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 الثانية للمنتدى العالمى للحد من مخاطر  عن الدورةملخص الرئيس: ئجنتاالوثيقة 
  الكوارث

 الثانية للمنتدى العالمى سية التى تم مناقشتها خالل الدورة للموضوعات الرئي الرئيسالملخص ُيقدم حصر وتقييما هذ
 عدد المشارآين نحو  إجمالىقد بلغو.  منظمة137 دولة و152ها حكومات للحد من مخاطر الكوارث والتى حضر

ن ثم تالها نسخة ُمعدلة تم إرسالها للمشارآي ،تم مناقشة مسودة الملخص خالل الجلسة النهائية الغير رسمية. 1688
.  تعليقات، والتى تم أخذها فى االعتبار عند إعداد الملخص النهائىمع منحهم فرصة لمدة أسبوعين إلرسال أى

: عن اإلجتماع ُيمكن زيارة الموقع التالىولمزيد من المعلومات 
/2009/globalplatform/net.preventionweb.www://http  

  مخاطر الكوارث والمنتدى العالمى

تغير المناخ ام العالمى باإلهتم الثانية للمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث فى مضمون انعقدت الدورة .1
 للمنتدى العالمى، فإن القادة رفيعة المستوىالجلسة وفى افتتاح . العالمى والزيادة فى مخاطر الكوارث
 ودون شك أن الحد من  والحكومات، ألقوا الضوء بصورة مطلقةالسياسيين، بما فى ذلك رؤساء الدول

 اإلقتصادية تآآل المكتسباتر المناخ وتجنب مخاطر الكوارث أمر حاسم فى إدارة تأثيرات تغي
 .واإلجتماعية

إلرادة السياسية فى آل ، آانت هناك زيادة دراماتيكية فى ا2007 األولى للمنتدى العالمى فى منذ الدورة .2
عبر آل من الدول النامية والمتقدمة وآل من الحكومات وذلك ، لتعامل مع مخاطر الكوارثاألقاليم فى ا

 آانت مدفوعة من األسفل إلى األعلى فى الوقت الذى اعترفت فيه هذه الزيادة. مع المدنىومنظمات المجت
ا يتعلق بالحد من فالحماس والقيادة فيم. الخطر الذى تواجهه والحاجة إلتخاذ إجراءات بشأنهابالمجتمعات 

 . من الجنوببصورة متزايدةأتى مخاطر الكوارث ي

 منذ أن صادقت الدول األعضاء فى األمم المتحدة على إطار  تقدم آبير العالمى بأنه تم تحقيقأدرك المنتدى .3
تقرير التقييم العالمى للحد من مخاطر الكوارث، وبصفة خاصة فى  وردآما ذلك ، و2005فى  عمل هيوغو
 هناك المزيد ستعداد واالستجابة للكوارث، إال أنهإجراءات الحفاظ على األرواح مثل تحسين اإلبفيما يتعلق 

فالحكومات والمنظمات غير الحكومية والشرآاء اآلخرون اتحدوا على أن هناك ضرورة . ذى يمكن عملهال
شديدة حاليًا للتعامل مع العوامل الُمحرآة التى تؤدى إلى زيادة مخاطر الكوارث مثل الفقر فى الريف 

 اإلجراء .لمنظومة الطبيعية والتدهور فى ا لهسيئة الدارةاإلوقابلية التضرر والنمو الحضرى الغير ُمخطط و
العاجل ليس بالضرورة فقط للحد من مخاطر الكوارث ولكن أيضًا للحفاظ على الحرآة الدافعة لتحقيق 

  أفضل فى موضوعاتأهداف األلفية للتنمية بما فى ذلك الحد من الفقر والتكيف لتغير المناخ ونتائج
 .الصحة

 ح من الواضح أنه تم تطوير وتطبيق مناهج وأدوات ُمبتكرةالمناقشات فى المنتدى العالمى، أصبومع تقدم  .4
فى موضوعات رئيسية آثيرة مثل إدارة مخاطر الحضر وتطبيق المكاسب والتكلفة واستراتيجيات على 

 المنشآت مثل المدارس  سالمةالمستوى المحلى وعلى أساس ُمجتمعى واإلنذار المبكر وضمان
 .والمستشفيات

،  ذلك المعرفة التقليدية والمحليةلضوء على أهمية التعليم وتبادل المعرفة بما فىألقى المنتدى العالمى ا .5
وضمان الحصول بسهولة وبصورة ُمنظمة على أفضل الممارسات واألدوات والمقاييس الدولية المصممة 

وشددت على الحاجة لإلستثمار فى البحوث والتنمية . والبيانات الضرورية عبر الحدود لقطاعات محددة
 . أآثر فاعلية للمعلومات الفنية والعلمية فى السياسات والممارسات بطريقةوالتعليم العالى، وعلى الدمج

 أن لكوارث وترغب فى للحد من مخاطر ا فى الوقت الحالىُتعطى الدول الُمعرضة للمخاطر أولوية قصوى .6
وبصورة . ع المخاطر نحو تصميم وتبنى سياسات واستراتيجيات للتعامل م أسرع بصورةتتجه لألمام

توقع أن تواجه أتى من الدول النامية القابلة للتضرر والتى من الممتزايدة، فإن الضرورة لهذا التحرك ي
العديد من المنظومات الوطنية واإلقليمية .  تأثيرات الكوارث فى األوقات الالحقةزيادة فى نصيبها من
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المجتمع الدولى يحتاج إلى دعم هذه و.  هذا العملوالمنظمات تنمو بسرعة أو تم تقويتها لتوجيه وتنسيق
 .المبادرات وتسهيل الحصول بصورة أفضل على الموارد والمساعدة والخبرة بصفة عاجلة

 .ُتعتبر الموضوعات التالية مهمة للتقدم فى المستقبل .7

  

  تغير المناخ

  

 فقد أعلنت .عديد من الدول الناميةتغير المناخ يقوم بالفعل بزيادة دراماتيكية لمخاطر الكوارث مما ُيهدد ال .8
 القدرات اإلنسانية  تؤدى إلى ضغوط علىعدد من الدول بأن الزيادة فى مستوى وُمعدل الطوارئ اإلنسانية

 وفى حالة الدول الجزرية الصغيرة، فإن الزيادة فى المخاطر تحد من قابلية النمو اإلجتماعى .محليًا ودوليًا
اهتمام ب  وجود أمن غذائى تحظىمكوارث التى تحدث ببطئ والمصاحبة لعدفإن ال. واإلقتصادى لها آدول

اسب  الُمحرآات الرئيسية لمخاطر الكوارث توفر احتمالية المك معأن التعامللمنتدى العالمى  اقد أقرف. آبير
 .لتكيف والحد من مخاطر الكوارث والحد من الفقر ا– الثالثية

إلجراء العاجل مطلوب لتحقيق اإلنسجام والترابط فيما بين ُأطر العمل النظرة الغالبة للمنتدى العالمى أن ا .9
 ولتحقيق ذلك فى إطار المضمون الواسع للحد ،والسياسات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف لتغير المناخ

دمج آل من الحد من مخاطر الكوارث والتكيف لتغير المناخ ل واألولوية هى. والتنمية المستدامةمن الفقر 
سياسات وأهداف البرامج فى خطط التنمية الوطنية ودعم استراتيجيات الحد من الفقر وخطط للجوهر آ

فهناك حاجة لإلستعداد الجيد للعواقب اإلنسانية لتغير المناخ بما فى ذلك أنظمة اإلنذار . مساعدة الدول
ًا جزءوارث يجب أن يكون أن الحد من مخاطر الكتم التأآيد على و. كر والتكيف على المستوى المحلىالمب

للمناخ فى آوبنهاجن فى ديسمبر  نهائيًا فى مؤتمر األمم المتحدة  من تغير المناخ والذى سيتم إقرارهأساسيًا
2009. 

د من الدول تقدمت فعد. سياسات الحد من مخاطر الكوارث تحتاج أيضًا أن تأخذ فى اعتبارها تغير المناخ .10
وتم التأآيد . تكيف لتغير المناخودها فى الحد من مخاطر الكوارث وال لتكامل وتنسيق جهبمقترحات ُمحددة

لحد من المخاطر وبالتالى أن منهج إدارة المنظومة الطبيعية يمكن أن ُيقدم فوائد متعددة بما فى ذلك اعلى 
% 30 ما ال يقل عن مجموعة من الدول اقترحت بأنف. كون رآيزة أساسية لهذة االستراتيجياتيجب أن ي

تمويل التكيف المتوفر للدول النامية يجب استخدامها لمشروعات لها عالقة بمخاطر آوارث الجو من 
 األخطار الجيولوجية ، فإن سياسات الحد من مخاطر الكوارث يجب أال تتجاهلفى نفس الوقت. والمناخ

 .ثوران البراآين وهى المسئولة عن النسبة الكبيرة من آوارث الوفياتمثل الزالزل والتسونامى و

  الحد من المخاطر للجميع

ألقى المنتدى العالمى الضوء على الزيادة فى الخبرات الناجحة فى إدارة والحد من مخاطر الكوارث على  .11
ير فى الكثير من هذه المستويين المجتمعى والمحلى وأآد على الدور الرئيسى للمرأة آُمحرك وقائد للتغي

وُينظر لألطفال آوسيط . ، وأهمية دور المجتمعات الُمعرضة للمخاطر الكبيرة والمجتمعات المحليةالعمليات
 على أن فى نفس الوقت، تم إلقاء الضوء .الذين يجب مشارآتهم فى عملية اتخاذ القراروقوى للتغيير 

عرفة ومات المحلية والمرآزية وأن الطرق والملم يتم دعمها بصورة آافية من الحكعمليات المشارآة 
 . فى السياسات والتنفيذ بصورة آافية لم يتم دمجهاواألدوات الناتجة عنها

أآد المنتدى العالمى على أن النجاح فى الحد من مخاطر الكوارث والتكيف لتغير المناخ وتحقيق مصادر  .12
تماد المتبادل للحكومات المرآزية والمحلية مكثفة تعكس اإلعبصورة رزق مستدامة يتطلب تعاون وشراآة 

محلى، ومشارآة يجب على هؤالء توفير الموارد الضرورية على المستوى ال. وناشطى المجتمع المدنى
 .مراقبة التقدم فى الحد من مخاطر الكوارث وتشمل آليات لزيادة المحاسبةالمجتمع المدنى ل

ر عمل قانونية لضمان استمرارية أنشطة الحد من مخاطر هناك حاجة ُملحة لبناء مؤسسات بما فى ذلك ُأط .13
، وهناك العديد من الدول التى أآدت على احتياجها للدعم الفنى الكوارث على أن يكون ذو أهمية مستمرة

ى المستويين الوطنى وتحت الوطنى فإن إنشاء منظومات للحد من مخاطر الكوارث عل. لتنمية قدراتها
على أن تتضمن اهتمامات مختلف الحكومات والمجتمع هدف خلق بيئة مواتية، حتاج إلى عملية تسريع بت

 .المدنى والتعامل مع الموضوعات المتقاطعة
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  وضع أهداف للحد من مخاطر الكوارث

 عن طريق برامج شاملة تنفيذ إطار عمل هيوغوب ه يجب اإلسراعألقى المنتدى العالمى الضوء على أن .14
رائدة، وأن وضع األهداف فى مجاالت محددة يمكن أن المشروعات المعزولة والنشطة األ من بدًال للتنفيذ

 .يساعد على تحقيق القوة الدافعة الضرورية

 المنشآت  إجراء تقييم وطنى عن سالمة يتم2011، آان من المقترح أنه بحلول عام على سبيل المثال .15
ات ومدارس آمنة يجب تطويرها  فإن خطط عمل محددة لمستشفي2015التعليمية والصحية، وبحلول عام 

 وبصورة مماثلة، فإنه يجب تضمين الحد من مخاطر الكوارث فى .وتنفيذها فى الدول الُمعرضة للكوارث
 هذه األهداف نشأت من الحملة العالمية للحد من الكوارث عن .جميع المناهج الدراسية فى نفس العام

 .المستشفيات اآلمنة من الكوارث

، فإن جميع المدن الكبيرة فى المناطق الُمعرضة يجب أن تتضمن وضع 2015ول عام  بحلهمقترح آخر أن .16
تم اقتراح األهداف . المبانى وأآواد استخدامات األراضىإجراءات الحد من الكوارث موضع التنفيذ فى 

 وأنظمة الوطنى وخطط التعافى للكوارث المحليةلهذه الموضوعات مثل تقييم المخاطر على المستوى 
وقد دعى األمين العام لألمم المتحدة، بان . نذار المبكر ومخاطر المياه ووضع أآواد المبانى موضع التنفيذاإل

 2015آى مون، لتحقيق هدف الوصول لخفض الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى النصف بحلول عام 
 .عندما تنتهى فترة إطار عمل هيوغو

   الحد من مخاطر الكوارثتمويل

العالمى عدم التطابق الكبير بين الموارد المطلوبة للتعامل مع مخاطر الكوارث فى الدول أدرك المنتدى  .17
وبصورة مباشرة، فإن العديد من .  اإلجراءاتلتدرج آبير فىهناك حاجة . النامية مع الموارد المتاحة فعليًا

 .دة من العواقب بصورة متزايعانت  وإال–الدول يجب أن ُتخصص تمويل أآبر من الميزانيات الوطنية 
يأتى هذا أيضًا آضرورة للمجتمع الدولى حيث أن عدد من الدول تعانى من ضعف مؤسسى وفى القدرات، 

 .وإذا لم يتم تقوية القدرات فإن التنفيذ لن ينجح

 مثل الحوافز إلجراء التعديالت وأدوات نقل المخاطر  فى المنتدى العالمىالعديد من اإلبتكاراتتم اقتراح  .18
لمخاطر ومشارآة القطاع الخاص ومقايضة الديون لتمويل إجراءات الحد ا  التى تأخذ فى االعتبارةوالتنمي

اإلبتكارات المؤسسية التى تم اقتراحها تضمنت تمويل . والروابط مع تمويل التكيفمن مخاطر الكوارث 
. ات المرأة المحليةم مثل منظ الحد من المخاطر مجالمجموعات الفاعلة فىالمباشر من مبادرات إقليمية و

هناك حاجة لمعلومات أآثر وضوحًا عن تأثير وتكلفة اإلجراءات المحددة وعن أشكال اإلستثمارات المحلية 
 .فى الحد من مخاطر الكوارث

من صناديق اإلغاثة اإلنسانية لصالح أنشطة % 10هناك دعم من العديد من المشارآين الستهداف ما ُيعادل  .19
آنصيب ُمستهدف إلعاد البناء بعد % 10وبصورة مماثلة، تم إقتراح نسبة . الحد من مخاطر الكوارث

من % 1وتم الدعوة أيضًا لتخصيص . حدوث الكوارث ومشروعات التعافى وخطط اإلستعداد واالستجابة
صناديق التمويل التنموية والمساعدات التنموية لصالح إجراءات الحد من المخاطر مع األخذ فى اإلعتبار 

ومن طرف اإلتحاد األوروبى، فقد تبنى مؤخرًا استراتيجية على مستوى االتحاد لدعم . لتأثيراتنوعية ا
 .الحد من مخاطر الكوارث فى الدول النامية

  المستقبل

 المنتدى العالمى بالدور الهام أقرفقد . التحرك نحو الحد من مخاطر الكوارث متسارع على مستوى العالم .20
ومع بلوغ فترة . ية الدولية للحد من الكوارث ومختلف منتدياتها وشراآاتهاوالداعم لمنظومة اإلستراتيج

إطار عمل هيوغو منتصف المدة، فإنه تم التخطيط لمراجعة منتصف المدة للتعامل مع الموضوعات 
 وهذا يحتاج إلى قيادة من الحكومات .ما يليها و2015  عام حتىاالستراتيجية واألساسية المتعلقة بتنفيذها

رآة وثيقة من أصحاب المصالح فى المجتمع وتقوية القدرات اإلقليمية لدعم البرامج والتنسيق ودعم ومشا
 .من استراتيجية األمم المتحدة للحد من الكوارث وشرآاء اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

ُيمكن أن نحافظ على . فجوات وإشراك الذين يحتاجون إلى ذلكُيمكن تضييق ال. نعلم آيف نتحرك إلى األمام .21
المساعدة فى التعامل مع موضوعات األرواح وحماية مصادر الرزق وجعل المستشفيات والمدارس آمنة و

ومع حشد التأييد القوى وإلتزام أقوى ودعم ووعى عام أآبر وتمويل مالئم، ُيمكن الحد من . تغير المناخ
لمساهمة فى تنمية إقتصادية واجتماعية أآثر الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة آبيرة باإلضافة إلى ا

 .قدرة على المواجهة
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 أن مخاطر الكوارث ُيمكن أن يتم الحد منها من خالل –إذن المنتدى العالمى لديه رسالة واضحة وبسيطة  .22
فيمكن لنا أن نستثمر اليوم . الحلول متوافرة ويتم وضعها حيز التنفيذ فى العديد من الدول. إجراءات عملية

 . أفضللغٍد

  

  جنيف، سويسرا

  2009 يونيو 19
 


