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Նախագահության Ամփոփագիր 

Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գլոբալ Պլատֆորմի Երրորդ Նստաշրջանը և 
Վերակառուցման Համաշխարհային Համաժողովը 

Ժնև, 2011թ. մայիսի 8-ից-13-ը 

 

1. Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գլոբալ Պլատֆորմի Երրորդ Նստաշրջանը և 
Վերակառուցման Համաշխարհային Համաժողովը տեղի ունեցան Ժնևում, 
2011թ. մայիսի 8-ից-13-ը: Բացման խոսքով հանդես եկավ ՄԱԿ-ի գլխավոր 
քարտուղար Բան Կի Մունը, իսկ Պլատֆորմը նախագահում էր Գլխավոր 
քարտուղարի տեղակալը: Հավաքվել էր աղետներին կայունությամբ զբաղվող 
մարդկանց երբևէ ամենալայն զանգվածը, ներառյալ մի քանի պետությունների 
ղեկավարներ, Նախարարներ, Համաշխարհային Բանկի Գործադիր Տնօրեն, 
ավելի քան 2600 պատվիրակներ,որոնք ներկայացնում էին` 168 
կառավարություններ, 25 միջկառավարական կազմակերպություններ, 65 ոչ 
կառավարական կազմակերպություններ, պատգամավորներ, մասնավոր 
հատվածը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, գիտական 
հաստատություններ և քաղաքացիական հասարակություն և միջազգային 
կազմակերպություններ: Պլատֆորմի կարգախոսն էր` “Ներդնել այսօր 
անվտանգ վաղվա համար. Ավելացնել տեղական ներդրումները”. 

2. Հյոգոյի շրջանակային ծրագրի (HFA) կատարումը սկսած 2005թ. արձանագրվել 
է զգալի առաջխաղացմամբ, հաստատված սկզբունքներով և աջակցությամբ: 
Ծավալված քննարկուները պարզորոշ ցույց տվեցին, որ հիմա մենք ունենք 
գիտելիքներ, միջոցներ և միտվածություն շարունակելու առաջխաղացումը և 
դարձնելու աղետների ռիսկի նվազեցումը ազգային գերակայություն:  2009թ. 
Երկրորդ Գլոբալ Պլատֆորմում առաջարկված թիրախները հասանելի են 
անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու դեպքում: 2011թ. առկա է հստակ 
քաղաքական և տնտեսական հրամայական`  անհապաղ  կատարել 
ներդրումներ աղետների ռիսկի նվազեցման բնագավառում: 

3. Գլխավոր քարտուղարը կոչ արեց ստեղծել գործողությունների 
համախմբվածություն և հաջորդ գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում հրավիրել 
բարձր  մակարդակի հանդիպում բացահայտելու համար բնական աղետների և 
միջուկային անվտանգության միջև կապը: Ճապոնիան առաջարկել է 2015թ. 
հյուրնկալել Աղետների նվազեցման Երրորդ Համաշխարհային Համաժողովը: 



Քաղաքապետերը վերահաստատեցին “Իմ քաղաքը պատրաստ է” 
կամպանիայի 10 առաջնահերթություններին  միտված իրենց 
նվիրվածությունը: Մասնավոր հատվածի մասնակիցները համաձայնության 
եկան Գործարարության 5  առաջնահերթությունների  և Հայտարարություն 
արեցին Աղետների Կանխարգելման, Կայունության և Ռիսկի Նվազեցման 
իրենց նվիրվածության վերաբերյալ:  Երիտասարդները երբևէ առաջին անգամ 
միասնաբար հանդես եկան Երեխաները և Աղետների Նվազեցումը Հինգ 
Կետանոց Հրչակագրով: Տարածաշրջանային կազմակերպությունները 
վերահաստատեցին տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման իրենց 
նվիրվածությունը, որը համաձայնեցվել էր նախորդող նախարարական 
հանդիպումների ժամանակ: 

4. Կառավարությունների, համայնքների և անհատների առջև դրված խնդիրը` 
աղետների ռիսկի նվազեցումը դարձնել առաջնային համայնքների 
պաշտպանության և ապագա սերնդի համար մեր կենսակերպի 
պահպանության  գործում: Երրորդ Գլոբալ Պլատֆորմը մատնանշեց հետևյալ 
որոշիչ քայլերը`  

4.1 Մշտական և ստանդարտացված ձևաչափով աղետների կորուստների    
հաշվառում: Ներկայումս շատ ռեգիոններում տնտեսական կորուստները և 
աղետների հետևանքները գերազանցում են հարստահարումը: Սակայն, 
սակավաթիվ երկրներ են իրականացնում զարգացման որոշումների հիմք 
հանդիսացող բազմակի վտանգների ռիսկերի գնահատում: Աղետների 
ռիսկի նվազեցումը կարող է բարելավվել միայն այն դեպքում, երբ առկա են 
ռիսկի ազդեցությամբ պայմանավորված աղետների տնտեսական և 
սոցիալական կորուստների և ապագա ռիսկերի վերաբերյալ ամբողջական 
տվյալները: 

4.2  Ուղղորդել աղետների ռիսկի նվազեցման ներդրումները: 
Կառավարություններին և հասարակությանը տրամադրվող վերստուգվող և 
պատասխանատու տվյալների միջոցով պարզորոշ բացահայտել ռիսկի 
նվազեցման ներդրումների  արժեքը և օգուտները: 

4.3  Խրախուսել և ավելացնել աղետների ռիսկի նվազեցման համար բյուջեի 
հատկացումները, օգտագործել պլանավորման և նախագծային 
գնահատման մեխանիզմները նվազեցնելու ռիսկերը բոլոր զարգացման 
ներդրումներում, և ստեղծել պայմաններ կանխարգելման ներդրումների 
համար: Անկանխատեսելի իրավիճակների մեխանիզմների, ներառյալ 
ռիսկի գնահատման հիման վրա ապահովագրության միջոցով պաշտպանել 
մարդկանց  ֆինանսական միջոցները: 



4.4  Որոշումներ ընդունելու գործադիրին  տեղեկացնելու և աջակցելու համար 
Ազգային Պլատֆորմների արդյունավետության բարձարացման 
նպատակով` սահմանել պարզ ուղեցույցեր և չափորոշիչներ:  

4.5  Աղետների ռիսկի նվազեցման ներդրման որակը և կայունությունը 
ապահովելու համար` մշակել ազգային և տարածաշրջանային 
մակարդակներում աղետների ռիսկի նվազեցման արդյունավետությունը 
որոշող  ստանդարտներ և ցուցիչներ: 

4.6  Ավելացնել աղետների ռիսկի նվազեցման տեղական ներդրումները: 
Աղետների ռիսկի նվազեցման համար համաչափ բյուջետային 
հատկացումներով, մարդկային ռեսուրսներով  և տեխնիկական 
աջակցությամբ`  ապահովել տեղական իշխանությունների 
պատասխանատվությունը և հաշվետվությունը, ու  խրախուսել 
համագործակցությունը համայնքների և կամավորների հետ: 

4.7  Աղետների ռիսկերի մասին լայն իրազեկությունը պետք է ապահովել 
ռիսկի տեղեկատվության համատարած հասանելիությամբ, 
հասարակական պահանջի ձևավորման և անձնական անվտանգության և 
պատասխանատվության միջոցով: Տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացումը կդարձնի ռիսկերը  հասկանալի 
աղետներին հակված համայնքների համար: 

4.8 Առավել խոցելի տնտեսությունների, համայնքների և սոցիալական խմբերի 
վրա աղետների ազդեցության նվազեցման նպատակով` խրախուսել 
նորարարական հասարակական պաշտպանողական մեխանիզմների 
տեղայնացումը: 

4.9   Աղետի սցենարների զարգացման և արտակարգ իրավիճակների 
պլանավորման, ինչպես նաև սոցիալական խմբերի միջև 
համագործակցության հաստատման և առկա տեղեկատվության ու 
տեխնոլոգիաների լավագույնս օգտագործման նպատակով` որոշել 
տեխնոլոգիական վտանգների և նորահայտ խոցելիությունների հետ 
կապված ռիսկերը: 

4.10  Խուսափելով առկա ռեսուրսների  ոչ արդյունավետ օգտագործումից` 
աջակցել զարգացման պլանավորման համար կլիմայի փոփոխությունների 
և ռիսկերի նվազեցման ինտեգրմանը: Ադապտացման նպատակով` 
ապահովել կլիմային առնչվող տեղեկատվության և ռիսկերի նվազեցման 
տեխնոլոգիաների հասանելիությունը: 

4.11 Օգտագործել տարածաշրջանային վեհաժողովները և նախարարական 
հանդիպումները, ինչպիսիք են COP-18 և Rio+20, որպես Գլոբալ Պլատֆորմի 



Երրորդ Նստաշրջանում հաստատված շարժիչ ուժերից օգուտներ քաղելու 
միջոցներ: Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների իրականացման  
ընթացքում` օգտագործել ռիսկերի ռազմավարությունը զարգացման 
ներդրումների պաշտպանության համար: 

4.12 HFA միջանկյալ տեսությանը հաջորդող աշխատանքները ուղղորդելու  
համար վերահաստատել Խորհրդատվական Խումբը: ՄԱԿ-ի Աղետների 
Նվազեցման Միջազգային Նախաձեռնության (UNISDR) 
քարտուղարությունը կձեռնարկի խորհրդատվական գործընթաց, որի 
ընթացքում կհաստատվեն և հետ 2015թ. ԱՌՆ-ի զինանոցում կընդգրկվեն  
ուղղորդող սկզբունքները, նորմերը, ստանդարտները և արժեքները: Դրանք 
կհրապարակվեն 2013թ. և կամբողջականացվեն 2014թ. 

4.13 Առաջարկել Գլխավոր Քարտուղարին Գլոբալ Պլատֆորմի Չորրորդ 
Նստաշրջանին զեկույց պատրաստելու համար` ձևավորել աղետների 
ռիսկի նվազեցման ականավոր փորձագետների խումբ, ինչը 2013թ. ԱՌՆ-ի  
Գլոբալ Գնահատման զեկույցի հետ մեկտեղ կբացահայտի HFA հետ 2015թ.  
հիմնական միտումները և մարտահրավերները: 

4.14 Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի համակարգում առաջատար դերակատարումը և 
Գլոբալ Պլատֆորմի առաջարկությունների իրագործման արդյունավետ 
աջակցության անհրաժեշտությունը`  խնդրել, հզորացնել UNISDR 
մարդկային և նյութական ռեսուրսներով: 

Վերակառուցման Համաշխարհային Համաժողովը         

5. Հետ աղետային ծավալուն կամ թանկ վերակառուցման մեջ թաղված 
երկրներին տրամադրվող օգնությունը հաճախ վատ է համակարգված:  
Անհամաչափ և անկանխատեսելի ֆինանսավորումը ոչ միշտ է հասնում 
կարիքավորներին: Առավել ևս, սակավաթիվ երկրներ են սիստեմատիկաբար 
ներառում իրենց վերակառուցման պլաններում աղետների կանխարգելումը` 
վտանգելով միլիոնավոր մարդկանց զարգացման հեռանկարները: Այդ 
պատճառով, վերակառուցման վերարժեքավորումը շատ կարևոր է: 

6. Նախկին փորձից քաղված են կարևոր դասեր: Երբ վերակառուցումը 
կատարվում է ճիշտ, նա տրամադրվում է ավելի արագ, որակյալ և քիչ 
ծախսերով ու հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել աղետակայուն 
վերակառուցում: Դրան հասնելու համար յուրաքանչյուր աղետից հետո 
պահանջվում է միջազգային հանրության ավելի հզոր ղեկավարում, 
համագործակցություն և համակարգված աջակցություն, մասնավորապես 
առավել խոցելի ենթատեքստերում: Այդ մարտահրավերը և կազմեց 
Վերակառուցման Համաշխարհային Համաժողովի հանրապատկերը: 



7.  ՎՀՀ-ի մասնակիցները նպատակաուղղված էին մշակելու վերականգնման և 
վերակառուցման արդյունավետ համակարգ, որի նպատակն է` 

 Պարզ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ներքո` հստակեցնել 
դերակատարումները և պատասխանատվությունը, 

 Արդյունավետ օգտագործել յուրաքանչյուր շահառուի 
հնարավորությունները, 

 Երկրներին վերապահել ինքնուրույն որոշում ընդունելու և 
ռեսուրսները բաշխելու հնարավորություն, 

 Ժամանակին տրամադրել համապատասխան գիտելիքները և 
քաղված դասերը, 

 Աջակցել որակի և արդյունքների կենսունակ և թափանցիկ 
վերահսկման համակարգի ստեղծմանը:  

8. Մասնակիցները ողջունում են Համաշխարհային Բանկի ղեկավար դերը 
վերականգնման և վերակառուցման ֆինանսավորման ասպարեզում: Դա 
հասանելի է դարձնում վստահելի վերակառուցման ֆինանսավորումը, 
հնարավորություն է ընձեռում կառավարելու ռեսուրսները, նեգրավելով նաև ոչ 
ավանդական դոնորներին, և օգտագործել կապիտալի գլոբալ շուկայի 
հնարավորություննները: 

9. Մասնակիցները միտված էին հիմնելու գլոբալ  վերակառուցման և 
վերականգնման գիտելիքների գործնական համակարգ, հաստատելով կապ 
վերակառուցմամբ և վերականգնմամբ զբաղվող անհատ ձեռներեցների և 
կազմակերպությունների միջև և տվյալների ու տեղեկատվության անարգել 
հասանելիություն: 

10. Գլոբալ Պլատֆորմի Երրորդ Նստաշրջանը ավարտվեց  կոչ անելով` 
հզորացնել գլոբալ ղեկավարումը հաղթահարելու համար այն 
մարտահրավերները, որոնք սրնթաց աճող ռիսկի պատճառով սպառնում են 
երկրների կայուն զարգացմանը:    

          


