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са 6. сједилце Глобалне плдтфлрлнс за сдма►бсње рпзпкн лд катдстрлфв, Жепева,
Швајпарскв, 15- 17. маја 2019. гллпле

Парлалlептарпу скупштипу БвХ па 6. сједпигнl Гллбалпе платфлрме за
сапlаљеље ризика лд катастрлфа, клја је у Оргапизацији Иитерпарламептарпе
унггје (ИПY), Квнцеларвје Уједигвегпп пација за спречавање ризика Од
катастрлфа (УНИСДР) it Bnane Швајцарске, лдржана у Женевн, представљал је
Бариша Чллак, делегат у Длму нарлда nCBttX.
ШестОм сједнпцлм Гллбалне платфлрме за спгањенbе ризика од катастрлфа
предсједавалн су Мапуел Сагер, државпи секретар Владе Швајцарске, и Мами
Мицуглри, специјалнп представник Уједггњеггих ндција гепералгглг секретара
за eмaњeњe ризпка Од катастрлфа. Сесији су прпсусгвлвалп учесцицп из 182
земље. Гллбална платфлрма плзвала је на убрзанл Дјеллвање у плстизанбу
седам циљева Оквира из Сендаја за смањење рпзпка Од катастрлфа 2015-2030.
ii narnacuna важплст смањења ризика Од катастрлфа за плстизање Агенде за
Одрживи развлј д0 2030. глдипе, те длприплс Оквира из Сеllдаја Парисклм
сплразуму, Агенди за хуманост, Нлвлј урбанлј агенди и Путу САМОА.
Иа сједипци Глобалие платфлрпlе за 2019. апалпзпрапа је реализацпја Оквпра
in Сеггдаја, ira Осилву плдатака клје су државе тиаггице длставиле Надзлрнллг
лдблру за Оквир из Сенгдаја. 116 земаља длставља извјештаје путелЈ ИадзОрнлг
лдблра, шт0 представља кључни клрак ка блљем разулгијевању ризика и
Остваривању циљева Одрживлг развлја у складу са ризиклм. ПОсвен3енлет
сарадњи била је Очигледпа, ип0 је плткријепљепл првлпг заједгнпчкллЈ
деlиарацпјлм заиггтереслвапих страиа која је предлчепа иа сједгпгин Гллбалне
платфлрме. Земље су показзле снахаry плевећегглст мултилатералпзму у
лстваривању интегративниХ прнсryпа смањењу ризика лд катастрлфа,
ублажаваљу климатскиХ прллlјегга и прилагођавању, те Одрживлц развлју.
Тлклм расправе упун3ен је позив за вetry плмлh у развлју базе података л
губllцима у катастрлфама, клје су нелпхлдне за ггзвјештавање. Истакнут0 је да
плвећана сарадња изпlеђу ллкалних и централних влада п заинтереслваних
страгга, укључујун3и приватпп сектлр и цивllлнл друипвл, млже претвлргlти
плдатке 0 ризицима у разулгљнве и уплтребљиве иифлрмације.
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IIa конференцијпје посебно истакнута и улога медија, коју треба ојачати, како
бп ефнкаспо допрнгшјели смањељу ргвика од катастрофа тако што $е
осигурати xpиrnчtry колгуникацијску нггфраструктуру пa лгјесту и фупкцпјама,
те пружатп иггформације које нге помоћи заједницама да слгање ризик ii како да
потраже полгоћ у случају катастрофе.
Наглашена је потреба за стратегијама ii плановплга за смањење ризика од
катастрофа на локалнолг нивоу како би се обезбиједнло епровођење
националних стратегија. Националне владе треба да омогуће развој и
реалпзацпју локалигпс плапова ii стратегија.
Учесници су пстакли потребу издвајања буцста за смањење ризика од
катастрофа од свих сектора на свпм нивоггма, те позватг на венге преношење
фппансијских средстава локалпипг властипга како 6" их оспажгши H одредили
прплагођене приступе који су усмјерегггг на смањегbе ризика, укључryјући и
финаггсгграње засновано ira прогнозалга. Земље учеснице су такође позвале
донаторе ii међународне финансијске институције да интегришу смањење
ризика од катастрофа у своју развојгry помоћ, са посебннм лгеханизмгглга за
угрожене и земље изложене проблепигма дугова. Иајмање развпјене земље,
земље у развоју које иемају излаз ira маре H мале острвске државе у развоју
треба да буду у фокусу повећане техиичке подршке, изградље капдцитета II
финансијске подршке за слгањегбе рпзика од катастрофа и изградње
отпорности, наглашеноје токолг расправе.
Свеобухватна порука Глобалпе платформе билаје да cc отпорпост исплати.
Снажан „03118 је упунен лггдерилга на свим нивоилга да осигурају подпјељењу
отпорност за све. Инвестиције засноване на ризику су неопходне за одрживи
развој и инклузпвна друштва.
Учесницгг су позвали на већу полптпчку посвеІіеност потпуној интеграцији
смањења ризика од катастрофа у реализацији циљева одрхпгвог развоја.
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