمار فً الحد من مخاطر الكوارث.

ما  اآلثار االقتصادٌة الشاملة للكوارث على البلدان والمجتمعات المحلٌة؟ما  وتتضمن األسئلة التً طرحها هذا الموضوع ما ٌلً: 
ما هً أفضل أمثلة على االستثمارات الرامٌة إلى الحد  العوامل الدافعة التخاذ قرار بشأن االستثمار بصورة أكبر فً إدارة الكوارث؟
للحد من  التموٌلما هً أفضل أسالٌب  ورٌدات العامة(؟من الكوارث )على سبٌل المثال االستثمار الخاص، اإلنفاق الحكومً، الت

  مخاطر الكوارث؟
 

  المتوقعة النتائج
 فهم اقتصادٌات الحد من مخاطر الكوارث بصورة أفضل 

 إرشادات من أجل مزٌد من االستثمارات فً مجال الحد من مخاطر الكوارث 

 تطوٌر أسالٌب التموٌل الالزمة للحد من المخاطر  
 
 

 لفات من أجل التكيف مع تغير المناخ والتنميةتعزيز التحا .2

 

على أن النجاح فً الحد من مخاطر الكوارث والتكٌف مع تغٌر المناخ  1112العالمً للحد من مخاطر الكوارث فً  المنتدىشدد 
  مستدامة ٌتطلب تعاوناً وتضافر للجهود وشراكات على نطاق واسع. معٌشة بل وتحقٌق سُ 

 

وارتباطه إطار عمل هٌوغو  أهمٌةالمناخ بصورة متكررة إلى مدى  تغٌر بشأن اإلطارٌة المتحدة األمم تفاقٌةاوأشارت مفاوضات 
وهناك   مستمر االهتمام بمهارات وخبرات وتجارب الدوائر المعنٌة بالحد من مخاطر الكوارثكما أن  .بالتكٌف مع التغٌر المناخً

مجاالت المساعدات  العاملون فًوٌواصل  ائٌة لأللفٌة إذا ما تم تجاهل مخاطر الكوارث. اعتراف أنه قد ال ٌمكن تحقٌق األهداف اإلنم
وقد بدأ رواد وقادة القطاع الخاص فً التفكٌر ملٌاً فً  اإلنسانٌة السعً للحصول على مساندة والتزام من جانب شركاء التنمٌة. 

من  العدٌد تفعلى المستوى الوطنً، اتخذ  والترجٌح بٌنهما.مقابل المخاطر االقتصادٌة الناجمة عن أخطار طبٌعٌة مخاطر ال
  ة سٌاسات الحد من المخاطر وسٌاسات التكٌف وربطها بالتنمٌة.ئمالحكومات تدابٌر ملموسة لموا

http://www.wrc-2011.org/
http://www.wrc-2011.org/
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ة رأٌناها العالمً للحد من مخاطر الكوارث فرصة لرسم مسار من أجل تحالفات أقوى بناًء على أمثلة جٌد للمنتدىوتمثل الدورة الثالثة 
مة اآللٌات المؤسسٌة ئما هً قٌمة مواتتضمن: ووهناك بعض األسئلة األساسٌة التً تطرح نفسها  على مدى السنوات القلٌلة الماضٌة.

ما هً مخاطر العمل بصورة  التنمٌة؟ والمعنٌة ب التكٌف مع آثار تغٌر المناخمع تلك المعنٌة ب والسٌاسات من أجل الحد من الكوارث
كٌف ٌمكن تعزٌز اآللٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة لتسهٌل  ما هً األنشطة الملموسة التً ستعمل على تشجٌع الجهود المشتركة؟  منعزلة؟

 إنشاء تحالفات أقوى؟ 
 

  المتوقعة النتائج
 أمثلة لتحالفات قامت بمساندة جهود الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطنً ومستوى المجتمعات المحلٌة 

  الممارسات الجٌدة الخاصة باإلعداد والوقاٌةعرض  

 تدابٌر لتعزٌز الشراكات فً مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتكٌف، والتنمٌة 
 

  موضوعات رئيسية
 

العدٌد من العالمً للحد من مخاطر الكوارث إلى تقدٌم نموذج من أجل حوار مستقل ٌضم  المنتدىفً جمٌع خطوات تصمٌم سنسعى 
   .مجموعاتهذه المع تصمٌم الجلسات بما ٌعمل على تشجٌع األنشطة المتبادلة وبناء الشراكات بٌن  عنٌةاألطراف الم

 
ومن السمات األساسٌة للدورة الثالثة الجهود المشتركة لألمم المتحدة والبنك الدولً لعرض وترتٌب مناقشات مبتكرة ومواد من أجل 

ؤتمر العالمً إلعادة اإلعمار، ستقوم لجنة سٌاسات رفٌعة المستوى بتحدٌد التحدٌات بالنسبة للمو على سبٌل المثال. المنتدىهذا 
وُملتقى البتكارات لمسابقة  وستقاماألساسٌة التً تنطوي علٌها عملٌة إعادة اإلعمار مع مجموعة منتقاة من قادة الفكر البارزٌن. 

وستتم االستعانة من الكوارث.  التعافًم تطبٌقها فً جهود التً ت والطرقالخدمات والمنتجات لعرض المستجد من ابتكارات فً 
وعقد المناظرات االلكترونٌة لتسهٌل الحوار قبل عقد المداوالت، كما سٌتم تشجٌع المشاركة بأدوات التواصل االجتماعً اإللكترونً 

  من خالل بث حً على شبكة اإلنترنت ومن خالل المدونات. 
 

  العالمً للحد من مخاطر الكوارث: دىللمنتوستتضمن الدورة الثالثة 
  للتعبٌر عن آرائهم من األطراف المعنٌة برنامج إلكترونً من شهر فبراٌر/شباط لمجموعات   

 ًجلسات حوارات تفاعلٌة الستكشاف القضاٌا ذات الصلة بالموضوع الشامل المطروح فً الٌوم المعن  

 ات المطروحةمناقشات شاملة ومناقشات مائدة مستدٌرة حول الموضوع  

 فعالٌات، وإصدارات، وأنشطة تروٌجٌة، على سبٌل المثال 

 إطالق تقرٌر التقٌٌم العالمً للحد من الكوارث  

 حفل توزٌع جائزة ساساكوا  

  الوطنٌة واإلقلٌمٌةاجتماعات للمنتدٌات 

  إلطار عمل هٌوغوالتقٌٌم مناقشات بشأن نتائج 

 " ارثتمكٌن المدن من مجابهة الكوالتروٌج لحملة" 

  والتعافًاجتماع المجموعة االستشارٌة للصندوق العالمً للحد من الكوارث (RRDGG)  

 والتحدٌات التً  الوضع الراهن والتعافًالعالمً للحد من الكوارث  سٌناقش االجتماع العاشر لمانحً وشركاء الصندوق
نمٌة المستدامة للبلدان النامٌة المعرضة الت برامجدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكٌف مع تغٌر المناخ ضمن تواجه 

 لكوارث. 

 سٌقوم الشركاء بتنظٌم دورات فنٌة عن بناء القدرات والقضاٌا األساسٌة األخرى 

 فرص تواصل لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب  

 المساحة االجتماعٌة فً هذه لوسائط التصال ورابطللمنتجات ومساحة مفتوحة لالجتماعات من أجل النقاش  سوق  

  ما بث مباشر على الهواء لبٌانات فً موقع الحدث واتصاالت مبتكرة أخرى لتدعٌم واالستماع إلى بٌانات الحكومات ـ
 عن كل بٌان حكومً  ٌصدر

 انٌة فً بناء على نجاح مشروع "وجهات نظر من الخطوط األمامٌة" سنسعى إلى عرض تقارٌر المواطنٌن من المواقع المٌد
 ةمعات المحلٌالمدن والمجت

  للمنتدىالشاملة  النتائج
 

تشمل ونتوقع أٌضاً أن  لحد من مخاطر الكوارثل للمنتدى العالمًلدورة الثالثة ل النتائجسٌمثل البٌان الموجز الذي سٌلقٌه الرئٌس وثٌقة 
   :الرئٌسٌة النتائج

 
  آثارها وجهود إعادة اإلعمارمن  التعافًتوجه مستقبلً أكثر وضوحاً إزاء الحد من مخاطر الكوارث وجهود  
 تشجٌع الحلول المحلٌة والوطنٌة  

 استثمارات جدٌدة للتنفٌذ 
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ـ الدورة الثالثة  عمليةمعلومات    العالمي للحد من الكوارث للمنتدىـ
 

 الزمان والمكان
 

فً مركز المؤتمرات الدولٌة فً  4233ماٌو/أٌار  35إلى  8العالمً للحد من الكوارث فً الفترة من  للمنتدىستنعقد الدورة الثالثة 

والعدٌد من  المتحدة األمم مقروٌقع مركز المؤتمرات بالقرب من  (.rue de Varembé 17) شارع فارمبً 31 جنٌف الكائن فً

دقٌقة من مطار جنٌف  35ومن السهل الوصول إلى المركز بالمواصالت العامة حٌث ٌقع على مسافة  المنظمات الدولٌة األخرى. 

 من الصعب إٌجاد مواقف للسٌارات فً هذه المنطقة. و لً بالسٌارة أو التاكسً وأقل من ذلك من وسط البلد. الدو
 

 المشاركة
 

  .وعلى األشخاص الذٌن  ٌجري اآلن إرسال دعوات للحكومات من خالل بعثات األمم المتحدة الدائمة فً جنٌف ونٌوٌورك
م االتصال بمسؤول االتصال الوطنً فً بالدهم المعنً بتنفٌذ إطار عمل ٌرغبون فً المشاركة ضمن الوفد الوطنً لبالده

 الخارجٌة.  /الشؤونهوٌوغو أو وزارة الخارجٌة/العالقات

  ٌجري أٌضاً توجٌه دعوات لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة المعنٌة، والمؤسسات المالٌة الدولٌة، والمنظمات اإلقلٌمٌة
لمنظمات غٌر الحكومٌة )الجمعٌات األهلٌة( ومنظمات المجتمع المدنً، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومٌة الدولٌة، وا
  األكادٌمٌة والبحثٌة. 

 

وعلى ضوء طبٌعة  فً هذا المجال على أساس كل حالة على حدة المنظمات األخرى ذات الخبرةبحث طلبات المشاركة من وتُ 
  . برغم االهتمام الشدٌد تكون المشاركة محدودةولذا فقد  كوارثالعالمً للحد من مخاطر ال المنتدىوغرض 

 
  والموضوعات المطروحة ٌتم تشجٌع الحكومات والمنظمات إلرسال ممثلٌن رفٌعً المستوى.  المنتدى العالمًوبناء على أهمٌة هذا 

 

 السفر والتأشٌرات
 

اإلقامة الخاصة بهم فً جنٌف، واالتصال بالبعثة الدائمة لبالدهم ٌرجى من السادة المشاركٌن عمل الترتٌبات الخاصة بحجز الفنادق و
ٌُحبَّ  فً األمم المتحدة فً جنٌف للمساعدة إن اقتضت الضرورة.  ذ الحجز المبكر حٌث من المقرر إقامة فعالٌات أخرى فً جنٌف و

   حول هذا التارٌخ.
 

تأشٌرة دخول المسجلٌن بشأن الحصول على ٌم المساعدة للمشاركٌن الكوارث تقد من للحد الدولٌة المتحدة األمم إلستراتٌجٌة وٌمكن
ٌُقدم ل سوٌسرا وٌرجى   وذلك بتوجٌه خطاب لسفارة أو قنصلٌة سوٌسرا المعنٌة. ها وحٌثما تقتضً الضرورةبناء على طلب 

 ٌصل إلى شهرٌن. قد ٌمكن أن تستغرق وقتاً كبٌراً  ةمالحظة أن إجراءات الحصول على التأشٌرال
 

 وقع الوٌب واالتصالم
 

 على الموقع التالً: 4233فً  المنتدىٌمكن الحصول على معلومات محدثة عن هذا 

http://www.preventionweb.net/globalplatform/  ًق المسؤول . المنستتوفروسٌتم تحدٌث هذا الموقع بمزٌد من المعلومات الت
  (mcfarlane2@un.org: إلكترونً برٌد) Neil McFarlane, UNISDR Genevaهو:  المنتدىعن 

 
 التسجيل

 

د آخر موعوحتى  على موقع الوٌب الموضح أعاله 4233ٌناٌر/كانون الثانً  4من بدأً ن التسجٌل مباشرة ون المدعووالمشارك ٌستطٌع

 . 1100أبرٌل/نٌسان  11 فًللتسجٌل من خالل شبكة اإلنترنت 

https://www.preventionweb.net/globalplatform/
https://www.preventionweb.net/globalplatform/
mailto:mcfarlane2@un.org

