مخاطر الكوارث
ر
حد من
تطبيق اإلستراتيجيية العربية للح
ق
العربي من إطار عممل ھيوغوما ببعدعام
2015
2
ي
وتطوير المموقف
صر(
شرين الثاني  ،20113جامعة الدوول العربية ،مص
يمية ) 25-24تش
ورشة عمل إقليم

عامة:
خلفية ع
تتعرض أجزاء مختلففة من المنطقة اللعربية بشكل
ض
حداث المفاجئة واالمنطقة العربية لليست بمنأى عن الكوارث.
الكوارث ليست من األح
ث
واالنھيارات األرضية ،إض ً
بالطقس مثل الفيضانات ،ارتفاع في
ضافة إلى المخاطررالمتعلقة
س
ت
جيولوجية مثل الززالزل
منتظم إإلى المخاطر الج
ف ،العواصف الررملية ،حرائق الغاابات واألعاصير .التوسع الحضري السريع ،التدھوور البيئي ،ندرة المياه ،تغيير
درجات الحرارة ،الجفاف
الثانوية المرتبطة بالنزووح السكاني،
ة
سكان العرب .إن المخاطر
غرافيا واتجاھات الھجرة يزيد من تضخم مستويات الضعف لدى الس
الديموغ
المنطقة على نطاق
ة
إلى إضعاف
المدنية تشكل تحديات متعددة تؤدي ى
ة
ضطرابات
وتفشي األمراض ،واإلنففلونزا الجائحة ،ووالصراعات واالض
مخاطر الكوارث.
ر
من إمكانياتھا لتخفييف وإدارة
مضى .إن العوامل ھذه كافة تسبب تحدي للدول وتحد ن
ى
أوسع من أي وقت
عربية باعتماد
ھداف اإلنمائية لأللفية ،قامت الدول العر
نحو تحقيق األ ف
إلى االلتزامات و
إستجابة للتوجھات المثيررة للقلق حول الكووارث وبالنظر ى
ة
جتمعات على مجاابھة الكوارث ،والتي تم تطويره ففي الموتمر العالممي للحد من
 :2015-20بناء ققدرة األمم والمج
عمل ھيوغو 005
إطار ع
ال
صدق عليه من ققبل الجمعية العاممة لألمم المتحدة بالقرار رقم  .195/60قامت
في  2005والذي ص
كوارث الذي عقد في ككوبي ،اليابان ي
ث
سة نحو زيادة
باتخاذ خطوات ملموس
ذ
عن شؤون البيئة )(CAMREE
العرب المسؤولين ن
ب
من خالل مجلس وززراء البيئة
جامعة االدول العربية ن
سياسات اإلقليمية للتنمية المستدامة ،التكيف مع
الوعي ووااللتزام بالحد ممن مخاطر الكواررث ودمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الس
التغير اللمناخي ،آليات التتنسيق وإدارة الكووارث والبيئة.
 (ASDRبالتعاون بين األمانة ة
R 2020) 2020
خاطر الكوارث 0
إعداد اإلستراتيجية الععربية للحد من مخ
د
تم
الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب
إلقليمي للدول
حد من مخاطر الككوارث المكتب اإل
المسؤوللين عن شؤون الببيئة ) (CAMREفي جامعة الدول العربية ،ومكتب األمم المتحدة للح
تم إعتماد اإلستراتيتيجية العربية
حدة والمنظمات الددولية والمدنية .م
ظومة األمم المتح
من الشركاء من منظ
العربية ) (UNISDRوبممساھمة العديد ن
دورته  22في مقر
ه
الكوارث  2020من قبل مجلس وزراء الببيئة العرب المسؤوولين عن شؤون االبيئة بالقرار رقم  ،345في
ث
من مخاطر
للحد ن
الدول العربية في
ل
عي لجامعة
صادي واالجتماع
األمانة العامة لجامعة الددول العربية  ،2010/12/20-19وقد أقرت من ققبل المجلس االقتص
عربية في قمة
دورته ففي إيلول  2011وفي أذار  2012تم اعتماد االسترراتيجية العربية لللحد من مخاطر اللكوارث من قبل رؤساء الدول العر
حد من مخاطر اللكوارث من قبل جميع الشركاء .وقد ساھمت
طة لتنفيذ اإلستراتتيجية العربية للح
رؤساء الدول في بغداد .ويتم إعداد خط
العربية حول خطة
ة
حصول على المزييد من المدخالت من الدول
المنظمات اإلقليمية في اللمقترح الذي تم تبتبادله مع الدول اللعربية .وسيتم الح
ت
المسؤولين عن شؤون
ن
لمجلس وزراء البيئة العرب
س
جتماع المقبل
طر الكوارث قبل ااعتمادھا في االج
الستراتيجية العربيية للحد من مخاط
تنفيذ اال
البيئة.
ألول للحد من
خاطر الكوارث وتنفيذ إطار عمل ھيوغوتم تنفيذ الممؤتمر العربي األ
اإلقليمية في الحد من مخ
ة
إلجراءات
أجل زيادة تعزيز اإل
من ل
سرية للتعاون
الكوارث وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكالة السويس
ث
قبل مكتب األمم اللمتحدة للحد من مخاطر
مخاطر الكوارث من ل
طار عمل ھيوغو وبرنامج بعد
ضافةً إلى تطبيق إط
طقة العربية– إض
لتنمية لمعالجة تحديات الحد من مخاطر الكوارث والتقدم المحرز في المنط
وا ة
ضرية .تم تنسيق االمؤتمر بالمشارككة مع جامعة
في المناطق الحض
خاطر الكوارث ي
عي على إدارة مخ
التركيز بشكل موضوع
ز
 – 201مع
عام 15
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي
طقة العقبة اإلقتصاددية الخاصة ت
من قبل سلطة منط
الدول اللعربية والحكومة األردنية؛ وتم استتضافة المؤتمر ن
ً
المسؤولين في الحكومة ،ررؤساء مدن،
ن
عرب ،كبار
،
 250مشارك ،متضممنا وزراء
المؤتمر أكثر من 2
مر
الحسن .حضر
ن
األميرة سمية بنت
المتحدة.
ة
ي ،ووكاالت التنممية الثنائية ومسؤوولي األمم
عن المجتمع المدني
ممثلي ع

1

حديد الفرص
المصلحة المتعددين حول الحد من مخاطر الكوارث على تح
ة
ألصحاب
االجتماع اإلقليمي األول ھذا على اللمستوى العالي أل
ساعد ال
الحد من مخاطر
مناقشة التقدم اإلقليمي المحرز نحو د
ة
ث ،كما تم
والتحدياات في السياسات الحالية واآلليات المؤسساتية إلداررة مخاطر الكوارث
عمل ھيوغو.
الكوارث وتطبيق إطار ع
ث
نحو اإلطار العالمي بعد  2015للحد ممن مخاطر الكواررث .وبما أن
اإلقليمي والمدخالت و
ي
توطيد الموقف
د
على ذلك كان من أھم النتائج
عالوة ع
طلبت الدول األعض
يقترب من نھاية عامه الزمني العاشر  ،2015-20055ط
ب
عمل ھيوغو
إطار ع
ضاء في األمم الممتحدة من مكتب األمم المتحدة
قرار الجمعية العامة للألمم المتحدة
الكوارث من خالل ر
ث
من مخاطر
عام  2015للحد ن
الكوارث لتسھيل تطوير إطار عمل بعد ع
ث
من مخاطر
للحد ن
.199/66إن عرض مداووالت الجھات الممعنية في المنطقة العربية على جدول األعمال بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث سيكون
في تنمية اإلطار الععالمي القادم للحد من مخاطر الكوارث في عام .20015
بمثابة ممساھمة مباشرة ي
خاطر الكوارث:
تنفيذ اإلستراتيجية الععربية للحد من مخ
التشاور حول خطة ذ
ر
لكوارث للدول الععربية .تھدف ورش
لحد من مخاطر الك
جامعة الدول العرببية بتعميم مسودة خطة تنفيذ اإلسترراتيجية العربية للح
قامت ج
شة العمل ھذه
القادم لمجلس وزراء البيئة العرب
م
يرة على خطة التننفيذ ليتم طرحھا ففي االجتماع
ضع اللمسات األخير
من المدخالت ووض
للحصول على المزيد ن
ل
المسؤوللين عن شؤون الببيئة العتمادھا.
:"HFA
طر الكوارث "A2
عمل بعد عام  20015للحد من مخاط
المشاوررات حول خطة ع
عمليات تشاور واسعة إلشراك العديد من أصحاب المص
طر الكوارث ت
أطلق ممكتب األمم المتحددة للحد من مخاط
صلحة ولتقييم تصووراتھم بشأن
ستوى العالمي
مستمرة على المست
عمليات التشاور ووالتي ما زالت مس
أولويات ما بعد عام  .20015وإستناداَ إلى ورقة عملشباط ،20122تم تنظيم ع
ت
حة باإلضافة إلى جولتين من
حول قضايا محددة ومع مجموعات أصحاب المصلح
واإلقليمي والوطني والممحلي.كما تم تنظييم مشاورات ل
مي
 .(htttp://www.prevالھدف
نترنت )يمكن اإلطالع على التفاصيل ممن خالل ھذا الرابطventionweb.nnet/posthfa/
الحوارات على اإل ت
ت
ً
جب النظر فيھا لطررحھا في إطار اللحد من مخاطر االكوارث الجديد .واستنادا إلى
من ھذه المشاورات ھو تحديد العناصر الرئيسية التي ي ب
ھذه المشاورات
خاطر الكوارث ووتنفيذ إطار عمل ھيوغو ،فإن ه
مجموعة واسعة من خبررات المشاركين ففي المجاالت المتععلقة بالحد من مخ
ة
نحو اعتماد إطار جدديد بحلول عام .2015ومع إجراء المشاورات اآلنففي كل أنحاء العاللم ،فإن كل منھا يعد جزءاً ال
سھامات جادة و
توفر إس
الحد من مخاطر الكوارث بعد .2015
حدد أولويات د
تشكيل اتفاق جماعي يح
ل
التي تساھم في
يتجزأ ممن العملية التشاوررية العالمية و ي
)(HFA2في العقبة ،أذار  2013خالل
(
للحد من مخاطر الكووارث
إلقليمية األولى حوول إطار عمل بععد عام  2015حد
وقد عقددت المشاورات اإل
من مخاطر الكوارث .لقد تم استعرراض التقدم اإلقلييمي المحرز في مجال الحد من ممخاطر الكوارث وتم عرض
المؤتمر العربي للحد ن
ر
عمل ھيوجو 2التي تلت.ركزت
ومناقشة تنفيذ إطار عممل ھيوغو من ققبل المشاركين .وساعدت في ووضع سياق مشاوورات إطار ل
ة
على مجابھة الكوارث كما وردت في تقرير مراجععة منتصف المدة إلطار عمل
علٮالجوانب الجوھررية لبناء القدرة ع
المشاوررات اإلقليمية ٮ
ھيوغو في  2010وبناءاً على النتائج الرئئيسية الواردة في تقريري التقييم اللعالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعامي  20009و .2011
ناقش اللمشاركون على ووجه الخصوص (1 :اآلليات المؤؤسسية والحوكمة والمسائلة؛  (2القدرة على مجابھھة تغير المناخ؛  (3الحد من
مخاطر الكوارث على لالصعيد المحلي؛  (4اقتصاديات اللحد من مخاطر الكوارث واالستتثمار؛  (5دمج اللحد من مخاطر الكوارث في
التخطيط للتنمية.
ط
ورشة عمل لمدة
يخص إطار عمل ھھيوجو  2فى
مناقشات مبكرة فيما ص
ت
يومين لدعم دفع التقدم فى الحد من ممخاطر الكوارث وإجراء
ن
المنطقة العربية
ة
حدة اإلنمائي
الكوارث بالتعاون مع ببرنامج األمم المتح
ث
من مخاطر
األمم المتحدة للحد ن
سيعقد مكتب م
جامعة الدول العربية س
ة
بناءاً عللى مبادرة
جامعة الدول
ستدامة وكذلك دائررة األزمات لدى ج
سكان والتنمية المس
سانية )أوتشا( ،وددائرة البيئة واإلس
سيق الشؤون األنس
ومكتب األمم المتحدة لتنس
بھدف اإلنتھاء من ووضع خطة تنفيذ اإلستراتيجية
 25تشرين الثاني  20133وذلك ف
لمدة يومين فى الفتررة ما بين 2 -24
العربية ورشة عمل ة
الحد من مخاطر
سية فيما يتعلق بتننفيذ إجراءات د
حرز والتحديات االمؤسساتية الرئيس
العربية للحد من مخاطر الكوارث وتقييم التقدم األقليمى المح
تھم النھائية فيما
ستتيح الورشة الفررصة للمشاركين لتقديم مالحظا م
طنيي والمحلى .وس
على المستويين الوط
طار عمل ھيوغو ى
الكوارث وأولويات إ ر
ث
للتقدم المحرز فى الممنطقة ضمن
م
ضع الراھن
حد من مخاطر االكوارث وكذلك إستعراض الوض
طة تنفيذ اإلستراتتيجية العربية للح
يتعلقبخط
طر الكوارث فى اللمنطقة العربية وذذلك فى سياق جدوول أعمال ما
لتعزيز الحد من مخاط
يز
سائل الفعالة
ستسھل مناقشة الوس
التوقعات العالمية كما ت
ت
خاطر الكوارث.
بعد  20015وإطار العمل العالمي الجديد الممتوقع للحد من مخ
2

لورشة العمل:
ة
األھداف الرئيسية
ف
طر الكوارث؛
سودة خطة تنفيذ اإلستراتيجية العربية للحد من مخاط
 .1اإلنتھاء من مس
 .2رفع الوعي بيين الجھات المعنيية الرئيسيةحول الثغرات المؤسس تاتية القائمة المتعلققة بتنفيذ إطار عممل ھيوغو والحد من مخاطر
وطني والمحلي؛
الكوارث على المستويين ال ني
خاص آلليات
خاطر الكوارث ممع إيالء اھتمام خ
على التحديات الرراھنة التي تواجه تنفيذ الحد من مخ
الوسائل الفعالة للتغلب ع
ل
 .3تحديد
الحكم والمساءءلة المحلية.
ألھمية لصناع القررار في المنطقة االعربية حول جدوول اعمال ما بعد  2015وإطار اللعمل العالمي
 .4تحديد القضايا الرئيسية ذات األ
حد من مخاطر الككوارث الذي
على نتائج المؤتمر العربي األول للح
من مخاطر الكواررث وسوف تستند ھذه القضايا ى
الجديد للحد ن
عقد فى العقبة فى أذار .2013
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