الكوارث الطبيعية وتغير المناخ :إدارة المخاطر واألزمات بطريقة مختلفة
اجتماع المائدة المستديرة للقادة الرفيعي المستوى
المسؤولية األساسية الرابعة الواردة ضمن خطة العمل من أجل اإلنسانية
توقع األزمةة
” ُ
للعمل اإلنسان

انظاةار ةا“ الظقرير الةي

أدة ا األمين العةام لمؤتمر القمةة العةالم

معلومات أساسية
ةةةةةةيعق أو مؤتمر قمة دالم للعمل اإلنسةةةةةةةان ي الظاري يوم  23و 24
سة ُ
أيار/مايو  2016ي اسةةةطل و بظر.ياث ي سن سةةةلوال من الم ةةةاورال الم ة الظ
ي  153بل ا ق ددت دلى نحو غموض ييه إلى
بلغت أ .ر من  23 000شةةةةةة
إح ان تغيير ي طريقة تعامل المجظمع ال ول مع ا حظياجال والمعاناة اإلنسةةةانية
اللحاة
وددت .يلك إلى قطع الظزامال ج ي ة نحو اإلنسانيةث وقمة اسطل و
المسئمة إلظهار الوح ة والظضةةةةةةةةامن دلى الاةةةةةةةعي العالم من أجل الحيلولة دون
وقوع المعاناة ووضةةةع ح لها و ت ام جميع ال طوال السزمة لجعل اإلنسةةةانية
ال ايع وراء ات ام القرارال والعمل الجماد ث
ويةةة دو األمين العةةةام لممح المظحةةة ة ي الظقرير الةةةي أدةةة ا لمؤتمر القمةةةة
العالم للعمل اإلنسةةةةةان ال و األدضةةةةةاء وغير ا من أصةةةةةحاص الماةةةةةلحة إلى ق و
مسةةةؤوليال خمس أسةةةاسةةةية وا ضةةةطسع بها لما ير من أ ميظها ال الغة ي خ مة
اإلنسةةةةةةةةانية دلى نحو أيضةةةةةةةةلث وترد ب يجاز ي خطظه من أجل اإلنسةةةةةةةةانية اإلجراءال
الرئيسةةةية والظحو ل ا سةةةظراتيجية السزمة لسضةةةطسع بظلك المسةةةؤوليالث وسةةةيح
األمين العةةام الزدمةةاء المجظمعين ي مؤتمر القمةةة دلى ا لظزام بةةالمضةةةةةةة ق ة مةةا
بال طةث
ويل غ أن ي ون ملك ي شةةةةةةة ل إطار للعمل والظغيير والمسةةةةةةةةاءلة المظ ادلة
به ف قياس الظق م المحرز خس السلوال ال سن المق لة وما بع اث
ويظلاو اجظماع المائ ة المسةةظ يرة للقادة الرييع المسةةظو الي ُيعق تحت
دلوان ”إدارة الم اطر واألزمال بطريقة م ظل ة“ المسةةؤولية األسةةاسةةية الرابعة الظ
ت ل جزءا من خطة العمل من أجل اإلنسانيةث
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السياق الذي ُيعقد فيه االجتماع
ما يظئت أداصةةةةةةةير الظي ون وال يضةةةةةةةانال والج اف والز ز وغير ا من األخطار
الط يعية تظس ة ف ي خسةةائر واسةةعة ي األرواح وس ة ل .سةةف العيعث يعلى م
وأدل
السلوال الع رين الماضية أودل األخطار الط يعية بحياة 35ث 1مليون ش
.ل سةةةلة معامهح ي ال ل ان
إلى إلحاق أضةةةرار بما مظوسةةةطه  218مليون شةةة
اللاميةث وتاةةةةةل ال سةةةةةائر ا قظاةةةةةادية حاليا إلى م ل يظراوح من  250إلى  300بليون
دو ر ي السةةةةةةةلةةةث غير أن معاح األخطةةار المةةانلةةة اليوم يم ن الظل ؤ بهةةا ومن نح
يم ن الحيلولة دون وقوع آنار ا الم مرةث
وق شةةةةةةةه ل ال ظرة من دام  2008إلى دام  2014ت ةةةةةةةري ما مجموده 184
بسة ف ال وارن بيلما بل مظوسةةا د د الم ةةردين ح ي ا 4ث 26مليون
مليون شة
.ل سلةث ومع تز اي د د اللواز الجوية بس ف تغير الملاخ باتت يا ال وارن
ش
أ .ر تواترا و .اية مع ما يلطو دلى ملك من دواقف إنسةةةةةةةةانيةث ورنار تيار الليليو
دواقةةف إنسةةةةةةةةانيةةة وخيمةةة ي جميع الملةةاطمث ويه ة د تغير الملةةاخ بعرقلةةة الظلميةةة
المسظ امة وزيادة حالة د م ا سظقرار والظ ري ث
ل ن ل من المحظح أن يلظج دن يا األخطار معاناة  .يرة سةةةةةةةيما إما .انت
مظ ررة ويم ن الظل ؤ بها؟ ت دو خطة العمل من أجل اإلنسةةةةةانية الظ اقظرحها األمين
العام إلى ال ح دن طريقة ج ي ة إلدارة ال وارن وا سةةةةةةةظع اد لها و و ما ُي ع
تحو من نهج إدارة األزمةةةال بطريقةةةة الظ ةةةادةةةل معهةةةا إلى إدارة الم ةةةاطر بطريقةةةة
اسظ اقيةث
لةةاا المزية ممةةا يجةةف يعلةةه من أجةةل يهح الم ةةاطر والظل ؤ بهةةا والحة ملهةةا
ومن أجل القيام بيلك بطريقة تظسةةةةةةةح بمزي من الم ةةةةةةةةار.ة بين أوسةةةةةةةةا العمل
اإلنسةةةةةةةةان والظلمية وتغير الملاخث ودل ما تقع الم اطر ت ون الق رة وا سةةةةةةةظجابة
ا لمحليظان سابقظا الظ طيا والظمويل أيضل وسيلة إلنقام األرواح والح من ال سائر
ي  .ير من األحيانث وتؤد المسةةةةةةاد ة ال ولية دورا مهما ل ن يجف تطوير إدارتها
لضةةةمان ت املها مع الجهود المحليةث وا سةةةظ مار ي ق رة المجظمعال دلى الظحمل
والق رال المحلية والوطلية دلى إدارة م اطر ال وارن أمر ب مله حي يؤد إلى
ات اع نهج "ا .ظ اء بما و محل بق ر اإلم ان وا سةةةةةةةظعانة بما و دول حسةةةةةةةف
الضةةةةرورةث"و يا يظطلف إجراءال م روسةةةةة بعلاية لظيسةةةةير المسةةةةاد ة ال ولية وزيادة
ا سظ مارال ي الح من الم اطر وإقامة شرا.ال ج ي ة مع القطاع ال اص وغيراث
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يا العمل المقرر و.ي ية
ويل غ أيضةةةةةةةا ا ت اق مق ما دلى الجهة الظ سةةةةةةةظمو
توجيه سير يا الموارد  .تال إلى المظضررين من ال وارن دلى وجه السردةث
الهدف من االجتماع
اله ف من اجظماع المائ ة المسةةةةةظ يرة للقادة الرييع المسةةةةةظو الي يعق
تحةةت دلوان ”إدارة الم ةةاطر واألزمةةال بطريقةةة م ظل ةةة" و ا سةةةةةةةظ ةةادة ممةةا جر
الظوصةةةةةل إليه ي دام  2015من ات اقال دالمية دلى ا لظزام بات اع نهج يعظم دلى
زيادة الم ار.ة ي إدارة الم اطر وزيادة ا سظ مارال ي الظأ ف لها وتعزيز اللاح
الوطلية والمحلية وا ت اق دلى مسةةةةؤوليال واضةةةةحة ومح زال وتمويل مضةةةةةمون
به ف الظحرا م راث
وتم يا مع خطة العمل من أجل اإلنسانية الظ اقظرحها األمين العام سيسعى
اجظماع المائ ة المسةةظ يرة إلى ملاق ةةة المسةةائل الظالية والسةةع إلى الحاةةو دلى
الظزامال ملموسة من القادة ب أن مسائل من ق يل:
•

ما األدما األخر الظ يم ن تل يي ا لظحسةةةةةةين يهح الم اطر والظل ؤ بها
وإدارتها بطرق ملها زيادة العمل الم ةةةةظرا بين أوسةةةةا العمل اإلنسةةةةان
والظلمية وتغير الملاخ؟

•

يرة؟
زيادة ً .
ً
ما المطلوص لزيادة ق رة المجظمعال دلى الظحمل

•

.يف يم ن للعلةةاصةةةةةةةر ال ةةادلةةة محليةةا وإقليميةةا ودوليةةا أن تحسةةةةةةةن دملهةةا
الم ةةةةةةة ظرا لظعزيز الظأ ف وق رال ا سةةةةةةةظجابة والظمويل السزم للح من
الم اطر؟

•

الظأ ف وا سةةةةظجابة دلى

.يف يم للا تيسةةةةير م ةةةةار.ة القطاع ال اص ي
نحو أيضل؟

وي إطةةار اإلجةةابةةة دن تلةةك األسةةةةةةةئلةةة ُيلظار من القةةادة ي اجظمةةاع المةةائ ة ة
المسةةةظ يرة أن يقطعوا دلى أن سةةةهح الظزامال تضةةةع خطة العمل من أجل اإلنسةةةانية
موضةةةةةةةع الظل يي بطرق ملها دلى سةةةةةةة يل الم ا خطة دمل شةةةةةةةاملة واسةةةةةةةظ مارال
تسةةةةظه ف زيادة الق رة دلى الظحمل والظأ ف وا سةةةةظجابة والظمويل السزم للح من
أ .ر ال ل ان تعرضةةةةةا للم اطر بحلو دام 2020
يرة و سةةةةةيما ل
زيادة ً .
ً
الم اطر
و و ما يجعللا نسةةةظ ي من الميزة اللسةةة ية الظ يظمظع بها م ظلف ال ةةةر.اءث ويم ن
أن توسةةةةةةةع ا لظزامال آليال الظعاون ال لائ ي مجا الق رال الظ يم ن نقلها إلى
أما.ن أخر وأن تقيح شةةة ة أقو تضةةةح مرا.ز إدارة األزمال به ف تيسةةةير الظعاون
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داخل الملاطم وييما بيلها وأن تقيح شةةةةةةة ال دلى المسةةةةةةةظويال الوطلية وال ولية
واإلقليمية ودلى مسةةةةةةةظو الاةةةةةةةلادة لظيسةةةةةةةير ان را القطاع ال اص ي مجا ل
الظأ ف وا سظجابة وتعزيز ال را.ال مع األوسا العلمية والجهال الظ ت ظ ر نمامج
الظعامل مع الم اطر من أجل تحسةةةةةةةين يهح الم اطر المحظملة وإدارتها وإيجاد ملابر
م اةةةةةاةةةةةة و طلية ومال إدارة إقليمية للحوار بين العلاصةةةةةر ال ادلة ي مجا العمل
اإلنسان وغير اث
ومن خس العمل الم ةةةةةظرا والمسةةةةةاءلة المظ ادلة يم ن للقادة ا لظزام بالح
من أنر ال وارن دلى الس ان المعرضين للم اطرث
تنظيم االجتماع وهيكله

1

يظولى رئيس اجظمةةاع المةةائة ة المسةةةةةةةظة يرة للقةةادة الرييع المسةةةةةةةظو توجيةةه
ال دوة لحضةةةةةةةور ا جظماع وإدارة اللقاو ييه ويسةةةةةةةةاد ا ي ملك مقرر ا جظماعث
وسةةيا ة ر دن اجظماع المائ ة المسةةظ يرة موجز ي ةةمل ا لظزامال ال ردية والجمادية
المض ة ق ماث وسةةي ة ل الموجز الي سةةيا ة ر
الظ سةةيقطعها الم ةةار.ون وس ة ل ُ
دن اجظ ماع المائ ة المسةةةةةةةظ يرة جزءا من الموجز الي سةةةةةةةيع ا الرئيس دن مؤتمر
القمة العالم للعمل اإلنسان ث
ومن المقرر أن يسةةةةةةةظمر ا جظماع لم ة سةةةةةةةةادظين مع إجراء م اخسل من د د
يظراوح من  35إلى  50من قادة العالحث ويم ن أن ي ون .ل قائ باح ة مسظ َارينث
وسةةةيظ لح القادة من المقاد الم اةةةاةةةة لهح تلايح اجظماع المائ ة المسةةةظ يرة
و يل غ أن تظجةةاوز م ة اخستهح نسن دقةةائمث وسةةةةةةةي ون ا جظمةةاع م ظوحةةا أمةةام
ةةرة د ر شةةة ة اإلنظرنت وغير اث وسةةةيعلن توقيت يا
وسةةةائل اإلدسم وسة ُةةي م اشة ً
الجلسة وم ان دق ا قري اث
التسجيل واألعمال التحضيرية لالجتماع
اله ف من اجظماع المائ ة المسةةةةةةةظ يرة و إتاحة ال رصةةةةةةةةة لل و األدضةةةةةةةةاء
وأصةةةةةةحاص الماةةةةةةلحة ارخرين لزدسن دن ا لظزام ب حراز تق م ملموس قياسةةةةةةا دلى
الظوصةةةيال المل رجة تحت المسةةةؤولية األسةةةاسةةةية الرابعة الظ ت ةةة ل جزءا من خطة
العمل من أجل اإلنسةةةانيةث ُيرجى إب اء رغ ظ ح ي حضةةةور اجظماع المائ ة المسةةةظ يرة
ومسةةةةةةةةظةةو الةةم ةةةةةةةةةةار.ةةةةة الةةمةةظةةوقةةع يةةيةةةةه بةةمة ةةةةاطة ةةظةةلةةةةا دةةلةةى الةةعةةلةةوان الةةظةةةةالة :
 disasters.roundtable@whsummit.orgي غضون م ة أقاا ا  25آمار/مارس 2016ث
1

ق ي ضع ش ل و ي ل المائ ة المسظ يرة للظغيير
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وسظظولى أمانة مؤتمر القمة العالم للعمل اإلنسان ا تاا بال و األدضاء
ال ةةهرين المق لين للعمل
الراغ ة ي الحضةةور وأصةةحاص الماةةلحة ارخرين دلى م
معةةةا لزدةةة اد ل ةةةل اجظمةةةاع من اجظمةةةادةةةال المةةةائةةة ة المسةةةةةةةظةةة يرة للقةةةادة الرييع
المسةةةةةةظو وملك بطرق ملها تح ي مجمودة من ا لظزامال الملموسةةةةةةة وضةةةةةةمان
الحاةةةةةةةو دليها بغرض إحراز تق م قياسةةةةةةةا دلى .ل مسةةةةةةةؤولية من المسةةةةةةةؤوليال
يا
األسةةةةةاسةةةةةية ال مس الواردة ضةةةةةمن خطة العمل من أجل اإلنسةةةةةانيةث وسةةةةةيؤد
الظ ادل إلى ا سةةةظ ادة من ال ةةةرا.ال القائمة وتوسةةةيع نطاقها مع ال و األدضةةةاء
وأصحاص المالحةث

worldhumanitariansummit.org

