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  رئيس المنتدىملخص 
  الدورة الرابعة للمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث

  2013يار آ/ مايو 23-21 ،نيفج
  

  القدرة على المجابهة لإلنسان والكوآب

  

رة   للمنتدىتم انعقاد الدورة الرابعة   وارث فى الفت ايو 23-21 من   العالمى للحد من مخاطر الك ار /  م  والتى  - في جنيف   2013أي
ا          وق. ُتعقد آل عاميين   ر من   د ترأست سويسرا هذه الدورة التى شارك فيه ين   172 مشارك من   3500 أآث ة ممثل حكومات  لل دول

ة ورؤساء ا        الصليب األحمر والهالل األحمر    اإلقليمية  وهيئات   المنظمات   ومحلية  الوطنية و   ال ديات   والمنظمات غير الحكومي لبل
سكان األصليين       البرلمانيينو شباب و ذوى         وممثلي المجتمعات المحلية وال ال وال ادة من القطاع       و االحتياجات الخاصة    واألطف ق

دورة          .والقطاع األآاديمى والعلمى  الخاص   ذه ال د اعتمدت ه ا جاء        لق ى م ديات اإل    عل وارث       في المنت ة للحد من مخاطر الك قليمي
ة و أ        سيا و ا  ألمريكتين وآ  ُعقدت فى افريقيا وا    التىو ة العربي ادي والمنطق ذلك اال  ورلمحيط اله ا وآ ى    وب جتماعات التحضيرية الت
  .لحكومات الوطنية و المحلية و جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمراقدت بواسطة المجتمع المدنى وُع

د         ا بعق ة ا       و انفردت هذه الدورة عن غيره سة حوار عالي م المتحدة       لمستوى ترأسها نائب ا       جل ام لألم ين الع س  تو أدارألم ا رئي  ةه
ة من القطاع الخاص            وزير 34ن وحضرها   ينو هال تارخا ة السيد ة، السابق فنالندا ة        ًا وقيادات تنفيذي ين من المنظمات الدولي وممثل

  .والمجتمع العلمى

دعوة  ان   مما يؤآد على  ن  آانت هذه الدورة هى األآبر و األآثر تنوعًا حتى اآل          د      للحد من      ال وارث ق ائج أتت مخاطر الك د  . بنت  فق
املين في مجال       انضم للمنتدى ممثلين     ايير و             ع ات وضع المع افى و هيئ راث الثق ذين     الت دققين وال رفتهم    شارآوا     الم ًا بمع جميع

من   للحد   2015ما بعد   طار عمل   دة إل دوقد استعد المشارآون بالتحضير الجيد للمنتدى العالمي وأعدوا مقترحات مح         .  وخبراتهم
  .ا الفرصة لتكثيف التعلم وتبادل الخبراتمخاطرالكوارث واستخدمو

ان الرسمى    و ة المستوى أ       استعرض البي سة الحوار عالي ذ    هداف   لجل ة للتنفي ا قابل د   ل.  طموحة ولكنه د انعق المي  ق دى الع  فى  المنت
د       ة حرجة من التحضير    لمرح ا بع ة لم دة التنمي دولى ألجن اال     و2015ال ادة ب د آانت المن وا بمخاطر راف عتق ة فى    الك رث عالني

ة  و2015التنمية لما بعد   ستمر العمل ا      . اضحة وقوي د ان ي ذ اطار عمل هيوغوحتى       فى نفس الوقت الب ول  لمشترك فى تنفي حل
  . السابقةوالتي أقرتها الدورات األهداف التمويلية وغيرها  لتحقيق 2015
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  :لقاء 170 اآثر من لدورة من خالل هذه اى هو تلخيص للمناقشات الفعالة التى جرت فىوما يل

تهداف ة   اس باب الجذري اطراألس ى اآل: للمخ ات  حت دول و المنظم سجل ال دماً أن ت ل تق ل    ق ن اطارعم ة م ة الرابع ى األولوي  ف
حفزات خذ تدابير محدده فى التعامل مع م      سة أثار المشارآين ضرورة أ     الجل خالل".  تقليل عوامل المخاطر الكامنة   "وهى  هيوغو
ر   المخاط ة    والعنف  والصراع  والجوع والمرض و  ر و تتضمن الفق يم و الخدمات الصحية الغيرمالئم ة    والتعل ة التحتي  وشح البني
سرية و تدهور األراضى والبطالة وسكانوالصرف الصحي واإل  المياه   ز  ورحيل السكان والهجرة الق د من    وتضمنت  .التميي العدي
ق                   بالغ عن العبء ا   اإل:  ما يلي  جراءات المقترحة اال ة المجتمع و التطبي ى تنمي ه عل ائج المترتب وارث و النت لصحى الناتج عن الك

يم آ      تعزيز الخدمات واألنظ  لمية و الممنهج للوائح الصحة العا    زام بتعل دابير اخرى      و من ومتواصل     مة التعليمية وااللت ا   ت د عرَّفه  ق
وارث اطر الك ن مخ د م ة للح اق الطفول تخدامميث ة واس ات الموضوعة لحماي ل   اآللي ة مث ر  البيئ يم األث ي ي البيئتقي يم البيئ والتق

تراتيجى، اال ة و  وُنظم إس اطق المحمي اه  دارة المن ة لمصادر المي ة   دارة إواإلدارة المتكامل دهور البيئ ساحلية لمعالجة ت اطق ال المن
ة     االستفادة من اآلليات القائمة لل    مخاطر الكوارث و     معالجةوتعزيز سبل المعيشة ل    ة المجتمعي ل المجتمعي     حماي ستهدف  والتكاف لت

  .األفراد األآثر قابلية للتردد

بعض    البرامج التي ربط   ستدامة            إ:   تعزز بعضها ال ة الم ا يرتبطان عن قرب بمجال التنمي وارث والحد منه راآم مخاطر الك ن ت
اخ باإل  ر المن ة و تغي ة البيئ ى  وحماي راد ضافة ال ل األف ة تنق سياسات . حري م ان تكون ال ذلك من المه  المصممة تعزز بعضها ول

وارث                 .  البعض على الصعيد المحلى و القومى او الدولى        لقد تم الترآيز على منهاج آامل متعدد القطاعات للحد من مخاطر الك
درة       .الكوارث فى القطاعات الرئيسية مثل التعليم والزراعة والصحة       مخاطر   الحد من    آذلك تعزيز و  ال يمكن استدامة التنمية والق

د و تتطلب      إن  تكلفة التعافى وإ. يةموارث عالنية فى آل مبادارات التن   ال بمعالجة مخاطر الك   ابهة إ على المج  اء فى تزاي ادة البن ع
ادة  ن  أتدابير للحد من المخاطر آما يجب على الحكومات          ضمان ان الح       تتولى القي وة ل ه             بق م ادراآ وارث أمر ت  د من مخاطر الك

  . المستدامة عالميًا التنميةأولويات بانتظام فى هوادراج

وارث          أقرلقد  : تقييم المخاطر  ـ          اال تحور ن  أ تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الك المى خالل ال صاد الع ام الماضية     40قت  ع
وارث          راآم مخاطر الك ادة ت در الخسائر اال    . أدى الى زي ات         ُتق ام بمئ صادية آل ع ارات قت ى ستتضاعف         الملي دوالرات الت  من ال

ام     د من اال     . 2030بحلول ع ة و  الحداث   إن العدي ررة   الضغوط  ال محلي ي   متك ى ال تحصى تنطوى      الت دده      عل شكل  مخاطر متع  وُت
شة  سُ واألمن الغذائي فمثال مرة تتحملها الكثير من المجتمعات وعلى سبيل ال       عباء مست أ راد  صحة   وبل المعي عرضة للخطر   األف

اف  المعر         بشكل مباشر    اطق الجف ة ومن ة      في األراضي القاحل صغيرة النامي ة ال دول الجزري النمو  ن مخاطر  إ. ضة للتصحر و ال
اً  ُتالتقنية مخاطر الفشل فى األنظمة   آما أن   . الحضري الزالت تحتاج الى فهم أآثر      ة دائم ا  شكل عواقب وخيم ا ي  م ن إ.  تم تجاهله

ا لتقي     ن مقارنته مولية يمك ات ش ب منهجي اطر تتطل اد للمخ ددة األبع ة والمتع ب الحيوي اطر والجوان ات يم المخ ز آلي اذ تعزي اتخ
  .  فرص التنمية لتحديد  ويةعلمالمبنية على أسس قرارت ال

ى      سئولية الحكومات                :القيادة على المستوى المحل ذا ال يخفف من م ه و ه ول محلي اد حل ذا يجب إيج ًا ول وارث محلي تحدث الك
ة فرصة      لبلديات والسلطات ولكن لدى ا  . الوطنية فى تكوين إطار عمل وتهيئة المحيط للعمل المحلى         د  المحلي ادة ول   ةفري ق  للري خل

ذلك  .  جتماعيةواستدامة امكانيات التنمية االقتصادية و اال     قرارت تعي المخاطر والتى من شأنها حماية         التخاذ   فرص للشراآة    آ
ة الحضرية     )  العالمي خالل المنتدى (قد نودي    سليمة بالتنمي ك اال           و ال ا فى ذل انى بم ى    نتب التخطيط المك  الهجرة العشوائيات و  اه ال

شفيات  أوقد تم الترآيزعلى الجهود المبذولة لضمان . الخدمات االجتماعيةالبنية التحتية و والسكن اآلمن و   ن آافة المدارس والمست
  .االحتياجات الخاصةعتناء باألشخاص ذووى انه قد تم االن آل التدابير التحضيرية متوفرة بها وأتستطيع المجابهة  و

د   و  إن منهجيات العمل التي تأخذ بعين االعتبار خصوصية آل مجتمع وثقافته الفريدة : المجتمعات يحقق نتائج   شراكإ ى تعتم الت
ة              ةآأداتحديدها  والمشارآة والتمكين تم    على مبادئ الشمولية     ى المجابه درة عل اء الق أثير فى بن ساء   إ.  لضمان استمرارية الت ن الن

راد                   .  المجابهه مجتماعات قادرة على  قوة دافعة ل   سكان األصليين واألف ل ال وارث من ِقب وقد تم تعميم تجارب الحد من مخاطر الك
شردين  ال والمُ الم شباب واألطف خاص ذوي وال ة وسنين واألش ات الخاص ات   االحتياج ن الجمعي عه  م ة واس ة  ومجموع اإلعاق
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دة       ن احترام التراث الثقافى المحلى يمكن ان يبنى قدرة المجتمع           إ .التطوعية ة عدي اك امثل ة وهن ى المجابه اء الضوء    ات عل م الق ت
وهناك مقترحات تطلعية إلضفاء     تمع المدنى و المنظمات المجتمعية      لشراآات بين الحكومة و المسؤولين المنتخبين و المج       عليها  

سياسات         ة وال ة والمحلي وانين الوطني اذج في الق ذه النم ى ه نهج ذو ا ن اإل إ.الطابع الرسمي عل ى  لمغزى  دراج المم للمجتمعات ف
  .لقرار وتنفيذ السياسات هو أمر البد منهالتخطيط وإتخاذ ا

اع الخاص آفاعل وشريكاال راف بالقط ه اال:عت وارث   توجي ة الك ى مجابه درة عل ن الق د م تثمار الخاص نحو مزي د س ذو عائ
ع وا ويعي .  للجمي اطر الك ن مخ د م ة والح ى الوقاي ة ف الغ األهمي ط القطاع الخاص دوره الب ه فق ال ال تواج ث ان األعم رث حي

ضاً  وارث اي اطر الك ن مخ د م ا تزي رًا م ا آثي ة ولكنه ار الطبيعي و االاألخط ة النم ع عجل ة دف ى عملي صادى ف إ.قت ع ف ى الواق ن  ف
ة واال     المشاريع   ى المجابه سيران    القادرة عل تثمار ي نظم      في نفس خط    س ة وال ى المجابه ادرة عل ة   المجتمعات الق ة الحيوي  الطبيعي

دريجيًا و يعم     القطاع الخاص مجهوداته فى الحد من المخاطر      ويوفق  .وصحة وسالمة العاملين   ى  مع إطار عمل هيوغوت ل عل
ام و الخاص               ين القطاع الع شراآه ب دة لل شجع الفرص الجدي ة وت ى المجابه تطوير الممارسات التجارية التى تعزز من القدرة عل

  .لمخاطرمنظومة ُمحسنة لحوآمة اآجزء من 

المخاطر  وإدارة تمكين المجتمعات والحكومات المحلية من تحديد أدلة قوية على أن هناك: المتكاملة للمخاطرحوآمة عزيز الت
يوفر أساسًا  والميزانيات الحد من مخاطر الكوارث في تطوير استراتيجيات وبرامج واالنخراط آل يوم التي يتعرضون لها

ليات التنسيق الشاملة على الصعيدين الوطنى لداعمة وآضافة الى المؤسسات الوطنية اا باإلهذ. القدرة على المجابهة لبناء سليمًا
   . هى عناصر أساسية فى إدارة المخاطر ووالمحلى

والحق  نظم لإلنذار المبكر وإنشاء تقييم المخاطر يشمل  التزام قانوني هو مخاطر الكوارث من والحد الوقاية بأناإلقرار  يتزايد
حاالت  في حماية األشخاص" بشأنالقانون الدولي فإن تطوير تدوين  في هذا الصدد و.معلومات المخاطر  إلىالوصول في

 فى  ومسئولية أمام المجتمعات التي يمثلونها استراتيجي  دور لبرلمانيونول  .ارحب به وُم  الصلةةوثيق هي خطوة  "الكوارث
    .تخصيص المواردوالرقابة و عالتشري من خالل المتكاملة للمخاطرالحوآمة تعزيز 

 بتحسينتم التوصية  آما " . المجتمع بالكامل"لمجابهة الكوارث آأداه  لنشر منهجية تمويل وقد تم تحديد تطوير خطط التنمية وال
 آليات  في خاصة مؤشرات وإدخال التمويلوآليات عبر القطاعات  الحد من مخاطر الكوارث تمويل وتتبع االستثمار سياسات

وآفاءة  قانونية عن معلومات نزيهة في تقديم العليا لمراجعة الحساباتدور المؤسسات شارة الى ا تم اإلمآ. لمعونة العالميةا
  .اإلنفاق العام وفعالية

ايير ان  ةواإلدارة مع ل  التقني ودات مث اءآ ام ينبغي  البن ديثها بانتظ او تح ضًا وإنفاذه ضرورى وضعأي ن ال بة   م ة المحاس  أنظم
شارآتهم   أصحاب المصلحة   فيما يخص  اعد الفعالةوالقو ة المطاف    و. وفرص م إ في نهاي ة ن  ف شكل    المخاطر  حوآم مرتبطة ب

  .ر السلوكي بتغيجذري بتقبل المسؤولية الشخصية وااللتزام

ابرة للحدود    إدارة وتنسيق المخاطر الى على الصعيد الدوليويتم اإلشارة بشكل متكرر  اون    الع  ويتضمن آضرورة أساسية للتع
  .الدولية البرلمانية الحكومية اإلقليمية والشبكات المنظمات من خاللالتعاون ذلك 

ة      على نحو متزايد الى المنظمات  تسعى :الدعم العلمي والتقني تعزيز ه منهجي ى أدل ستند عل ة      طرق ت رارات مطلع فى صنع ق
ة ال  و المعرفة التحليل العلمي  باالعتماد على وذلكبالمخاطر ره الفطري ى معلومات       و.  مختب ع األطراف  للوصول ال اج جمي تحت

واطنيين و  . ة التى يمكن استيعابها و تطبيقها  المخاطر واألساليب العلمية والتقني    ة الم ا     آما يجب توعي ساعدتهم فى استخدامها بم م
  .ار الصناعيةالمبنية على علم الفضاء واالقمتكنولوجيات ك من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفى ذل

اج اك احتي ات واألدواهن ى البيان ي ال ر ملب ه ت غي اليب والتوجي ا يخص واألس ذ فيم اطر، تنفي د من المخ اك  الح ا ان هن   آم
ة  المتخصصين نقص في اك ف     و .الدارسين والمتدربين على القيام بالمهم سبيًا فهن د ن درات     لكون المجال جدي رة فى الق جوات آبي

سرعة    الج ب ب ان تع ي يج ى ال توالت دم  حت ق التق ع          .عي ى جمي وارث ف اطر الك ضمين مخ ى ت ة ال ة ملح اك حاج ذلك هن  و آ
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الي   بما في ذلك على جميع المستويات التعليم مخاطر الكوارث في ن دمج إدارةإ. التخصصات يم الع ينبغي أن يكون    مناهج التعل
ى نطاق واسع ب        تطوير وتنفي    وهناك حاجة ملحة ل    .أولوية ات عل ك    ذ قواعد البيان ا فى ذل ى   األضرار  احصائيات  م والخسائر عل

ى أساس   الصعيد الوطنى و المحلى والتي تكون مفصلة   وع عل ة  ا و الن ة العمري ذ   لفئ يم المخاطر و   ، وتطوير وتنفي دارة إطرق تقي
  .نذار مبكر للمجتمعإونظم المخاطر القطاعية 

الحد من مخاطر  والمنظمات المسؤولة عن تنفيذالعلمي بين المجتمع  تضييق الفجوات إلى العمل من أجل ودعا المشارآون أيضا
من  تلعب دورًا هامًا اإلطار العالمي للخدمات المناخية مثل مبادراتآما أن   . وآليات للتعاونتطوير وسائل من خالل الكوارث

  .القرار لدعم اتخاذ ات المختلفةالمتصلة بالقطاع الخدمات المناخية فرتوأجل ضمان 

  مامالطريق الى األ

 إليها يشار التى(األداة   إجماع على أن هناك وقد آان.  على قدم وساقسير توغهيوطار عمل إ بعدن عملية وضع ترتيبات لما إ
لمواجهة   الالزمة االبتكارات إطار عمل هيوغو مع إدخال بنى على أن ُت ينبغى  )2هيوغوبشكل غير رسمى أطار عمل 

 على 2هيوغوطار عمل إدعا المشارآون إلى أن يرآز  وقد . القادمةعامًا 30الى  20  الـ على مدى المخاطر زيادة تحديات
 ترتكز على على أن لمخاطر  لتحفيز الحوآمة المتكاملة لللعمل وواقعية وديناميكية  استراتيجيةو عملية التنفيذ، من خالل خطة
طار عمل ُيقر إ أن من المتوقعو. واألآثر قابلية للتضرر األآثر فقرًا احتياجات لتزام بمعالجةواال المبادئ مجموعة واضحة من

تنسيق   والحد من مخاطر الكوارث و القدره على مجابهتها من خالل مسؤوليات واضحة أن يتم إدارة  الحاجة إلى 2هيوغو
غى وضع ترآيز خاص آما ينب  .للعلم دور الرئيسى الب اعتراف واضحاآلليات التمويلية المناسبة و العمل المحلي و تمكين وقوي

ودعى المنتدى الى البدء الفورى  .عتراف بأدوار ومساهمات الجماعات المحلية ذاتية التنظيم المخاطر واالفزاتعلى معالجة مح
 وضع أهداف ومؤشرات لرصد الحد من المخاطر و تنفيذ فىفى العمل بقيادة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 الطوعية بين مراجعة الا ينبغى  تواصل تقديم تقارير دورية آجزء من رصد األداء و آذلك تم اقتراح  آم2هيوغوطار عمل إ
  . مفيدة للتقدمآأدواتالنظراء 

  
لحد من مخاطر لقليمية اإلمنتديات  البما في ذلك من خالل آليات مختلفة، 2هيوغو عمل طارإ  المشاورات بشأن تستمر سوف

الدولي الثالث للدول   مثل المؤتمراإلقليميةالحكومية  واالجتماعات والمؤتمرات ستوى الوطنيالم على والحوارات الكوارث
األعمال التحضيرية  والقرارات الخاصة  إعالم يساعد هذا فى   وس.2014في عام   الذى سيعقدالصغيرة النامية الجزرية

 بما في ذلك والمحلية، من الدوائر الوطنية آة الفعالهالمشار ن  إ .2015عام  مخاطر الكوارث في للحد من بالمؤتمر العالمي
  .ومشترآة قوية لتحقيق نتيجة شرط أساسي ستكون المدني والقطاع الخاص، المجتمعات المحلية والمجتمع

 2هيوغوالمؤتمر العالمى  سوف يعتمد إطار عمل فإن طار عمل هيوجو،  إالتجربة التى نضجت من خالل تنفيذ الى ستنادًا وا
قليمية  للحد من مخاطر الكوارث و جداول األعمال اإلستراتيجيات االمع بالتناغم ظر فى أدوات و طرق ضمان تنفيذه وين

تائج هى ملك ن النأ المفتاح لضمان والتحضير بشكل شمولي  وبمشارآة الجميع سيكونعداد ن اإلإ.  األخرى ذات الصلة الدولية
  .وطنيةولقاء للمنتديات الاألطفال أن يشمل المؤتمر العالمي لقاء للشباب و تم االقتراح بآما. لجميع أصحاب المصلحة

 نتائج المؤتمر إن. 2015مارس في  اليابان سينداي في في للمؤتمر العالمي ستضافتها ا حكومة اليابان بإعالن  رحبت الدورة
لعام  استراتيجية يوآوهاما وخطة العملو ؛1989 في عام العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية على أسس ستبنى العالمي
  .2015 – 2005عمل هيوغو  وإطار ؛1999لعام  للحد من الكوارث ، واالستراتيجية الدولية1994

بما  لحد من مخاطر الكوارث ،لالمدني  في المجتمعالعاملة والجهات   فى دعم الحكومات تستمر األمم المتحدة سوف وأخيرا،
  .ةمجابهالعلى  لتعزيز القدرة  الكوارث بشأن الحد من مخاطر ألمم المتحدةعمل ا من خالل خطة في ذلك

  


