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We, the Arab ministers, heads of government delegations, mayors, parliamentarians and 
representatives of regional and international intergovernmental and non-governmental 
organizations participating in the Second Arab Conference on Disaster Risk Reduction 
in the city of Sharm El Sheikh, Arab Republic of Egypt, from 14 to 16 September 2014, 
express our gratitude and appreciation to the leadership, the Government and the 
people of the Arab Republic of Egypt and to the South Sinai Governorate for hosting the 
Second Arab Conference on Disaster Risk Reduction. We also wish to thank the League 
of Arab States and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) for 
their effective contribution in ensuring the successful outcome of the Conference. 

We welcome the hosting by Japan of the Third World Conference on Disaster Risk 
Reduction, which will be held in Sendai in March 2015. We also thank Japan for its kind 
invitation to the heads of State of the Arab countries to participate in the Third World 
Conference on Disaster Risk Reduction and look forward to the results and outcomes of 
that important conference in 2015. 
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We stress the importance of disaster risk reduction and declare the following: 

Recognizing that:

1. Commendable Arab endeavours and achievements have been made in the field of 
disaster risk reduction, particularly through the adoption of the Arab Strategy for 
Disaster Risk Reduction and its Implementation Plan and the establishment of several 
national platforms in Arab States; 

2. Various parts of the Arab region are exposed to geological hazards such as 
earthquakes and landslides, in addition to climate change-related hazards such as 
droughts, sandstorms, flash and other floods, snowstorms, extreme variations in 
temperature, forest fires, locust migrations and tropical storms; 

3. Disaster losses are compounded due to the lack of a database and updated 
information on risk exposure in the Arab region;

 
4. Lack of resources, weakness or non-availability of early warning systems and 

infrastructural vulnerability increase the magnitude of disaster losses in lives, 
livelihoods, assets, the economy and the environment;

 
5. Rapid urbanization, environmental degradation, water scarcity, demographic 

structural changes and migration trends, in addition to secondary risks associated 
with population displacement, disease outbreaks, pandemic influenza, conflicts and 
turmoil in the Arab region constitute multifaceted challenges that negatively impact 
the capacity of Arab States to reduce and manage disaster risk; 

6. Only 14.5 per cent of the total area of the Arab region is arable due to water scarcity, 
desertification and land degradation; 

7. Between 1980 and 2008, more than 37 million persons were affected by drought, 
earthquakes, flash and other floods and storms and the losses to the Arab economy 
were estimated at around US$ 20 billion; 

8. Ecosystems play an important role that can influence the disaster risk reduction 
system by supporting livelihoods and basic needs; 

9. Enhanced awareness and knowledge of disaster risk reduction at all levels among 
all stakeholders and decision makers is key to generating commitment and 
transformation from a culture of coexistence with risk to an awareness of risk that will 
promote a culture of safety and action to reduce the risks.
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Recalling:
 

1. The International Decade for Natural Disaster Reduction (1989), the Yokohama 
Strategy for a Safer World (1994), the International Strategy for Disaster Reduction 
(1999) and the Hyogo Framework for Action (2005); 

2. The (Baghdad) Arab Summit resolution O.S. 563 (23) of 29 March 2012 adopting the 
Arab Strategy for Disaster Risk Reduction 2020; 

3. The activities organized in the Arab region by the League of Arab States, some Arab 
States and UNISDR on the post-2015 framework for disaster risk reduction, taking into 
consideration the comments made by Arab States on the draft recommendations 
and the outcomes of the consultation meetings in the Arab region;

 
4. The outcomes of the First Arab Regional Conference on Disaster Risk Reduction 

(Aqaba, Hashemite Kingdom of Jordan, 19-21 March 2013);
 
5. The Aqaba Declaration on Disaster Risk Reduction in Arab cities (Aqaba, Hashemite 

Kingdom of Jordan, 21 March 2013); 

6. The outcomes of the first preparatory meeting for the Third United Nations Conference 
on Disaster Risk Reduction (Geneva, Switzerland, 14-15 July 2014); 

7. The statement of the Major Group for Children and Youth, including Middle Eastern 
and North African children in a climate change coalition, and the statement by civil 
society organizations on disaster risk reduction in the Arab States; 

and in line with the expected results of the current Hyogo Framework for Action, the post-
2015 framework for disaster risk reduction will aim to achieve a significant reduction 
in disaster losses in lives and livelihoods and in social, economical and environmental 
assets of communities and States.
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Taking note of the pre-zero draft of the post-2015 framework for disaster risk 
reduction and its following three strategic objectives: 

1. The prevention of disaster risk creation which requires the adoption of risk informed 
growth and development measures that aim to address increase in exposure and 
vulnerability; 

2. The reduction of existing disaster risk which requires measures that address and 
reduce exposure and vulnerability, including preparedness for disaster response;

 
3. Strengthening the disaster resilience of individuals, communities, institutions and 

States, which requires social, economical and environmental measures that enable 
them to absorb loss, minimize impact and recover.

Taking into account the disaster risk reduction challenges facing the Arab 
region, we shall endeavour to: 

1. Strengthen political will and establish an effective joint institutional base for disaster 
risk reduction within the framework of a national system governed by transparency 
and accountability which defines roles and responsibilities and specifies the national 
resources needed to support such a system; 

2. Build a culture of safety and prevention and raise public awareness as a priority 
for disaster risk reduction decision makers at all levels and particularly in local 
communities and local governmental authorities; 

3. Promote decentralization and good governance in disaster risk reduction;
 
4. Develop an appropriate institutional framework, such as a committee or commission, 

provided with adequate resources and delegated powers to fulfil its disaster risk 
reduction responsibilities;

 
5. Strengthen local capacities and grant local authorities some freedom of action within 

the national framework; 

6. Adopt and implement more effective measures to address drought and achieve a 
higher degree of water security and food security by devising and implementing 
integrated strategies and policies, informed by risk and vulnerability assessments, 
with a view to strengthening resilience to drought;
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7. Build national partnerships for disaster resilience in order to help local communities 
to prepare for disaster reduction impacts on livelihoods and the economy through 
social safety nets, insurance and special indemnity programmes and the funding of 
microfinance schemes; 

8. Integrate disaster risk reduction efforts with endeavours to cope with climate change 
in order to promote resilience, enhance agrometeorological/hydrological services 
and strengthen linkages between agrometeorology, disaster risk reduction and 
climate change administrations; 

9. Implement a number of measures within a framework of effective partnerships 
between the public and private sectors and civil society to improve urban planning, 
upgrade the provision of services and enhance the sustainability of Arab cities by 
improving the living conditions of the poor in urban areas; and develop urban 
programmes and bold local initiatives to address multisectoral obstacles limiting the 
functionality of Arab cities; 

10. Promote the principle of green architecture to achieve the optimal use of resources, 
minimize negative impacts on the environment and contribute to risk resilience; 

11. Develop and strengthen national and regional early warning systems to identify, 
assess and monitor risk and to assess vulnerability levels of vital infrastructure and 
high-risk areas in order to identify options for disaster resilience; 

12. Focus on scientific research and the promotion of technical means to assess risk, 
monitor and develop hazard maps, analyse vulnerability using GIS and remote 
sensing tools, and enhance national risk assessment capacities; 

13. Develop a regional mechanism linking Arab scientists to the International Science and 
Technology Advisory Group on Disaster Risk Reduction with a view to strengthening 
the commitment and participation of the academic and scientific communities and 
mobilizing science and technology to support disaster risk reduction measures; 

14. Raise awareness of the insurance sector to apply good practices such as the disaster 
risk insurance available in some Arab States; 

15. Mobilize private sector resources to address the impact of disaster risk on the sector’s 
performance. Risk assessment, such as environmental impact assessment, should 
form an integral part of the economic feasibility studies for any investment project in 
the public or private sectors; 

16. Ensure the social responsibility of the private sector and promote the development 
of partnerships with civil society in disaster risk management;
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In the light of the above, the Arab region stresses the importance of taking the 
following elements into account in the draft post-2015 framework for disaster 
risk reduction: 

1. The post-2015 framework for disaster risk reduction should outline the measures 
and actions needed to reduce existing risks and risk exposure. It should identify 
approaches and guiding principles for growth and sustainable development that 
integrate disaster risk reduction and strengthen resilience. 

2. The framework should be practical and based on public policies and strategies 
designed to enhance the safety and resilience of communities and preserve lives and 
livelihoods. It should strengthen accountability and implementation mechanisms 
and ensure a multi-hazard approach. 

3. The new framework for disaster risk reduction should apply to all States without 
exceptions and should pay special attention to the occupied Arab territories. 

4. It should focus on issues related to water insecurity and food insecurity, impacts 
of climate change, extreme climatic events and droughts and should show special 
concern for dry land and arid zones. 

5. There should be greater coherence between the various internationally negotiated 
processes of the post-2015 agenda (Framework for Disaster Risk Reduction, 
Convention on Climate Change, Sustainable Development Goals). 

6. The post-2015 framework for disaster risk reduction should include appropriate and 
adequate means of implementation and follow-up, such as the provision of financial 
resources, technology development and transfer and capacity building. 

17. Develop national financing mechanisms, from which local authorities can benefit, to 
reduce disaster risks and manage disaster impacts; 

18. Review and enhance the implementation of the Arab Strategy for Disaster Risk 
Reduction 2020 in a manner consistent with the post-2015 framework for disaster 
risk reduction and the sustainable development agenda;

 
19. Support the Technical Secretariat of the League of Arab States to strengthen its 

capacity to monitor the implementation by States of the post-2015 framework 
for disaster risk reduction, the Arab Strategy for Disaster Risk Reduction and the 
outcomes of Arab conferences on disaster risk reduction. 



8

7. The post-2015 framework for disaster risk reduction should include emerging 
technological risks related to natural hazards.

8. The League of Arab States should be supported in its monitoring of the fulfillment of 
the commitments of member States and the implementation of regional disaster risk 
reduction programmes. 

9. In accordance with the Rio Principles, and particularly the principle of common but 
differentiated responsibilities, the developed countries should undertake to help 
the developing countries to intensify their disaster risk reduction efforts and build 
resilience. 

10.International, regional and national financial institutions should undertake to 
support the post-2015 framework for disaster risk reduction by providing States and 
communities with financial assistance to build their disaster resilience. 

11.Stakeholders such as the private sector and civil society should undertake to 
implement the post-2015 framework for disaster risk reduction and ensure that their 
actions do not put communities and individuals at risk.

 
12.Disaster risk reduction should be viewed as a necessity to safeguard lives, assets and 

livelihoods of communities while respecting human rights.
 
13. Disaster risk management requires the active and non-discriminatory involvement 

of all segments of society, including women, children, youth, persons with disabilities 
and the elderly, in the formulation and implementation of disaster risk reduction 
policies. 

14.UNISDR and its regional offices should play a greater role as an independent entity 
with sufficient resources to enable it to support States and regional organizations, 
strengthen coordination mechanisms and enhance the capacities and potential of 
States to implement disaster risk reduction measures. 

15.States should declare their commitment to implement the post-2015 framework for 
disaster risk reduction.

[The Arabic text is the officially approved version of the Sharm El Sheikh Declaration on 
Disaster Risk Reduction of 16 September 2014.]
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6. أن يتضمن إطار عمل احلد من مخاطر الكوارث ملا بعد 2015 وسائل التنفيذ املناسبة واملتابعة 
والكافية كتوفير املوارد املالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتنمية القدرات.

الناشئة  التكنولوجية  اخملاطر   2015 بعد  ملا  الكوارث  مخاطر  من  احلد  عمل  إطار  يشمل  أن   .7
املتصلة باألخطار الطبيعية.

8. دعم جامعة الدول العربية ملتابعة تنفيذ الدول إللتزاماتها من خالل تعزيز جامعة الدول العربية 
للقيام بدورها لتنفيذ البرامج اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

9. أن تلتزم الدول املتقدمة طبقاً ملبادئ ريو وخاصة مبدأ املسؤولية املشتركة لكن املتباينة بتقدمي 
الدعم للدول النامية لتعزيز جهودها للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على اجملابهة. 

10. أن تلتزم مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية والوطنية بدعم إطار عمل احلد من مخاطر 

الكوارث ملا بعد 2015 من خالل متويل الدول واجملتمعات لبناء قدرتها على مجابهة الكوارث.

11. أن تلتزم األطراف املعنية مثل القطاع اخلاص واجملتمع املدني بتطبيق إطار عمل احلد من مخاطر 

الكوارث ملا بعد 2015 وأن ال تتسبب في أي أعمال تؤدي إلى مخاطر تضر باجملتمعات واألفراد.

12. أن يعد احلد من مخاطر الكوارث ضرورة للحفاظ على أرواح وأصول وسبل معيشة اجملتمعات 

مع احترام حقوق االنسان.

13. تتطلب إدارة مخاطر الكوارث اإلشراك الفعال وغير التمييزي لكافة شرائح اجملتمع من النساء 

واألطفال والشباب وذوي اإلعاقة وكبار السن في حتديد وتنفيذ سياسات احلد من مخاطر الكوارث. 

14. تعزيز دور مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومكاتبه االقليمية ليكون كيان قائم 

آليات التنسيق  بذاته له موارد كافية تتيح دوره في دعم الدول واملنظمات اإلقليمية وفي تعزيز 

وتعزيز قدرات وإمكانات الدول في تنفيذ إجرائات للحد من مخاطر الكوارث.

15. أن تعلن الدول إلتزامها في تطبيق إطار عمل احلد من مخاطر الكوارث ملا بعد 2015.

* تعتبر النسخة العربية هي النسخة الرسمية املعتمدة إلعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر 
الكوارث، 16 ايلول / سبتمبر 2014.
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16. ضمان املسؤولية اإلجتماعية للقطاع اخلاص وحتفيز تطوير شراكات مع اجملتمع املدني إلدارة 

مخاطر الكوارث.

17. تطوير آليات متويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها تستفيد منها 

السلطات احمللية.

18. مراجعة اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 متاشياً مع إطار عمل احلد من 

مخاطر الكوارث ملا بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة وتعزيز تنفيذها.

19. دعم األمانة الفنية جلامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول إلطار عمل 

احلد من مخاطر الكوارث ملا بعد 2015 واإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخرجات 

املؤمترات العربية املعنية باحلد من مخاطر الكوارث.

تطوير  ضمن  التالية  للنقاط  باإلعتبار  األخذ  بأهمية  العربية  املنطقة  توصي  سبق  ما  ومبوجب 

مسودة إطار عمل احلد من مخاطر الكوارث ملا بعد 2015:

للحد  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  بعد 2015  ملا  الكوارث  احلد من مخاطر  إطار عمل  يتخذ  أن   .1
والتنمية  للنمو  وخطط  مسارات  يعتمد  وأن  للمخاطر  التعرض  من  واحلد  القائمة،  اخملاطر  من 

املستدامة التي تدمج احلد من مخاطر الكوارث وتعزز القدرة على اجملابهة.

وقائماً على سياسات واستراتيجيات عامة تهدف إلى تعزيز بناء  2. أن يكون إطار العمل عملياً 
مجتمعات أكثر أمناً وأكثر قدرةً على مجابهة مخاطر الكوارث واحلفاظ على األرواح وسبل العيش، 

وأن يعزز آليات املسائلة واإلنفاذ ويتمتع بالقدرة على معاجلة  اخملاطر الطبيعية اخملتلفة.

3. أن يشمل إطار العمل اجلديد للحد من مخاطر الكوارث جميع الدول بدون استثناء وأن يعطي 
عناية خاصة لألراضي العربية احملتلة.

4. أن يركز على القضايا املتعلقة بانعدام األمن املائي واألمن الغذائي وتأثيرات تغير املناخ واألحداث 
املناخية املتطرفة واجلفاف مع إيالء اهتمام خاص باملناطق اجلافة واألراضي القاحلة.

5. تعزيز التوافق بني مسارات التفاوض والتفاهمات الدولية ملا بعد 2015 )إطار احلد من مخاطر 
الكوارث، اتفاقية تغير املناخ، أهداف التنمية املستدامة(.
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7. بناء شراكات وطنية جملابهة الكوارث ملساعدة اجملتمعات احمللية على االستعداد للحد من تأثير 
الكوارث على سبل املعيشة واالقتصاد من خالل شبكات األمان االجتماعي وبرامج التأمني وبرامج 

التعويضات اخلاصة ومتويل املشاريع الصغيرة.

8. دمج جهود احلد من مخاطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغير املناخ من أجل تعزيز اجملابهة، 
وتقوية خدمات األرصاد الزراعية/ املائية وتعزيز الروابط بني إدارات األرصاد والزراعة واحلد من مخاطر 

الكوارث وتغير املناخ.

9. تنفيذ جملة من اإلجراءات في إطار شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدني 
لتحسني التخطيط احلضري، والنهوض بتقدمي اخلدمات، وتعزيز استدامة املدن العربية من خالل 

حتسني الظروف املعيشية للفقراء في املناطق احلضرية؛ وتطوير برامج حضرية ومبادرات محلية 

جريئة ملعاجلة العوائق القطاعية املتعددة التي حتد الكفاءة الوظيفية للمدن العربية.

10. تعزيز مبدأ العمارة اخلضراء لتحقيق االستخدام األمثل للموارد وتقليل اآلثار السلبية على 

البيئة والتي تساهم في درء اخملاطر.

11. تطوير وتعزيز أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية واإلقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة اخملاطر؛ وتقييم 

وحتديد  الكوارث  خملاطر  املعرضة  واملناطق  احليوية  التحتية  البنية  لتحديد  التضرر  قابلية  مدى 

خيارات مجابهة الكوارث.

خرائط  ورسم  ورصد  اخملاطر  ملراقبة  التقنية  الوسائل  وتعزيز  العلمي  البحث  على  التركيز   .12

األخطار، ودراسة قابلية التضرر، واستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وأدوات االستشعار عن بعد، 

وتعزيز الكفاءات الوطنية في مسائل تقييم اخملاطر.

للعلوم  الدولية  االستشارية  بالهيئة  وربطها  العرب  العلماء  جتمع  إقليمية  آلية  تطوير   .13

األوساط  من  واملشاركة  اإللتزام  تعزيز  تستهدف  الكوارث  مخاطر  من  احلد  بشأن  والتكنولوجيا 

األكادميية والعلمية واستنهاض العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات احلد من مخاطر الكوارث.

التجارب اجليدة كالتأمني ضد مخاطر  التأمني للعمل على تطبيق بعض  تنمية وعي قطاع   .14

الكوارث واملعمول بها في بعض الدول العربية.

15. استنهاض همم وموارد القطاع اخلاص لإلهتمام بتأثير مخاطر الكوارث على أدائه. ويجب أن 

يكون تقييم اخملاطر مثل تقييم األثر البيئي جزء ال يتجزأ من دراسات اجلدوى اإلقتصادية ألي مشروع 

استثماري سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً.
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األخذ علماً باملسودة األولية إلطار احلد من  مخاطر الكوارث ملا بعد 2015 واألهداف اإلستراتيجية 

الثالثة التالية: 

1. الوقاية من مخاطر الكوارث التي تتطلب إجراءات تطوير آليات للنمو والتنمية والتي تهدف إلى 
معاجلة الزيادة في التعرض وقابلية التضرر.

2.احلد من مخاطر الكوارث احلالية والتي تتطلب منا تدابير ملعاجلة وتقليل التعرض وقابلية التضرر، 
مبا في ذلك االستعداد لالستجابة للكوارث الطبيعية احملدقة باملنطقة.

3. تعزيز قدرة األفراد واجملتمعات واملؤسسات والدول جملابهة الكوارث التي تتطلب تدابير اجتماعية 
واقتصادية وبيئية لتمكني األفراد واجملتمعات واملؤسسات والدول على استيعاب اخلسائر وتقليل 

آثارها والتعافي منها.

ووفقاً للتحديات املعنية باحلد من  مخاطر الكوارث التي تواجه املنطقة العربية فإننا سنعمل 

على ما يلي: 

إطار  الكوارث في  للحد من مخاطر  وقاعدة مؤسسية تشاركية فعالة  إرادة سياسية  تعزيز   .1
منظومة وطنية حتكمها املسائلة والشفافية وتوضيح األدوار واملسؤوليات وحتديد املوارد الوطنية 

لدعم هذه املنظومة.

2. بناء ثقافة السالمة والوقاية واستنهاض الوعي العام كأولوية لصانعي القرار للحد من مخاطر 
الكوارث وذلك على كافة املستويات، وعلى وجه اخلصوص داخل اجملتمعات احمللية، وقادة احلكومات 

احمللية.

3. تعزيز الالمركزية واحلوكمة الرشيدة في احلد من مخاطر الكوارث.

4. تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو جلنة يتم تكليفها وتفويضها بالصالحيات وتزويدها 
باملوارد بشكل كافي لتنفيذ مسؤولياتها في احلد من مخاطر الكوارث.

5. تعزيز القدرات احمللية والسماح للسلطات احمللية بالعمل مع االستقالل قليالً داخل هيكل اإلطار 
الوطني.

واألمن  املائي  األمن  أعلى من  درجة  اجلفاف وحتقيق  للتعامل مع  أفضل  إجراءات  وتنفيذ  اتخاذ   .6
الغذائي من خالل وضع وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات املتكاملة جملابهة اجلفاف التي تعتمد 

على تقييم وحتديد مخاطر اجلفاف وقابلية التضرر. 
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وتأكيداً على: 

1. العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية لعام 1989، واستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم 
الكوارث لعام 1999، وإطار عمل هيوغو  الدولية للحد من  أكثر أمنا لعام 1994، واالستراتيجية 

لعام 2005.

اعتمد  الذي   )2012/3/29  –  )23( د.ع   563 )ق.ق:  رقم  بغداد(  )قمة  العربية  الدول  قمة  قرار   .2
االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020. 

املتحدة  األمم  ومكتب  العربية  الدول  وبعض  العربية  الدول  بها جامعة  قامت  التي  الفعاليات   .3
بعد  ملا  الكوارث  مخاطر  من  احلد  عمل  إطار  حول  العربية  الدول  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد 

2015، أخذاً باالعتبار مالحظات الدول العربية حول مسودة توصيات ونتائج اللقائات التشاورية في 

املنطقة العربية. 

األردنية  اململكة  )العقبة،  الكوارث  مخاطر  من  للحد  األول  العربي  اإلقليمي  املؤمتر  نتائج   .4
الهاشمية 2013/3/21-19(

5. إعالن العقبة للحد من مخاطر الكوارث في املدن العربية )العقبة، اململكة األردنية الهاشمية 
)2013/3/21

6. نتائج االجتماع التحضيري األول ملؤمتر األمم املتحدة الثالث للحد من مخاطر الكوارث )جنيف، 
سويسرا 2014/7/15-14(

7. بيان اجملموعة املمثلة لألطفال والشباب متضمنة أطفال الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
الدول  في  الكوارث  مخاطر  من  احلد  حول  املدني  اجملتمع  منظمات  بيان  وأيضاً  املناخ  تغير  حتالف 

العربية.

مخاطر  من  للحد  اجلديد  اإلطار  فإن  احلالي،  هيوغو  عمل  إطار  من  املرجوة  النتيجة  مع  ومتاشياً 

الكوارث ملا بعد 2015 يهدف لتحقيق خفض كبير في اخلسائر الناجمة عن الكوارث، في األرواح 

وسبل املعيشة واألصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والدول.
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نؤكد على أهمية احلد من مخاطر الكوارث ونعلن ما يلي: 

إدراكاً منا بأن:

1. هناك جهود وإجنازات عربية مقدرة في مجال احلد من مخاطر الكوارث وبصفة خاصة إعتماد 
من   العديد  وإنشاء  التنفيذي  ومخططها  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  االستراتيجية 

املنتديات الوطنية في الدول العربية.

واالنهيارات  الزالزل  مثل  اجليولوجية  لألخطار  معرضة  العربية  املنطقة  من  مختلفة  أجزاء   .2
والسيول  الرملية  والعواصف  اجلفاف  مثل  املناخ  بتغير  املرتبطة  األخطار  إلى  باإلضافة  األرضية، 

والفيضانات والعواصف الثلجية واألحداث املتطرفة في درجات احلرارة وحرائق الغابات وزحف اجلراد 

واألعاصير.

3. خسـائر الكوارث تتفاقم لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن اخملاطر التي تتعرض 
لها منطقتنا العربية.

4. نقص املوارد وضعف أو عدم توافر أنظمة لإلنذار املبكر وهشاشة البنية التحتية يؤدي إلى زيادة 
حجم اخلسائر الناجمة عن الكوارث في األرواح وسبل املعيشة واألصول واالقتصاد والبيئة.

واجتاهات  السكانية  التركيبة  وتغير  املياه  وندرة  البيئي  والتدهور  السريع  العمراني  التوسع   .5
الهجرة، إضافة إلى اخملاطر الثانوية املرتبطة بالنزوح السكاني وتفشي األمراض واإلنفلونزا اجلائحة 

وتؤثر  العربية تشـكل حتديات متعددة اجلوانب  املنطقة  التي تشهدها  والصراعات واالضطرابات 

سلباً على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

6. 14.5 % فقط من إجمالي مسـاحة املنطقة العربية صاحلة للزراعة بسبب ندرة املياه والتصحر 
وتدهور األراضي.

والفيضانات  والزالزل  اجلفاف  تأثر من جراء  و2008  بني عامي 1980  مليون نسمة  أكثر من 37   .7
والسيول والعواصف وتضرر اإلقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دوالر أمريكي.

8. النظم االيكولوجية لها وظائف هامة تؤثر على منظومة احلد من مخاطر الكوارث من خالل 
دعم سبل العيش واالحتياجات األساسية. 

9. تعزيز الوعي واملعرفة باحلد من مخاطر الكوارث، على جميع املستويات جلميع أصحاب املصلحة 
به  الوعي  إلى  التعايش مع اخلطر  ثقافة  والتحول من  اإللتزام  لتوليد  املفتاح  القرار هو  ومتخذي 

وتعزيز ثقافة السالمة والعمل للحد من اخملاطر.
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املنظمات  وممثلو  والبرملانيون  املدن  ورؤسـاء  احلكومية  الوفود  ورؤساء  العرب  الوزراء  نـحن 
اإلقليمية والدولية احلكومية وغير احلكومية املشـاركون  في املؤمتر العربي الثاني للحد من 
مخاطر الكوارث في مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 14 – 16 
سبتمبر/ ايلول 2014، نعبر عن شكرنا وتقديرنا جلمهوريـة مصر العربية قيادةً ودولًة وشعباً 
كما  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  الثاني  العربي  املؤمتر  إلستضافة  سيناء  جنوب  وحملافظة 
الكوارث  للحد من مخاطر  املتحدة  األمم  ومكتب  العربية  الدولة  إلى جامعة  بالشكر  نتقدم 
مخاطر  من  للحد  الثاني  العربي  املؤمتر  أعمال  إجناح  في  الفعالة  ملساهمتهم   )UNISDR(

الكوارث.
الذي  الكوارث  من مخاطر  للحد  الثالث  العاملي  للمؤمتر  اليابان  دولة  بإستضافة  نرحب  كما 
الدول  الكرمية لقادة  الدعوة  اليابان على  دولة  ونشكر  سيعقد في سينداي في مارس 2015 
لنتائج  ونتطلع  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الثالث  العاملي  املؤمتر  فعاليات  حلضور  العربية 

ومخرجات هذا املؤمتر الهام في مارس 2015. 



إعالن شـرم الشـيخ للحد من مخاطر الكوارث
16 ايلول / سبتمبر 2014

إعتمده 
املؤمتــر العربي الثاني 

للحـد من مخاطر الكوارث
مدينة شــرم الشـيخ، جمهوريــة مصــر العربيــة

14 – 16 ايلول / سبتمبر 2014 




