
  
 

 

 د من خماطر الكوارثـر العريب الثاين للحــاملؤمت

  4141ايلول / سبمترب  41 – 41 مدينة شــرم الشـيخ، مجهوريــة مصــر العربيــة 

عالن شـرم الشـيخ  للحد من خماطر الكوارث ا 

 4141ايلول / سبمترب  41
 

قلميية و املنظامت ممثلو و  والربملانيون املدن ورؤسـاء ورؤساء الوفود احلكومية وزراء العربالنـحن  احلكومية وغري ادلولية ال 

يف مدينة رشم الش يخ، مجهورية مرص العربية خالل يف املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث  ون املشـارك كوميةاحل

وحملافظة جنوب ةًل وشعبًا دوقيادًة و هوريـة مرص العربية نعرب عن شكران وتقديران جل ، 4141سبمترب/ ايلول  41 – 41الفرتة من 

ىل شكر نتقدم ابل كام  .لثاين للحد من خماطر الكوارثل س تضافة املؤمتر العريب اسيناء  مكتب الأمم املتحدة و جامعة ادلوةل العربية ا 

جناح أأعامل املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث. يفالفعاةل  ملسامههتم( UNISDRللحد من خماطر الكوارث )  ا 

س تضافة دوةل الياابن للمؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث اذلي س يعقد يف س   4142نداي يف مارس ي كام نرحب اب 

للحد من خماطر الكوارث حلضور فعاليات املؤمتر العاملي الثالث العربية قادة ادلول الكرمية لعوة ونشكر دوةل الياابن عىل ادل

  .4142ؤمتر الهام يف مارس ونتطلع لنتاجئ وخمرجات هذا امل
 

 

 احلد من خماطر الكوارث ونعلن ما ييل: نؤكد عىل أأمهية 

درااكً منا   بأأن:ا 

جنازات هناك هجود .4 عامتد خاصة وبصفة الكوارث خماطر من احلد جمال يف عربية مقدرة وا   من للحد العربية الاسرتاتيجية ا 

نشاء التنفيذي وخمططها الكوارث خماطر  العربية. ادلول يف الوطنية نتداتامل   من العديد وا 

ىل الأخطار أأجزاء خمتلفة من املنطقة العربية معرضة للأخطار اجليولوجية مثل الزلزل  .4 والاهنيارات الأرضية، ابل ضافة ا 

والأحداث املتطرفة يف  والفيضاانت والعواصف الثلجية املناخ مثل اجلفاف والعواصف الرملية والس يولتغري املرتبطة ب 

 والأعاصري. وزحف اجلراد ت احلرارة وحرائق الغاابتدرجا

 اليت تتعرض لها منطقتنا العربية. عن اخملاطرومعلومات حمدثة بياانت قاعدة  توفرلعدم خسـائر الكوارث تتفامق  .3

نذار املبكر وهشاشة البنية التحتية  عدم توافر نقص املوارد وضعف أأو .1 ىل زادة جحم اخلسائر النامجيؤدي أأنظمة لال  ة عن ا 

 .والأصول والاقتصاد والبيئةعيشة الكوارث يف الأرواح وس بل امل 

ىل اخملاطر الثانوية  وتغري الرتكيبة الساكنية واجتاهات الهجرة، والتدهور البييئ وندرة املياه الرسيع العمراينلتوسع ا .2 ضافة ا  ا 

العربية ضطراابت اليت هشهدها املنطقة نفلونزا اجلاحئة والرصاعات والااملرتبطة ابلزنوح الساكين وتفيش الأمراض وال  

دارهتا.لقدرات ادلول العربية  تؤثر سلبًا عىلمتعددة اجلوانب و  حتداتهشـلك   لحد من خماطر الكوارث وا 
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جاميل مسـاحة املنطقة العربية صاحلة للزراعة بسبب ندرة املياه والتصحر وتدهور الأرايض. 41.2 .1  % فقط من ا 

تأأثر من جراء اجلفاف والزلزل والفيضاانت والس يول والعواصف  4119و 4891ني عايم مليون نسمة ب 37أأكرث من  .7

قتصاد العريب حبوايل   .أأمرييك مليار دولر 41وترضر ال 

النظم الايكولوجية لها وظائف هامة تؤثر عىل منظومة احلد من خماطر الكوارث من خالل دمع س بل العيش  .9

 والاحتياجات الأساس ية. 

 املفتاح هو ومتخذي القرار املصلحة أأحصاب جليع املس توات مجيع عىل الكوارث، خماطر من ابحلد واملعرفة الوعي تعزيز .8

ىل اخلطر مع التعايش ثقافة من والتحول ال لزتام لتوليد  اخملاطر. من للحد والعمل السالمة ثقافة وتعزيز به الوعي ا 
 

 وتأأكيداً عىل: 

 ،4881لعام  أأمنا أأكرث عامل أأجل من يوكوهاما ، واسرتاتيجية4898ية لعام الطبيع  الكوارث من للحد ادلويل العقد .4

طار4888لعام  الكوارث من للحد ادلولية والاسرتاتيجية  .4112لعام  هيوغو معل ، وا 

( اذلي اعمتد الاسرتاتيجية العربية للحد 48/3/4144 –( 43د.ع ) 213قرار مقة ادلول العربية )مقة بغداد( رمق )ق.ق:  .4

 . 4141اطر الكوارث من خم

مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث يف ادلول جامعة ادلول العربية وبعض ادلول العربية و هبا  تاليت قام الفعاليات .3

طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد  ، أأخذًا ابلعتبار مالحظات ادلول العربية حول مسودة 4142العربية حول ا 

  قائات التشاورية يف املنطقة العربية.توصيات ونتاجئ الل

قلميي العريب الأول للحد من خماطر الكوارث )العقبة، اململكة الأردنية الهامشية  .1  (44/3/4143-48نتاجئ املؤمتر ال 

عالن العقبة للحد من خماطر الكوارث يف املدن العربية )العقبة، اململكة الأردنية الهامشية  .2  (44/3/4143ا 

 (42/7/4141-41التحضريي الأول ملؤمتر الأمم املتحدة الثالث للحد من خماطر الكوارث )جنيف، سويرسا  نتاجئ الاجامتع .1

بيان أأيضًا و للأطفال والش باب متضمنة أأطفال الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا يف حتالف تغري املناخ املمثةل اجملموعة بيان  .7

 .ادلول العربيةحول احلد من خماطر الكوارث يف  منظامت اجملمتع املدين
 

ن  احلايل، هيوغو معل طارالنتيجة املرجوة من ا   مع ومتاش ياً  هيدف  4142للحد من خماطر الكوارث ملا بعد  اجلديد ال طارفا 

 والبيئية والاقتصادية الاجامتعية والأصول وس بل املعيشة الأرواح يف الكوارث، عن النامجة اخلسائر يف كبري خفض لتحقيق

 وادلول. للمجمتعات
 

  :التاليةالأهداف ال سرتاتيجية الثالثة و  4142طار احلد من  خماطر الكوارث ملا بعد ملسودة الأولية ل  الأخذ علامً اب

جراءات تطوير أ ليات لل الوقاية من خماطر الكوارث اليت تتطلب  .4 ىل معاجلة الزادة يف التعرض ال منو و ا  تمنية واليت هتدف ا 

 وقابلية الترضر.

 الاس تعداد ذكل يف مبا وقابلية الترضر، التعرض وتقليل ملعاجلة تدابريمنا  تتطلب اليتو  احلالية كوارثال خماطر من احلد .4

 .الطبيعية احملدقة ابملنطقة لالس تجابة للكوارث

 لمتكني وبيئية واقتصادية اجامتعية تدابري تتطلب اليت الكوارث وادلول جملاهبةواملؤسسات  واجملمتعات تعزيز قدرة الأفراد .3

 والتعايف مهنا. أ اثرها اخلسائر وتقليل استيعاب عىل ادلولاملؤسسات و و  واجملمتعات لأفرادا
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ننا ووفقًا للتحدات املعنية ابحلد من  خماطر الكوارث اليت تواجه املنطقة العربية ف  ما ييل:  س نعمل عىلا 
 

رادة س ياس ية وقاعدة مؤسس ية تعزيز  .4 طار يف الكوارث خماطر فعاةل للحد منهشاركية ا   املسائةل حتمكها وطنية منظومة ا 

 املنظومة. هذه دلمع الوطنية املوارد وحتديد واملسؤوليات الأدوار وتوضيح والشفافية

 اكفة عىل وذكل الكوارث خماطر من للحد القرار لصانعي ولويةكأ العام  وعيال والوقاية واستهناض السالمة ثقافة بناء .4

 .احملليةات احلكوم وقادة احمللية، متعاتاجمل  داخل اخلصوص وجه وعىل املس توات،

 .يف احلد من خماطر الكوارث الرش يدة واحلومكة الالمركزية تعزيز .3

طارتطوير  .1  لتنفيذاكيف  بشلك ملوارداب وتزويدهاابلصالحيات  وتفويضها تلكيفها يمت جلنة أأو كهيئة مناسب مؤسيس ا 

 .مسؤولياهتا يف احلد من خماطر الكوارث

 الوطين. ال طار هيلك داخل قليالً  الاس تقالل مع ابلعملسلطات احمللية لل  والسامح احمللية القدرات تعزيز .2

جراءات وتنفيذ اختاذ .1  وتنفيذ وضع خالل من الغذايئ والأمن املايئ الأمن من أأعىل درجة وحتقيق اجلفاف مع للتعامل أأفضل ا 

  .الترضر وقابلية اجلفاف خماطر وحتديد تقيمي عىل تعمتد اليت اجلفاف جملاهبة املتاكمةل والس ياسات الاسرتاتيجيات

 املعيشة س بل ىلالكوارث ع تأأثري من لحدل الاس تعداد عىل احمللية اجملمتعات ملساعدةالكوارث  جملاهبة وطنية رشااكت بناء .7

 لصغرية.ا املشاريع ومتويل اخلاصة التعويضات وبرامج التأأمني وبرامج الاجامتعي الأمان ش باكت خالل من والاقتصاد

 الأرصاد خدمات وتقوية اجملاهبة، تعزيز أأجل من املناخ تغري ععامل مالت هجود مع الكوارث خماطر من احلد هجود دمج .9

دارات بني الروابط وتعزيز املائية/ الزراعية  املناخ. وتغري الكوارث خماطر من واحلد والزراعة الأرصاد ا 

جراءات من مجةل تنفيذ .8 طار يف ال   احلرضي، التخطيط لتحسني املدين واجملمتع واخلاص العام القطاعني بني فعاةل رشااكت ا 

 احلرضية؛ املناطق يف للفقراء املعيش ية الظروف حتسني خالل من العربية املدن اس تدامة وتعزيز اخلدمات، بتقدمي والهنوض

 .العربية للمدن الوظيفية الكفاءة حتد اليت املتعددة القطاعية العوائق ملعاجلة جريئة حملية ومبادرات حرضية برامج وتطوير

 .اخملاطر درء البيئة واليت هسامه يف عىل السلبية ال اثر وتقليل للموارد الأمثل الاس تخدام لتحقيق اخلرضاء العامرة مبدأأ  تعزيز .41

نذار أأنظمة وتعزيز تطوير .44 قلميية  املبكر ال   لتحديد الترضر ةقابلي مدى وتقيمي اخملاطر؛ ومراقبة وتقيمي لتحديدالوطنية وال 

 الكوارث. جماهبة خيارات وحتديدالكوارث  خملاطر املعرضة واملناطق احليوية التحتية البنية

 الترضر، قابلية ودراسة الأخطار، خرائط ورمس ورصداطر اخمل ملراقبة التقنية الوسائل وتعزيز العلمي البحث الرتكزي عىل .44

 اخملاطر. تقيمي مسائل يف الوطنية وتعزيز الكفاءات بعد، عن تشعارالاس  وأأدوات اجلغرافية املعلومات نظم واس تخدام

قلميية أ ليةتطوير  .43 وربطها ابلهيئة الاستشارية ادلولية للعلوم والتكنولوجيا بشأأن احلد من خماطر الكوارث  العرب العلامء جتمع ا 

لزتام تعزيز دفس هته  جراءات دلمع والتكنولوجيا لومالع واستهناض والعلمية الأاكدميية الأوساط من واملشاركة ال   من احلد ا 

 الكوارث. خماطر

خماطر الكوارث واملعمول هبا يف بعض ادلول  ضد اكلتأأمني اجليدة التجارب بعض للعمل عىل تطبيق التأأمني قطاع وعي تمنية .41

 .العربية

هامتم اخلاص القطاع وموارد مهم استهناض .42  تقيمي مثل اخملاطر تقيمي نيكو أأن وجيب. أأدائه عىل الكوارث خماطر بتأأثري لال 

قتصادية اجلدوى دراسات من يتجزأأ  ل جزء البييئ الأثر  خاصًا. أأو عاماً  قطاعاً  اكن سواء استامثري مرشوع لأي ال 

جامتعية املسؤولية ضامن .41 دارة املدين اجملمتع مع رشااكت تطوير وحتفزي اخلاص للقطاع ال   .الكوارث خماطر ل 

 .هتا هس تفيد مهنا السلطات احملليةاوالتعامل مع تداعي الكوارثحد من خماطر تطوير أ ليات متويل وطنية لل .47
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طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد  4141مراجعة ال سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث  .49  4142متاش يًا مع ا 

 املس تدامة وتعزيز تنفيذها.وأأهداف التمنية 

قدراهتا يف متابعة تنفيذ ادلول ل طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد عزيز عربية لتدمع الأمانة الفنية جلامعة ادلول ال .48

 وال سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث وخمرجات املؤمترات العربية املعنية ابحلد من خماطر الكوارث. 4142
 

طار معل احلد من خماطر تطوير مسودة التالية مضن للنقاط ما س بق تويص املنطقة العربية بأأمهية الأخذ ابل عتبار ومبوجب  ا 

 :4142الكوارث ملا بعد 
 

طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد  .4 جراءات والتدابري الالزمة للحد من اخملاطر القامئة 4142أأن يتخذ ا  واحلد  ،ال 

 القدرة وتعزز الكوارث خماطر من احلد تدمج اليت س تدامةامل  والتمنية للمنو وخطط مساراتوأأن يعمتد  من التعرض للمخاطر

 .اجملاهبة عىل

طار العمل  يكون أأن .4 ىل  عامة اسرتاتيجياتس ياسات و  عىل اً وقامئ معلياً ا   قدرةً  وأأكرث أأمناً  أأكرث جممتعات بناءتعزيز هتدف ا 

نفاذ املسائةل أ ليات يعزز وأأن العيش، وس بل الأرواح عىل واحلفاظ الكوارث خماطر جماهبة عىل  عىل ابلقدرة تعويمت  وال 

 .اخملتلفة الطبيعية اخملاطر  معاجلة

طار يشمل أأن .3 رايض العربية لأ خاصة ل عناية يعطي وأأنادلول بدون اس تثناء  مجيع الكوارث خماطر من للحد اجلديد العمل ا 

 .احملتةل

 واجلفاف املتطرفة املناخية لأحداثوا املناخ تغري وتأأثريات الغذايئ والأمن املايئ الأمن نعداماملتعلقة اب القضاا أأن يركز عىل .1

يالء اهامتم  .خاص ابملناطق اجلافة والأرايض القاحةل مع ا 

طار) 4142 بعد ملا ادلوليةمسارات التفاوض والتفاهامت  بني التوافق تعزيز .2  املناخ، تغري اتفاقية الكوارث، خماطر من احلد ا 

 (.املس تدامة التمنية أأهداف

طار يتضمن أأن .1  املوارد والاكفية كتوفريواملتابعة  املناس بة التنفيذ وسائل 4142 بعد ملا الكوارث اطرخم من احلد معل ا 

 القدرات. وتمنية ونقلها، التكنولوجيا وتطوير املالية،

طار يشمل أأن .7  الطبيعية. ابلأخطار الناش ئة املتصةل التكنولوجية اخملاطر 4142 بعد ملا الكوارث خماطر من احلد معل ا 

 الربامج لتنفيذ هابدور لقيامل  جامعة ادلول العربيةعزيز ت خالل زتاماهتا منلملتابعة تنفيذ ادلول ل  العربية  جامعة ادلولدمع  .9

قلميية  الكوارث. خماطر من للحد ال 

بتقدمي ادلمع لدلول النامية لتعزيز  املتباينة لكنلية املشرتكة وأأن تلزتم ادلول املتقدمة طبقًا ملبادئ ريو وخاصة مبدأأ املسؤ  .8

  هجودها للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل اجملاهبة.

طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد  .41 قلميية والوطنية بدمع ا  من خالل  4142أأن تلزتم مؤسسات المتويل ادلولية وال 

 متويل ادلول واجملمتعات لبناء قدرهتا عىل جماهبة الكوارث.

طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد ع اخلاص واجملمتع املدين القطا ثلالأطراف املعنية م لزتم تأأن  .44 وأأن  4142بتطبيق ا 

ىل أأي أأعامل تتسبب يف ل   جملمتعات والأفراد.ابخماطر ترض تؤدي ا 

 اجملمتعات مع احرتام حقوق الانسان.أأرواح وأأصول وس بل معيشة رضورة للحفاظ عىل أأن يعد احلد من خماطر الكوارث  .44

دارة تتطلب .43 عاقة الفعال وغري المتيزيي لاكفة رشاك ال   الكوارث اطرخم ا  رشاحئ اجملمتع من النساء والأطفال والش باب وذوي ال 

  .يف حتديد وتنفيذ س ياسات احلد من خماطر الكوارث وكبار السن
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ارد اكفية تتيح دوره ليكون كيان قامئ بذاته هل مو  وماكتبه الاقلميية تعزيز دور مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث .41

قلميية ويفدمع يف  ماكانت قدرات وتعزيز التنس يق أ ليات تعزيز ادلول واملنظامت ال  جرائات تنفيذ يف ادلول وا   من للحد ا 

 .الكوارث خماطر

طار معل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد  .42 لزتاهما يف تطبيق ا   .4142أأن تعلن ادلول ا 

 

 

 .4141ايلول / سبمترب  41للحد من خماطر الكوارث،  الرمسية املعمتدة ل عالن رشم الش يخ تعترب النسخة العربية يه النسخة *

 

 


