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المخـــــاطر واألزمـــــات التصـــــدي للكـــــوارث الطبيعيـــــة وتغيـــــر المنـــــاخ: إدارة     
  مختلف هجنب

  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من الرابعة األساسية المسؤولية    

    
  “انتظارها ال لألزمات التحّسب”
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
 األخطــار مــن وغريهــا والــزالزل اجلفــاف وفــرتات والفيضــانات املداريــة األعاصــري فتئــت مــا  
 املتضـررين أعـداد متوسـطُ  بلـغ وقـد .الرزق كسب  وسبل األرواح يف هائلة خسائر تسبب الطبيعية

 حجــم وتــراوح شــخص مليــون 26 مــن أكثــر وُشــرد شــخص مليــون 218 األخــرية الســنوات يف
 البشـــــر مـــــن املاليـــــني ويتعـــــرض .ســـــنوياً  دوالر بليـــــون 300 و 250 بـــــني االقتصـــــادية اخلســـــائر

 كـــل  حيـــال ضـــعفاً  أكثـــر جيعلهـــم ممـــا ،وقوعهـــا تكـــرري الـــيت كـــوارثال جـــراء مـــن متواليـــة صـــدماتل
   املساعدة. على اعتمادا وأكثر جديدة صدمة

 علـــى للكـــوارث املســـتجيبون وكـــذلك احلكومـــات بـــذهلات الـــيت املتضـــافرة اجلهـــود وبفضـــل  
 قـدرات بنـاء أسـاليب حتسني رىجي الدويل، واجملتمع اخلاص والقطاع املدين واجملتمع احمللي الصعيد
 الســــريع احلضــــري والتوســــع املنــــاخ تغــــري أن بيــــد الكــــوارث. مواجهــــة يف الصــــمود علــــى الســــكان

ا وازديــــاد الكــــوارث تــــواتر زيــــادة إىل أخــــرى، خمتلفــــة اجتاهــــات مــــع ســــيؤديان، والعشــــوائي  .حــــد
 واألطفـــال بالنســـاء يلحـــق متناســـب غـــري ضـــرراً  ســـببتو  النـــاس معانـــاة مـــن العوامـــل تلـــك ســـتزيدو 

 واإلقليميـة والوطنيـة احملليـة املنظمـات حتميـل إىل تؤدي وسوف اهلشة. األوضاع ذوي واألشخاص
   طاقتها. تفوق أعباء والعاملية

 جيــري الــيت لمخــاطرل التحّســب الضــروري فمــن املتبــع. الــنهج تغيــري إىل ماســة اجــةُ احل إن  
 جمـايل يف احملـرز التقـدم بأوجـه ذلـك يف االسـتفادة مـع ،ملواجهتهـا مبكـرة إجـراءاتٍ  واختاذ حتديدها
 عنهـا االستعاضـة ال ،واحملليـة الوطنيـة الـُنظم تعزيـز إىل حاجـة مثـةو  املبكـر. واإلنـذار املخاطر حتليل

 .“االقتضـاء عنـد ودوليـني اإلمكـان، قـدر حمليـني” واالسـتجابة التأهـب يكون أن وينبغي .غريهاب
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 جهــود يف احلــايل التجــزؤ مــن التحــّول ويتعــني وفعالـة. كاملــةً   املــرأة مشــاركة تكــون أن أيضــاً  وينبغـي
   املناسبة. احلوافز استخدام خالل من أجال أطول ومجاعية منهجية ُج اتباع إىل املخاطر إدارة

 خمــــاطر مــــن للحــــدّ  ِســــنداي إطــــار عــــن املنبثقــــة بااللتزامــــات الوفــــاء مبكــــان األمهيــــة ومــــن  
 بشــأن بــاريس واتفــاق 2030 لعــام املســتدامة التنميــة خطــةو  2030-2015 للفــرتة الكــوارث

 الكــوارث آثــار مــع والتكيــف التنميــة نــواتج ومحايــة الكــوارث خمــاطر مــن للحــدّ  وذلــك املنــاخ، تغــري
 االلتزامــات هــذه تنفيــذ إىل حاجــة ومثــة للمخــاطر. مراعيــة تنميــةٍ  خــالل مــن املنــاخ وتغــري الطبيعيــة
 يتوقـع الـيت اجلديـدة احلضـرية اخلطـة علـى أيضـاً  ينطبـق مـا وهـو منسـق، بشكلو  السرعة وجه على
   الثالث. املوئل يعتمدها أن

 ترتيبــات يف االســتثمار زيــادةَ  كبــرية  بدرجــة اإلنســانية االحتياجــات خفــضُ  يتطلــب كمــا  
 احلمايـة شـبكات مثـل ـا التنبـؤ ميكـن لالستجابة تدابري ووضع واإلقليمية واحمللية الوطنية التأهب

 خطــــــط عــــــن تنبثــــــق الــــــيت املبكــــــرة فــــــاإلجراءات للصــــــدمات. املســــــتجيبة والســــــالمة االجتماعيــــــة
 للتحـرك وعتبـاتٍ  للمسـؤوليات واضـحاً  تسلسـالً  تشـملو  مسـبقاً  عليها يُتفق واإلنعاش ستجابةلال

 مـن فعاليـة أكثـر وتعـد الـرزق كسـب  سـبل فـظوحت األرواح تنقـذ ،سـلفاً  ـا لتزميُ  للتمويل وترتيبات
   الكوارث. وقوع بعد لافعأ كردود  تنفذ اليت باإلجراءات مقارنةً  التكلفة حيث

 ظــــل يف الفاعلـــة اجلهـــات مجيـــع بـــني التعـــاون أواصـــر وإقامـــة الثقـــة جســـور بنـــاء وينبغـــي  
ـــــيتقامس مشـــــرتكة تتطلعـــــا  مكمـــــالً  والعـــــاملي اإلقليمـــــي اإلنســـــاين الـــــدعم يكـــــون أن وينبغـــــي .او
 أيضـاً  الضـروري ومـن واالسـتجابة. التنسـيق آليـات يف لالزدواج تالفياً  واحمللية، الوطنية جراءاتلإل

   أفضل. بشكل اخلاص القطاع إدماج
  

 إلــى هــذا المســتديرة المائــدة الجتمــاع المقترحــة الخمســة األساســية االلتزامــات وتســتند    
  اإلنسانية. أجل من العام األمين عمل خطة مسؤوليات من الرابعة األساسية ةالمسؤولي

  
 باملنــاخ املتصــلة واملخــاطر الكــوارث مــن احلــدّ  وتــرية بتســريع االلتــزام :1 األساســي االلتــزام  •  

-2015 للفــرتة الكــوارث خمــاطر مــن للحــدّ  ســنداي إلطــار املتســق التنفيــذ خــالل مــن
 وغــري املنــاخ تغــري بشــأن بــاريس واتفــاق 2030 لعــام املســتدامة التنميــة وخطــة 2030
ــل العمــل إجــراءات هــافي مبــا الصــلة، ذات العمــل وبــرامج اتســرتاتيجياال مــن ذلــك  املعجَّ
  ساموا). (مسار النامية الصغرية اجلزرية للدول

 إدارة جمـــال يف واحملليـــة الوطنيـــة والقـــدرات القيـــادة بتعضـــيد االلتـــزام :2 األساســـي االلتــزام  •  
 االســـــتجابة وترتيبـــــات التأهـــــب تعزيـــــز خـــــالل مـــــن باملنـــــاخ املتصـــــلة واملخـــــاطر الكـــــوارث
  ا. ؤالتنب ميكن اليت واإلنعاش
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 باملنــــاخ املتصــــلة واملخــــاطر الكوارثبــــ الدرايــــة بتحســــني االلتــــزام :3 األساســــي االلتــــزام  •  
 التحليـل وعمليـات البيانـات يف االسـتثمار طريـق عـن ملواجهتها، والتأهب هلا والتحسب

 اختــاذ إىل وتــؤدي األدلــة علــى تقــوم القــرار لصــنع عمليــاتٍ  ووضــع املبكــر اإلنــذار ونُظــم
   مبكرة. إجراءات

 علــــى احملليــــة اجملتمعــــات قــــدرة بنــــاء يف االســــتثمار بزيــــادة االلتــــزام :4 األساســــي االلتــــزام  •  
 الكاملـــة املشـــاركة كفالـــة  مـــع واحلاســـم، األول االســـتجابة خـــط ذلـــك بوصـــف الصـــمود
   للمرأة. والفعالة

 والعامليـــة اإلقليميـــة اإلنســـانية املســـاعدة تكـــون أن بكفالـــة االلتـــزام :5 األساســـي االلتـــزام  •  
 واحمللية. الوطنية للجهود لةمكمّ  ةً دمساع الطبيعية الكوارث ملواجهة

   


