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في  في المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الكوارث المشاركين الدول العربية وممثليالمحلية  السلطاتنحن رؤساء البلديات وممثلي 

 في األردن، العقبة مدينة في 1122آذار/مارس 12-21 الفترة

 

الوكالة و (RDNU)األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج و( RDSINU)مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثكل من رحب بدعم ن

وسلطة منطقة العقبة االقتصادية واالستضافة الكريمة للمملكة األردنية الهاشمية وجامعة الدول العربية ( SDC) السويسرية للتعاون والتنمية

 مما ساهم في تفعيل دور المدن والبلديات والحكومات العربية، الخاصة

 

 :مخاطر الكوارث في المدن العربية ونعلن من العقبة ما يلينؤكد على أهمية الحد من 

 

 :منا بأن دراكا  إ

 

  في  تزداد هذه النسبة، بينما (المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة) في المناطق الحضريةسكان الوطن العربي يعيشون  ٪ من65أكثر من

.٪ من مجموع السكان87 الى الدول بعض
1

 

 

  أن معدل النمو السكاني العام  كمااإلجمالي،  ينمو السكانتفوق معدل السرعة بيزداد في الوطن العربي  المناطق الحضريةعدد سكان

 .من بين أعلى المعدالت في العالم

 

  الصحةو العمل والتعليم لفرصللتنمية االقتصادية والبشرية وذلك بتوفيرها  يا  رئيس مصدرا  في الوطن العربي تشكل المناطق الحضرية 

 .والتجارة والسياحة االتصاالتمرافق و

 

  مخاطر الكوارث الكامنة تكون أكثر قدرة على الحد من التقليديةوالمهارات  ةفعرمدعمة بالمالتي يتم الحفاظ عليها والتي تكون البيئة 

 .والممتلكات وسبل المعيشة األرواحنقاذ إكما تساهم في وتعزز من قدرة المجتمعات على المجابهة 

 

  فهيوبالتالي  ذات النشاط الزلزالي بما في ذلك السواحل والمناطق الخطورة شديدةفي مناطق تقع العربية والقرى معظم المدن والبلدات 

مما يؤدي لخسائر في األرواح والممتلكات وسبل  والبراكين والسيولوالعواصف والفيضانات معرضة لمخاطر الكوارث من الزالزل 

 .المعيشة

 

 ما نشهده من بما في ذلك  المياهالتغيرات المرتبطة بالجو وبسبب زيادة تواتر وشدة  الكوارثمخاطر محركات من  يالمناختغير ال

ومن  .وانعكاسات ذلك على األمن الغذائي وعواصف وسيولوتصحر  جفافمن على الوطن العربي سلبية للتغيرات المناخية تأثيرات 

والعواصف  لشواطئ الساحلية وارتفاع منسوب البحرتآكل او العربية إلى الغمر الساحليوالقرى المدن المتوقع أن يزداد تعرض 

 .بين غيرها من األخطار والفيضانات

 

  الطاقة و ةبيئالومثل البنية التحتية )في مختلف القطاعات  ريةالحض التنميةوتخطيط البعملية يجب أن ترتبط مية المستدامة تنالمفاهيم

المياه )حماية الموارد الطبيعية  من خالل الكوارث مجابهةالقدرة على وذلك من أجل زيادة ( االجتماعية واالقتصاديةوالتنمية 

 .والفئات األكثر تضررا   واألخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي (المياه ومستجمعات والمستنقعاتواألراضي واألحزمة الخضراء 

 

  الة لتنفيذ اجرائات الحدمؤسسات تنفيذية وجود سياسات فاعلة إلدارة مخاطر الكوارث هو أولوية مع تحديد وإيجاد من مخاطر  فعَّ

 .الكوارث

 

 والمحافظة على  , تقليل الخسائر واألضرار والمخاطرمن أجل ة ضرورهي  أنشطة الحد من مخاطر الكوارثالخاصة بستثمارات اال

 .استدامة سبل المعيشة

 

 عمليات له دور كبير في تعزيز القدرات وزيادة الوعي المجتمعي لذا يجب إشراك منظمات المجتمع المدني في المدني المجتمع 

 . ثالكوار مخاطر من بالحد الخاصة والبرامج المشروعات كافة في والتقييم والمتابعة والتنفيذ التخطيط

                                                           
  

1
 1121( UNHABITAT)مكتب االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  – تحديات التحول الحضري - 1121/1122تقرير حالة المدن العربية  

http://www.unhabitat.org.jo/inp/Upload/13394_OptiARABIC_StateofArabCities_Edited_25_12_2012.pdf
http://www.unhabitat.org.jo/inp/Upload/13394_OptiARABIC_StateofArabCities_Edited_25_12_2012.pdf
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 :إلىشير ن كما

 

  مدينتي : مجابهة الكوارثتمكين المدن من "والمعلنة بإسم  1125-1121الكوارث مخاطرللحد من  حملة العالميةالأننا نستند إلى

للحد  على أساس مبادئ إطار عمل هيوغوعلى مجابهة الكوارث المجتمعات الحضرية المستدامة عزيز قدرة هدف إلى توالتي !" تستعد

 .من مخاطر الكوارث

 

  الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر القادرة على المجابهة على هامش الخاص بالمدن  اتالبلديرؤساء بيان أننا نستند إلى

المتحدة األمم  ومؤسسات المدنللعمل مع شبكات  (RDSINU) مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث دعووالذي ي الكوارث

المجتمعات المحلية على مجابهة تعزيز قدرات المدني لدعم االستعدادات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وومنظمات المجتمع 

  .الكوارث

 

 :7102حتى نهاية عام نحن عازمون على ما يلي 

 

I.  لها  واالستعدادلتخفيف من آثارها لد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك وإدارة استراتيجيات الح مخصصة للتخطيطمحلية إنشاء وحدة

 .في نطاق البلدية والتعافياالستجابة و

 

II. مسؤوليات الجهات المعنية ( أ): ـب فيما يتعلقتفعيل تطبيق القانون العمل على وتشريعات واستصدار أنظمة ولوائح  صدارالتوصية بإ

( ج)، لألخطار التحتية للمدينةلبنية ا األراضي للحد من تعرض اتاستخدام تحديد مناطق( ب) ،د من مخاطر الكوارثمن أجل الح

 .االمتثال لمعايير السالمة عندفز الحوامنح عقوبات لعدم االمتثال وفرض ال

 

III. دمج اعتبارات على  يتم انفاقهاعلى أن ،لمدينة للحد من مخاطر الكوارثلمن الميزانية السنوية % 5الى % 2بين يتراوح ما  تخصيص

يالمجتمع االستعدادو تحسين  البنية التحتية تعزيزالقدرات المؤسسية ومخاطر في قطاعات التنمية المختلفة وتعزيز الالحد من 
2
. 

 

IV.  والمناطق األثرية  بما في ذلك المباني العامة والمدارس والمرافق الصحية)تقييم المخاطر للمدينة ل واحدر تقريإعداد ما ال يقل عن

ضمان أن و( النمو العمراني)الحضرية التنمية وسياسات لتوجيه خطط  وذلك (ذات الموروث الثقافي والبلدات القديمة التاريخية

 .السكان ميعلج المدينة لمجابهة الكوارثهذه المعلومات وخطط توفرت

 

V. تنفيذية طط واقعية لتحديد خ الجهات المعنية جميع المشاورات معمن خالل  وذلك لحد من مخاطر الكوارثل المدينةاستراتيجية  إعداد

 .وربطها باالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارثمخاطر الللحد من 

 

VI.  طر لمخاوالمناطق الريفية في المدن والبلدات المجتمعات المحلية واستيعاب فهم لزيادة  عامةالتوعية واحدة على األقل للحملة تنفيذ

 .للحد من المخاطر الواجب اتخاذها اإلجراءاتوالكوارث 

 

VII. الجامعات وضرورة إدراج الحد من مخاطر ث في المدارس وبرامج التعليم والتدريب على الحد من مخاطر الكوار التوصية بتطوير

 .الكوارث  في المناهج التعليمية

 

VIII.  المحتاجة األماكنللسيول في نظام صرف حاجز أو وأسد  مثلبناء أو تعزيز مرفقين حيويين في المدينة للحد من مخاطر الكوارث 

 .لذلك

 

IX.  في ( أو مركزين صحيين) ينيين ومدرستين ومستشفتحكومي ؤسستينمالكوارث في ما ال يقل عن  تخفيف آثاراجرائات تنفيذ التأكد من

أو البلدة المدينة
3
 . 

                                                           
2
الغابات، والوعي العام، واالنذار المبكر، /، صيانة األحزمة الخضراءللسيولوفقا للظروف المحلية، قد تشمل هذه االعمال بناء واصالح السدود وبناء نظام صرف   

 .وارث لعالجها والستعادة سبل العيشوالتدريب، وشراء معدات االنقاذ واالنذار، تدريب فرق االنقاذ، تخزين مواد االغاثة وتوفير القروض الصغيرة بعدوقوع الك
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X. استخدام األراضي وخططد البناء شاء نظام لمراقبة تطبيق قواعنإ. 

 

XI. في  ضة للمخاطراألكثر ُعر مجتمعاتلل وخاصةنشر اإلنذار بالكوارث إنذار مبكر على مستوى البلدية تعمل على إعداد ولجنة  تكوين

المناطق الحضرية والريفية
4
. 

 

XII.  األولية الطبية واإلسعافات مكافحة الحرائقللمساعدة في عمليات البحث واإلنقاذ ومتطوعين من المجتمع المحلي وتدريبهم  قفرتشكيل 

 .حيثما وجب ذلك الفيضانات والزالزل تخالء في حاالاإلو

 

XIII.  ة سبيل المثال قنوات الصرف الطبيعيعلى  .تخفيف مخاطر الكوارثو حماية الموارد الطبيعيةن لضمان يمخططما ال يقل عن تنفيذ

مستجمعات حول المدن أو  ءحزمة الخضرااألو أشجار المانغروف والغابات، أووالمستنقعات األهوار أراضي أوكاالنهار والقنوات، 

 .المياه

 

XIV.  و تخصيص موارد لحمايتها وصيانتها للحد من مخاطر في الوطن العربي االهتمام باآلثارات التاريخية والموروث الثقافي العالمي

 . الكوارث

 

XV.  المحليةالسلطات بين البلديات ووالمعرفة لنقل الخبرات بين المدن العربية التعاون المشترك تعزيز. 

 

XVI. آذار من كل عام هو اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث/من مارس (12) اعتبار يوم الحادي و العشرين. 

 

 

 : مالحظات

 

العالمي الجديد للحد من طار اإل لضمان االتساق مع 1125إجراء مراجعة في عام وسيتم  1120 عامحتى نهاية هذا اإلعالن نحن نلتزم ب -2

 (.ما بعد هيوغو) 1125 مخاطر الكوارث في

 

 مخاطر الكوارث في الدول العربية ولذلك فإن المدن العربية تتفاوت قدراتها الحد مننحن ندرك أن هناك تفاوت بين تطور وتقدم أنظمة  -1

وبينما يتفق الجميع على ما عزمنا عليه في هذا اإلعالن ندرك جميعا  أن . رد في هذا اإلعالن ومن المتوقع أن تتفاوتلتنفيذ ما و ومواردها

   . مستويات التقدم المحرز ستتفاوت في تنفيذ هذه االلتزامات الواردة في إعالن العقبة للحد من مخاطر الكوارث في المدن العربية
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المكاتب الحكومية بالمدينة والجسور والمستشفيات والمدارس والمطارات والقطارات )شراء التأمين علي المباني والبنية التحتية الحرجة  :وقد يشمل ذلك ما يلي  

واالشتراك مع هذا القطاع من أجل تعزيز التأمين للمخاطر في القطاع الخاص  وذلك لنقل مخاطر الكوارث من وزارة المالية لقطاع التأمين( والمحطات و الموانئ

 .للصناعة واالسكان
4
ن مصادر وطنية ودولية ونشرها للجميع باستخدام مجموعة متنوعة مانشاء لجنة متعددة التخصصات لتلقي المعلومات في حاالت الكوارث : وقد يشمل ذلك ما يلي  

 .ال وسائل االعالم والمساجد والكنائس والمنظمات المجتمعية و المؤسسات التعليميةمن القنوات فعلي سبيل المث


