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 5102ما بعد خطة في القدرة على مواجهتها الكوارث بهدف تعزيز  مخاطربيان حول تشكيل آلية استشارية علمية دولية لخفض 

 

  الواجب اآلن

لكن من . القدرة على مواجهتهاالكوارث وتعزيز  مخاطرهناك إدراك منذ وقت طويل بأهمية دور وقيمة البيانات العلمية في خفض 

الضروري أن يصبح البحث العلمي مطبقا بشكل مباشر أكثر، إلى جانب توفر سبل أكثر فعالية لتقديم مشورة مبنية على البراهين 

سوف التي تجري مناقشتها حاليا الثالث ساسية األ 1دوليةالليات أن اآلوبالنظر إلى . دعما للسياسات والممارسات المتعلقة بالكوارث

  :وبشكل خاص. هناك حاجة إلحداث تغيير فوري باستغالل العلم في هذه الجهود الدولية ،5102في عام ُتَقّر 

 ة الحقخطة حول  5102ما بعد عام الحكومات والجهات األخرى المعنية المشاركة باالستعدادات للمباحثات الدولية  2ندعو

أن تدعم تطبيق خطة عمل آلية استشارية علمية دولية لخفض  5102المستدامة لما بعد التنمية وأهداف إلطار عمل هيوغو 

  .القدرة على مواجهتهاالكوارث بهدف تعزيز  مخاطر

 

  ندعو العلماء والمؤسسات والشبكات العلمية وغيرها من الكيانات في أنحاء العالم لتبادل األفكار واإلجراءات بشأن المضي قدما

 - http://preventionweb.netلمزيد من التفاصيل على المواقع التالية يمكن االطالع على ا. بتطبيق هذا البيان
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 خطة العمل

ولتعزيز توفير . الكوارث مخاطرمناصرة وتعزيز برامج ومبادرات حالية ومستقبلية إلجراء بحث متكامل وتقييم علمي ل .0

في القطاعين العام والخاص  االشتراك في تصميم وإعداد وإنتاج األبحاث مع المعنيينأبحاث يمكن تطبيقها، نؤكد تحديدا أهمية 

والمجتمع المدني، وبمشاركة العلماء من إنحاء العالم، واالستعانة بكافة العلوم الطبيعية واالجتماعية والصحية والمجاالت 

الكوارث  مخاطرالهندسية واإلنسانية الالزمة إلجراء األبحاث، والربط بين األبحاث والسياسات والممارسات حول خفض 

  .في كافة القطاعات وعلى كافة المستوياتالقدرة على مواجهتها وتعزيز 

 

الكوارث  مخاطرلتقوية قاعدة البراهين بهدف خفض  الكوارث مخاطرتأسيس والترويج آللية استشارية علمية دولية لخفض  .5

ورصد توفر اآللية بيانات علمية وبراهين لمساعدة الدول والمعنيين اآلخرين في إحراز  .القدرة على مواجهتهابفعالية وتعزيز 

إلطار عمل والخطة الالحقة  5102الكوارث في سياق الخطة التنموية المستدامة لما بعد  مخاطرالحاصل في خفض  التقدم

ذلك . المبادرات والموارد الحالية وتستخدم عناصر جديدة حيثما كان ذلك مناسباو سوف تستند اآللية على البرامج. هيوغو

  :يشمل، على سبيل المثال ال الحصر

 

جهود إدارة تلك المخاطر على المستويات الحالي لوضع الدورية حول مخاطر الكوارث الحالية ومستقبال، وإعداد تقارير  .أ 

  .العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية

 

القدرة على رصد إحراز تقدم تجاه تحقيق أهداف متفق عليها دوليا لتخفيف الخسائر الناجمة عن الكوارث وبناء  .ب 

  .مواجهتها

 

التصنيفات المخاطر ونماذج حول المصطلحات اللغوية والطرق والمعايير بشأن تقييم المخاطر وتوفير توجيهات إرشادية  .ج 

  .واستغالل البيانات

 

                                                             
1
األمم المتحدة بموجب اتفاقية  5102؛ واتفاقية المناخ لعام أهداف التنمية المستدامةوإطار عمل هيوغو لبناء القدرة على مواجهة الكوارث؛   

 تغير المناخبشأن اإلطارية 
2
( آذار)مارس  52-52ويلكوم تراست في لندن يومّي خالل اجتماع عقد في  بخفض مخاطر الكوارثأعد هذا البيان عدد من الخبراء والمعنيين   

 0يرجى االطالع على الملحق . 5102
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 مخاطردعوة المعنيين لالجتماع بهدف تحديد ومواجهة مطالب إجراء البحث العلمي وتوفر معلومات وبراهين حول  .د 

  .مواجهتهاالقدرة على الكوارث و

 

 .لعلمية المعقدة والبراهين لدعم اتخاذ القرارات من قبل صانعي السياسات وغيرهم من المعنيينتعزيز تبادل البيانات ا .ه 

 مخاطرالتي تم التوصل إليها في موجز رئيس اجتماع المنتدى العالمي للحد من هذه اإلجراءات مستقاة جزئيا من االستنتاجات 

 : وإدراك ما يلي( 5102أيار /مايو)الكوارث 

واحتماالت . ة باالرتفاعمستمررث التي تواجهها العديد من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض الكوا مخاطرشدة  .0

تغير المناخ أثر وللمخاطر البشر والبنى التحتية والمباني تعرض زيادة حدوث خسائر مستقبال بسبب الكوارث متزايدة نتيجة 

 . الشديدة وارتفاع مستوى البحرالظواهر المناخية على 

 

مهم ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغير المناخ، وبناء القدرة على مواجهة الكوارث  مخاطرخفض  .5

، واالتفاق على خطة 5102الكوارث في خطة ما بعد عام مخاطر وبالتالي فإننا ندعم شمول خفض . الظواهر المناخية الشديدة

 . بعضها البعض أن تعزز األطر السياسية هذهطموحة الحقة إلطار عمل هيوغو، و

 

إن العلوم والتعليم في مجاالت العلوم . للعلوم والتعليم دور محوري في دعم جهود الحكومات والجهات األخرى المعنية  .3

الكوارث، والسعي مخاطر ألجل رفع درجة الوعي تجاه  اناالقتصادية والصحية والهندسية ضروري-الطبيعية واالجتماعية

رصد ما يتم ونحن ندرك أهمية البراهين في . ى مواجهتها على المستويين المحلي والعالميها، وتقوية القدرة علمخاطرلخفض 

أحوال إحرازه من تقدم تجاه تحقيق األهداف والغايات والمؤشرات وااللتزامات المتفق عليها دوليا، ودورها في تحسين 

 . اإلنسان، بما في ذلك حماية التراث الثقافي

 

 ذلك يشمل، . الكوارث مخاطردعم جهود خفض تجب االستعانة بالجهود المبذولة حاليا لتقوية البيانات العلمية والبراهين في  .4

الفريق الفني والتقني لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ( 0)لكل من على سبيل المثال ال الحصر، الجهود الهامة 

(UNISDR) المتكاملة حول مخاطر الكوارث التابع للمجلس الدولي للعلم برنامج األبحاث ( 5)؛(ICSU)  والمجلس الدولي

فريق الخبراء بتقييم مخاطر الكوارث الذي يعمل تحت رعاية ( 3)للعلوم االجتماعية واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 

العلمية والبحثية الحكومية برامج اليونسكو ( 4)؛ المجلس الدولي للعلم لتوفير تقييم خبير بشأن علم خفض مخاطر الكوارث

أنظمة اإلنذار )والمحيطات ( كالمبادرات الدولية المعنية بالفياضات والجفاف)بمجال المياه  بخفض مخاطر الكوارثالمتعلقة 

العالمي النصف سنوي الصادر تقرير التقييم ( 2)؛ (ضلعلوم األرالبرنامج الدولي )والمخاطر الجيولوجية ( المبكر بالتسونامي

اللجنة الحكومية المعنية بالتقرير الخاص لتغير المناخ حول إدارة مخاطر ( 6)عن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 

البرامج والمبادرات ( 7)؛ وتقرير التقييم الخامس للنهوض بعملية التكيف مع تغير المناخالظواهر المناخية الشديدة والكوارث 

 .ت األمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكاالت الدوليةلوكاالالحالية والقائمة 

 

. من الضروري وجود نهج منسق ومعزز تجاه البيانات العلمية والبراهين في إدارة مخاطر الكوارث الحالية والمستقبلية .2

تنمية القدرة على مواجهتها في اتفاقية التعزيز ألجل التطبيق والرصد الفعال لخفض مخاطر الكوارث وهناك حاجة لذلك 

وفي الخطة الالحقة إلطار عمل هيوغو، وتلبية طلبات المجتمعات والحكومات وغير ذلك من  5102المستدامة فيما بعد 

 . المعنيين للحصول على هذه البيانات

 

هناك حاجة  .القدرة على مواجهتهاتعزيز عوامل ضرورية لخفض مخاطر الكوارث وتنوع وشمول واستقاللية العلم يعتبر  .6

انتشارها وبروزها عالميا لدعم المبادرات والجماعات والشبكات والمنظمات القائمة حاليا، وخصوصا في الدول النامية، لضمان 

وتوفير . مخاطروخصوصا احتياجات من هم أكثر عرضة لل -لدى الحكومات الوطنية والمحلية، ولالستجابة لالحتياجات 

في مختلف  - المساواة بين الجنسين من حيث األدوار والحساسية تجاه االحتياجاتع إدراك أهمية م - البيانات العلمية والبراهين

 . المسائل والوظائف يعتبر ضروريا لنجاح خفض مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على مواجهتها

 

 


