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 رسالة المديرة العامة لليونسكو 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 الكوارث من للحد الدولي اليومبمناسبة 

 "الناجون يروون احلكاية"

 ٢٠١٦ أكتوبر/تشرين األول ١٣

تضر الكوارث النامجة عن املخاطر الطبيعية باملاليني من الناس من مجيع أحناء العامل كل عام. إن 
اخلسائر يف األرواح اليت ميىن هبا العامل من جراء ذلك ألمر مفجع يكشف النقاب عن مواطن الضعف 

ب يف خسائر باليت تعرتي اجملتمعات قاطبة. وهلذه الكوارث أيضًا آثار على صعيد التنمية إذ تتس
مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية  ٣٠٠و ٢٥٠اقتصادية تقدَّر مببلغ يراوح بني 

وستزداد هذه اخلسائر مع تنامي الضغوط املتأتية عن تغري املناخ والزيادة الفائقة يف عدد  -سنويًا 
 السكان والتوسع العمراين. 

ستدامة خطة التنمية املخيية تصدياً هلذه األوضاع، إذ اعُتمدت إبرام اتفاقات تار  ٢٠١٥لقد شهد عام 
 خماطر من للحد ِسنداي إطار. ومن هذه االتفاقات أيضاً اتفاق باريس بشأن املناخوُعقد  ٢٠٣٠لعام 

الذي اعُتمد يف سنداي باليابان والذي يُتدارس فيه التقدم احملَرز على  ،۲۰۳۰-۲۰۱٥ للفرتة الكوارث
 العاملي يف جمال احلد من خماطر الكوارث وُحتدَّد التدابري ذات األولوية الواجب اختاذها.الصعيد 

تها، اجملاالت، فتدعو إىل التوعية باملخاطر واتّقائها والتأهب ملواجه مجيع يف اجلهود اليونسكو وتبذل
طبيعية والعلوم العلوم العاملًة على دعم التعلم وبناء القدرات. وإذ تعمل اليونسكو على حنو جيمع بني 

االجتماعية والتعليم والثقافة واالتصال، فإ�ا تسعى إىل النهوض بقدرة اجملتمعات على الصمود، من 
خالل اضطالعها بأنشطة متعلقة باإلنذار املبكر وبناء القدرات وتبادل املعارف والرتابط الشبكي 

 كومات واجملتمع املدين ومؤسسات البحوثوإسداء املشورة بشأن السياسات، متعاونةً يف ذلك مع احل
 وسائر وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ومجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية.
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اً الفرصة للتعبئة على الصعيد العاملي من أجل الدفع قدم اليوم الدويل للحد من الكوارثويتيح هذا 
ل بلد أن وعي وتبادل اخلربات لنثبت أن بوسع كبتنفيذ اخلطة اجلديدة. وهلذا الغرض، علينا جتديد ال

حيد من املخاطر. وحتقيقاً هلذه الغاية، تتوىل اليونسكو قيادة حلقات عمل تشاورية إقليمية ترمي إىل 
حتسني اإلحاطة باألولويات واالحتياجات احمللية للحد من خماطر الكوارث. فعلينا أن ننتهج أسلوب 

إىل القمة، بالتعاون مع جمتمعات العامل قاطبة، كي نتمكن من إحداث عمل ينطلق من القاعدة ارتقاءً 
 .الكوارث نم للحد الدويل اليومأثر ملموس ودائم. هذه هي الرسالة اليت توجهها اليونسكو مبناسبة 
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