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ثقافة البهدف التعزيز من  لو  باتتااه  اليوم العالم  لححد من الوواه األاكتوبر/ تشرين  13حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

تام لطالما كان اليوم  25هب لها. تحى مداه التخفيف من حدتها لوالتأالوقاية من الوواه ، لو عالمية لححد من الوواه  لوالت  تتضمنال

من أجل ادهاك التقدم المحرز لوالتشجيع تحى بذ  المزيد من  العالم  العالم  لححد من الوواه  من الفعاليات الوارى لرفع الوت 

تتمتع بالقدهة تحى   دلو الجهود بغرض بناء مجتمعات لو

  الصمود.

لالتتراف بالتقدم اليوم العالم  لححد من الوواه  هو فرصة 

الوواه  لوالخسائر  مخاطرالجوهري المحقق نحو الحد من 

ف  األهلواح، لوُسال العيش، لوالصحة، لوكذلك ف  األصو  

االقتصادية، لوالمادية، لواالجتماتية، لوالثقافية، لوالايئية 

 ،المححية ، لواألتما  التجاهية، لوالمجتمعات لألشخاص

 إطاه نطاقرجو لتمثل هذ  النتيجة الهدف الم. لوالاحدان

 ف  اتتماد  تم الوواه  الذي  مخاطر من لححد سنداي 

مؤتمر األمم المتحدة العالم  الثالث لححد من مخاطر 

  . 2015الوواه ، الذي انعقد ف  اليابان ف  ماهس/آذاه 

لتعزيز العمل تحى اهداف استراتيجية  سنداي ينطوي إطاه 

ريق ألجل الضرلوهي  الواجب القيام به لولوضع خاهطة ط

 التنفيذ الوامل.

مين العام لألمم المتحدة "حمحة شهد العام الماض  اطالق األ

 الساع الغايات " الرامية إلى تعزيز(2022 – 2016)نداي س

العام الحال  تحى  غايةركز ت تحى مداه ساع سنوات.

المتضرهين الوقاية، لوالحماية، لوالحد من تدد األشخاص 

بسالمة الجميع لولون  الحمحة هتمت)ب(.  الغايةالوواه ، من 

تحى األخص هؤالء األكثر ُترضة لمخاطر الوفاة، 

، لوتدم  النزلوح  ، لوفقدان ُسال العيش، لوالمرضلواالصابة، 

القدهة تحى الوصو  إلى الخدمات األساسية نتيجة ألحدا  

األشخاص ذلولوي لوالوواه ، لويتضمنوا النساء، لواألطفا ، 

دهجات تعرض هؤالء  تتفالوت اإلتاقة، لوكااه السن.

بحاجة إلى أن يجري إدهاجهم ضمن التخطيط إلداهة مخاطر الوواه . ينطوي النداء الحاشد  كما أنهماألشخاص ألحدا  الوواه  

لحيوم العالم  تحى كل ما ساق لولونه يركز تحى األهمية القصوى لمنز  األسرة بوصفه المالذ لوالمحجأ اآلمن ف  ألوقات الوواه  مع 

)ب( لوالت  تشير إلى الحماية  لحغاية. كذلك، سوف تتضمن الحمحة المؤشرات الرئيسية األخرى تشردص تحى الوقاية من التركيز خا

لوفقدان ساُل العيش. لوالجدير بالذكر أن منز  األسرة غالاًا ما يوون موان لحعمل ف  المجتمعات منخفضة  لوالمرضمن اإلصابة، 

 الدخو .  

 24.2الداخح   تشرد، لويأت  ذلك بعد تام سجل فيه مركز هصد ال2017العالم  لححد من الوواه  لعام  " هو شعاه اليومبيتنا آمن"

 جديدة بساب الوواه . تشردمحيون حالة 
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بما ف  ذلك القطاع  المصححة أصحابالمححية، لولوكاالت األمم المتحدة لوكافة  لو الوطنية ساعة ه  فرصة لححوومات سنداي حمحة 

 عحوم لوالتونولوجيا، لوالمجموتات المجتمعية، لومنظمات المجتمع المدن ، لوالمنظمات الدلولية،  لتعزيز المماهسات الخاص، لوشركاء ال

 ف  كل القطاتات لوذلك بغرض الحد من مخاطر الوواه   ت الدلولية، لواالقحيمية، لوالوطنيةلوالترلويج لها تحى المستويا الجيدة

 .تنها الناجمة الخسائر

من أجل تعزيز الوت  بالوقاية من  المصححة أصحابتحى االتصا  لواالهتااط بمجموتة كارى من ذا العام يعتمد نجاح الحمحة ه

 .سنداي خاطر الوواه  كما هو موضح ف  إطاه مكيز من اداهة الوواه  إلى اداهة الوواه  لوالحاجة إلى تحويل التر

 

 بيتنا آمن – 2017للحد من الكوارث   الدولي اليوم  .2
 

  النزوح عُرض، الحد من الحد من الت

#switch2sendai#IDDR2017 

 

 بغرض: 2017لو  األأكتوبر/تشرين  13لححد من الوواه  يوم  الدلول  استخدام اليوم الهدف: 

، لو المححية، لولوكاالت إداهة الوواه ، لوالوكاالت التابعة لألمم المتحدة، لوالمنظمات غير  الوطنية توفير منصة لوافة الحوومات

، لوالمؤسسات األكاديمية  الخاص القطاع لو لوجمعيات الصحيب األحمر لوالهال  األحمر، لومجموتات المجتمع المدن ،  الحوومية،

لوالعحمية، لوغيرها من المجموتات المعنية إلظهاه الدتم لتنفيذ إطاه سنداي لوتسحيط الضوء تحى االنجازات لوالتحديات المتعحقة بعمل 

 .2017الوواه  ف  تام المتضرهين من تدد األشخاص  خفضذلك، مع التركيز بصفة خاصة تحى 

يساهم مزيج من العوامل الطايعية لوالثقافية لواالجتماتية لوالسياسية ف  لوقوع حيث  ،ال يوون لول  خطر طايع  تواقب لوخيمة

ايعية، حيث نتيجة لتضرههم لوتعرضهم لألخطاه الط شخص محيون 1.35الوواه . خال  العشرين تام الماضية توفى ما يزيد تن 

بال مألوى، ألو  حيث اصاحوا  النزلوح إلى ما يتعدى األهبعة محياه  تعرضيوون لحنساء لوالفتيات النصيب األكار من هذ  النساة، كما 

الفياضانات، مثل ) المناخية لو الجويةإلى المساتدة. تمثل حاالت الوفاة الناتجة تن الوواه   احتاجواصابة ألو تعرضوا لإل

غالاية الوفيات المتعحقة بالوواه  ف  معظم السنوات، كما أنه لطالما تواصحت الزيادة لما هو يما موجات الحراهة( لواألتاصير لوالس

كثر من نصف حاالت الوفاة الناتجة تن الوواه  يوون سااها احدا  الوواه  أخال  األهبعين تام الماضية. لوإن أكثر من الِضعف 

موتب  -، لوتتضمن التسونام  لواالنفجاهات الاركانية. المصده: مركز بحو  ألوبئة الوواه  ، لوبشول اساس  الزالز  الجيوفيزيائية

           .  2015 – 1996(. الفقر لوالوفاة: الوفيات الناجمة تن الوواه  2016األمم المتحدة لححد من مخاطر الوواه  )

عرض تلوالمماهسات الفعالة المنطاقة لححد من ال لرفع الوت  العالم  بشأن اإلجراءات، لوالسياسات، 2017سوف تسعى حمحة 

يعتار ذلك من التحديات الجوهرية الت  من  لمخاطر الوواه  تحى مستوى المجتمع لومن ثم المساهمة ف  إنقاذ المناز  لوُسال العيش.

نه من الواضح أن إتخاذ . إال أأصحاب المصححةالممون مجابهتها فقط من خال  التنسيق، لوالتعالون، لوالمساهمة ما بين الوثير من 

 )ج( الغاية ألو لوخفض الخسائر االقتصادية الغاية )أ(ألو يعظم منه األثر االيجاب  النقاذ األهلواح اإلجراءات بشأن الغاية )ب( سوف 

يات كما سوف يوفر ذلك الدليل تحى لوجود االستراتيجيات تحى المستو الغاية )د(. ألومن االضراه بالانية التحتية الحيوية لوالحد 

     الغاية )هـ(. ألو الوطنية لوالمححية

 اهداف التنمية المستدامة، ال سيما 2030أمر محوهي لتحقيق جدلو  اتما  التنمية المستدامة  سنداي يعتار التنفيذ الناجح إلطاه 

لواتفاقية باهيس المعنية بتغير المناخ. تنفيذًا ألهداف التنمية المستدامة، نحتاج إلى مضاهاة التقدم الذي أحرزنا  ف  الحد من خساهة 

الوواه  ه  بوابة إلى الفقر  .المتضرهينشخاص األهلواح نتيجة لحوواه  من خال  تحقيق تطوهات مماثحة ف  الحد من اتداد األ

لواسع النطاق أن  تشردمن الممون أيًضا لح لومتوسطة الدخل. المنخفضة لوالف  الاحدان  لحتضره القابحين شخاص األالضيق لحوثير من لو

 يزيد من تدفقات الهجرة.

إن الحد من المخاطر الناجمة تن التوسع الحضري السريع، لوالفقر، لوالتدهوه الايئ  لوتغير المناخ من الممون تحقيقه تحى أفضل 

 لونجاح اهداف التنمية المستدامة يقوم تحى ذلك.  ونطر ف  األساس. نحن جميعًا مسئوللوقوع هذ  المخا نحو من خال  تجنب
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 بشول فرديلو  حتى يصرحوا لحعالم بما يقومون به األاكتوبر/تشرين  13تحى استغال  فرصة  أصحاب المصححة نحث جميع 

، لوتعزيز تموين المرأة لوقيادتها، لوتحسين مستويات الصحة نزلوحال لو  لحخطر لتنفيذ إطاه سنداي من أجل الحد من التعرض لوجمات 

لوالمخرجات االقتصادية لألسر الُمعرضة لحمخاطر. إن االتتراف بإموانية تحقيق تغيير مستدام لومتواصل سوف يؤكد تحى مدى 

  هين تالميا.اتداد األشخاص المتضر الرامية إلى خفض 2030االلتزام لوالمثابرة لتحقيق الغايات الموضوتة لعام 

 بعض االسئلة للتأمل ...

 تساتد ف  الحد من اتداد األشخاص المتضرهين من الوواه  لوكيف تقوم بذلك؟ ماالجراءات لوالشراكات الخاصة بو هل 

  المخاطر، لوالايانات لوالمعحومات الخاصة   محفات وفر فرص مفتوحة لوسريعة لحوصو  إلى خرائط المخاطر، لوتهل

  لوالقراهات المعنية بالوقاية من الوواه  ألو التخفيف من حدتها؟بالمخاطر لدتم الخطط 

   األشخاص المتضرهين من الوواه  حسب السن، لوالنوع االجتمات  لواالتاقة؟ تن  الايانات  تقوم بجمعهل 

   ؟ النزلوح لححد من التعرض لحخطر لو المختحفين أصحاب المصححة تيسيير التنسيق بين الشركاء لوتقوم بهل 

   لوتمحهم؟ معيشتهمتحسين مدى معرفة األشخاص بالمخاطر المتعحقة بأماكن ب متقوهل 

  المححية، لوالقطاع الخاص ف  تجنب اقامة المناز  لوالشركات ف  المواقع  لو الوطنية هل استطعت مساتدة الحوومات

 الُمعرضة لحخطر؟

   إتادة الاناء وى اإلسوان لو/ألو دتم ماادهات "حقيام بتحسينات ف  مستلهل استطعت أن تقدم الدتم المااشر ألو غير المااشر 

 ؟لألخطاه " ف  المواقع الُمعرضة `أفضل بشول

 " بيتنا آمن" –حملة تأييد  .3

إللقاء الضوء تحى الماادهات الرئيسية  (2017 لححد من الوواه  الدلول )اليوم  IDDR2017سوف ينطحق الموقع االلوترلون  

لحشركاء لوالقطاتات لحمساهمة بالمحتويات. سوف من خال  اصداه دتوة تالمية  عالم ال تحى المستوى أصحاب المصححة لوإشراك 

يجري تضمين التصوهات لوالقصص لحتأكيد تحى اإلجراءات لوالشراكات، مع تركيز خاص تحى الحد من التعرض ألثاه الوواه  

  .    تضرهها، خساهة الوحدات السونية لواماكن العمل ألو النزلوح من أجل تجنب 

 ؤشرات الخمسةالم

 ، الغاية )ب(سنداي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة لقياس مدى إنجاز إطاه 

 نسمة. 100,000تدد األشخاص المتضرهين مااشرة من الوواه  ف  كل   -

ي كـل  -
 
 نسمة. 100,000 عدد األشـخاص الـذين أصـيبوا بجـروح أو اعتلـت صـحتهم جـراء الكـوارث ف

 ن لحقت بمساكنهم أضراه تعزى إلى الوواه .تدد األشخاص الذي  -

تدد األشخاص الذين أفسدت سال تيشهم ألو دمرت بفعل  تدد األشخاص الذين لحق بمساكنهم دماه يعزى إلى الوواه . -

 الوواه .

 

تمع موتب األمم المتحدة لححد من مخاطر الوواه  بتطوير تالمة تعريفية لحصفحة لوالت  سوف توون مصدًها لحمجسوف يقوم  

 ،تها المقرهة لحيوم لومنها الصوه الفوتوغرافيةاتفاصيل حو  فعاليالالمعن  بالحد من مخاطر الوواه  برمته حتى يستخدمها ف  نشر 

سوف توون هذ  الصفحة مصدًها هاًما يحتوي تحى شعاهات، لوهسوم معحوماتية، لوتصريحات  ،لوالمالحظات. كذلك ،لوالمحصقات

 رافية، لواتالنات لحخدمة العامة لوغيرها من المواد األخرى ذات الصحة.، لوصوه فوتوغلو أخااه صحفية، 

 

 Blogrollالمدونة )البلوجرول(  .1

حمدلونة تحى الصفحة ليحتوي تحى آهاء لوهؤى الخاراء المتعحقة بخفض تدد األشخاص المتضرهين ل هابط سوف يوضع 
 من الوواه .

 (THUNDERCLAP)وسائل االعالم االجتماعي/ ثاندركالب  .2



 

4  

سوف يقوم موتب األمم المتحدة لححد من مخاطر الوواه  باستخدام منصة ثاندهكالب تحى تويتر لحشد الدتم من أكار قده 
ممون من الهيئات لواألفراد ألجل موضوع اليوم، مع مطالاتهم المشاهكة بالرسالة التالية إلى جانب صوهة مناساة مع 

 متابعينهم:

 13في  switch2sendai# .لمرضوالفقر واالصابة وا النزوحألسرة من لقاذ ... انقاذ المنزل هو ان بيتنا آمن

 IDDR2017#  األولاكتوبر/تشرين 

 إعالن الخدمة العامة/ فيديوهات .3

بإنتاج  (UNISDR Comms)سوف تقوم إداهة االتصا  لوالتواصل بموتب األمم المتحدة لححد من مخاطر الوواه  
   وفر لحاث قال شهر من الحد .إتالن خدمة تامة لحيوم لوالذي سوف يت

  المخاطر من الحد ةبأهمي اليوم العالم  لححد من الوواه ، يوم تالم  لولوطن  لومحح  لرفع الوت  لواإلقراه .4

اكتوبر/ تشرين  13لحيوم العالم  لححد من الوواه ، المقره انعقاد  ف   التعريفيةسوف توضع المواد االتالمية لوالعالمة 
إلى الحث  االتالميةنشطة ألحرز. سوف تهدف اوهي المُ حاقراه التقدم الوطن  لوالمحح  الموت  لو، لوذلك لرفع الاأللو 
 المزيد من االنجازات. تحقيق تحى 

الت   تشردال تء أخرين لتركيز االنتاا  تحى حاالسوف يعمل موتب األمم المتحدة لححد من مخاطر الوواه  مع شركا
مع ترض لحمماهسات الفعالة ذات  تشردأمثحة ألماكن انخفضت فيها نساة الى تتساب فيها الوواه  ،لوإلقاء الضوء تح

  الصحة. 
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 الرئيسية؛ الرئيسية  غاياته من لواحدة لو نداي المزيد من الوت  العالم  بإطاه س .1

 المزيد من التركيز تحى االستثماه القائم تحى دهاسة المخاطر ف  الوحدات السونية لوتطوير العشوائيات؛ .2
 ف  الارامج الوطنية لححد من مخاطر الوواه ؛   النزلوح المزيد من التركيز تحى الوقاية من  .3
 كعواقب ألحدا  الوواه ؛ المرضلو ةالوقائية لواهمية الحد من االصابالمزيد من التركيز تحى التدابير  .4
 ؛اهلالخطالُمعرضة  قال العيش لواماكن العمل ف  المناطالمزيد من التركيز تحى حماية سُ  .5
 الخطاب العام لتعزيز التغير ف  السحوكيات لوالتصرفات حيا  إداهة مخاطر الوواه ؛ .6
 ف  الحمحة ف  الحد من مخاطر الوواه .  الرئيسيين المشاهكينلعالم  بالدلوه الذي يحعاه المزيد من الوت  ا .7


