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  بيان الحوار رفيع المستوى

  
  القدرة على المجابهة من أجليادة الق: أن تكون سبَّاقًا

  
  

 سويسرا ،جنيف في 2013يار آ/مايو 21 يوم الثالثاء حوار رفيع المستوى  تم عقد :2013يار آ/ مايو22 جنيف
ن اإلدارات التنفيذية نخبة مو اتالحكوم وزراء بمشارآة من مخاطر الكوارث المنتدى العالمي للحد على هامش

 2015 بعد عام عمل ما إطار و  مخاطر الكوارث مستقبل  فيفي القطاع الخاص و مجموعة من الخبراء للتشاور
  .مخاطر الكوارث للحد من

  
 التي تواجهها  المتزايدةو القائمة المخاطر عاجلة لمعالجة المستوى إلى اتخاذ إجراءات رفيعوقد دعا الحوار  

 ، قابلية للتضررالفئات األآثر ضرورة دعم وأآد المشارآون على .في جميع أنحاء العالم مماألو المجتمعات
  .الكوارث جابهة على مقدرتهم ، من أجل بناءاالحتياجات الخاصة واألشخاص ذوي األطفال والنساء مثل

  
بشكل ملحوظ في    تميزوااإلقليمية  ياتمنتدوال من مخاطر الكوارث المنتدى العالمي للحدان  أقر المشارآونقد و

حد من مخاطر لل 2015ما بعد عام  إلطار المشاورات في رئيسيةباألضافة لكونهم آليات  إشراك جميع األطراف 
 بناء وآذلك في قابلة للتضررالفئات ال في حماية للمرأة على الدور المحوري أيضا وأآد المشارآون .الكوارث

  .المجابهة على  المجتمعات المحليةقدرة
  

 في أعقاب من مخاطر الكوارث للحد الدول الجهود المتزايدة التي تبذلهاب المستوى الحوار الرفيع قر أآذلك 
الكوارث المتعلقة  الوفيات الناجمة عن الحد من مثل بعض النتائج تحققت وفي حين .إطار عمل هيوغو اعتماد
الخاص   العام وسياسات االستثمار  إلىزدياد ويرجع ذلكإ فى ، ال تزال المخاطرعلى وجه الخصوص بالطقس
    .ممارسات التنمية وهالقائم

  
 المناخ آثار تغيرو المتصلة بالطقس  األخطارالتنظيم، وقلة الوعي، وزيادةو الستخدام األراضي ن سوء التخطيطإ

معرضة المناطق ال في البنية التحتية الحيوية تقام  ماوآثيرا  .تساهم في هذا االتجاه التي العناصر الرئيسية هي
هناك ارتفاع غير   آما أن. على سبيل المثالتالفيضانا الصرف الطبيعى لمياه إعاقة مجرىيتم حيث  للخطر

مدارس المستشفيات و ال عادة تهيئةحاجة الملحة إل ال مما يعكسمقبول  فى عدد المدارس و المستشفيات التى تنهار
  فيالتى سجلوها رؤيتهم وفقا ل أولوية سالمة األطفال أن تكونيجب   أذ آمنة تكونجديدة لوتصميم المباني ال

  .مخاطر الكوارث للحد من 2015بعد عام  عمل ماطارعلى إ المشاورات
  

آما   .مخاطر الكوارث في مجال الحد من" مضمونة النتائج"ألستثماراتأن اعلى  وقد سلط المشارآون الضوء
سلسلة   األعمال و تعطلعدة أشكال منها في لكوارثبشدة  با ثرتتعرض وتتأ االستثمارات الخاصة اعترفوا بأن

أمر الخاص بين القطاعين العام و تعزيز الشراآاتإن . لاألصو تضررو تقلبات أسعار السلع األساسية والتوريد
  .في المستقبل  إلدارة المخاطرحيوي وضروري

  
 االجتماعيةستدامة اإلفي  دور فعال  هذالألن المخاطر  محرآات لمعالجة حاجة ملحة بأن هناك وأقر المشارآون

 2015ما بعد في مشاورات التنمية لفى   أساسيًاجزءًا  ذلكينبغي أن يكونو الفرد اهيةرفو والبيئية  االقتصاديةو
العلم  على أهمية  التأآيدوقد تم. تغير المناخ التكيف معو والتخفيف من ،التنمية المستدامة في المستقبل وأهداف

  .عمل بشكل جيدتمتكاملة و مبكر إنذارظم ُن  الحاجة إلىوآذلكدالئل قائمة على  قراراتالالزمة التخاذ  ياناتالبو
  

 في عام اليابان عقد فيالذي سُي والكوارث للحد من مخاطر المؤتمر العالمي إلى  المستوى الحوار الرفيعويتطلع 
 اعتماد إطارو عمل هيوغو تنفيذ إطارو التقدم المحرزلتقييم لدول واألطراف المعنية األخرى وستجتمع ا. 2015
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 سيكون فرصة 2015 عام ما بعد طارإل عداداإلعملية  ن إ. مخاطر الكوارث للحد من 2015ما  بعد عام 
  .على المجابهة قدرة األمم والمجتمعات لبناء  باتخاذ إجراءاتللتوصية 

  
  
  :ليلتفوا حولهااألطراف المعنية لجميع  ةاإلجراءات التالي الرفيع المستوى الحوار اقترحقد و
  

المستقبل الذي   من أساسيًاجزءًا لتكون المجابهةالقدرة على  بناءالكوارث و للحد من مخاطر الدعوة .1
 التكيف معو والتخفيف من ؛2015 لما بعد عام جدول أعمال التنمية ولتنمية المستدامةا في نصبو إليه

    .مخاطر الكوارث للحد من 2015ما بعد عام عمل  إطاردعمها  سي، وهي جميعًا قضاياير المناختغ
 
البنية تلك الخاصة ب خصوصًا راخطاأل مخاطرتقييم ل تفق عليها وطنية ُموضع معايير إلى  الدولةدعو .2

مراآز  وشبكات إمدادات المياه،والكهرباء و المدارس والمراآز الصحية  في ذلكبمااألساسية ة التحتي
 .المواصالتالطرق والت والتكنولوجي وشبكات لالتصا  البيانات

  
 التمويل الطوعي مع  للمخاطرمعرضة منه فى المناطق الآبدء حملة عالمية لمدارس و مراآز صحية  .3

 .2015لعام  الكوارث للحد من مخاطر في المؤتمر العالمي علنالتي سُت وااللتزامات
  

 .ممارسات إدارة المخاطر يف اعتبارات مخاطر الكوارث دمج إلى القطاع الخاص دعوة .4
  

  .إدارة المخاطر في الوطنيعلى المستويين المحلي و والخاص القطاعين العام بينتحفيز التعاون  .5


