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 المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث

 تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية

 ، الدوحة، دولة قطر2017مايو  1-أبريل  30

 خلفية:

 مخاطر الكوارث في المنطقة العربية:. ا 

 التي المختلفة األخطار من تتعرض المنطقة العربية للعديد
ل وأمواج التسونامي تكون جيولوجية مثل الزالز قد

مثل الفيضانات  واالنهيارات األرضية أو مائية مناخية
الظواهر الجوية من  وغيرهاوالجفاف واألعاصير 

الكوارث التي تحدث في المنطقة  اعتبار يمكن القصوى. ال
عندما تجتمع األخطار  العربية كأحداث طبيعية حيث تقع

صول التعرض الشديد للسكان واأل مع زيادة الطبيعية
تتعلق بالتنمية  المشاكل للتضرر. وهذه وزيادة القابلية
التدهور البيئي والنمو الحضري المتسارع  وتحدياتها مثل

وغير المخطط له في المناطق عالية الخطورة والفقر 
من  أكثر لقي فقد. الضعيفة الكوارث وحوكمة مخاطر

في المنطقة العربية بسبب  شخص مصرعهم 164,00

 نحو وتضررالسنوات الثالثين الماضية  الكوارث خالل
مليون شخص. تقدر األضرار االقتصادية للكوارث  70

 19.2الفترة بمبلغ  نفس الناجمة عن األخطار الطبيعية في

العالمية أن الخسائر  البيانات وتكشفدوالر  مليار
 أكثر تكون االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث قد

حسب ب عنها، اإلبالغ التي تمفي المائة عن  60بنسبة 

تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر 

 .2015الكوارث لعام 

حدة القابلية  المختلفة في المنطقة العربية من العوامل تزيد
السريع، وندرة المياه،  العمرانيالتوسع  مثل للتضرر

 يزيد اوالنمو السريع للسكان مع تغير التركيبة السكانية مم
الضغط على السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة 

من السكان  ٪60أكثر من  يسكنبالتنمية وإدارة المخاطر. 

 ٪85النسبة  وتتجاوز هذهالعرب في المناطق الحضرية 

في بعض البلدان العربية. وقد أدى الصراع في البلدان 
إلى  المخاطر،حوكمة  ضعفالعربية، إلى جانب الفقر و

بشكل كبير من قدرة المجتمعات المحلية على تحمل الحد 
أن هناك  الصدمات الناجمة عن األخطار الطبيعية. كما

 عدم متزايدة ترتبط بهشاشة البنية التحتية بسبب مخاطر
 في الحد من مخاطر الكوارث. االستثمار

 

في  الكوارثالحد من مخاطر  في المحرزالتقدم . ب

 :العربية المنطقة

ة العربية العمل بثبات لتعزيز التقدم في تواصل المنطق
مجال الحد من مخاطر الكوارث. وعلى الرغم من 
التعقيدات السياسية واألزمات اإلنسانية في المنطقة، فإن 

بزيادة إجراءات الحد  العديد من البلدان العربية قد قامت
قدراتها على  من مخاطر الكوارث وتتخذ خطوات لتحسين

والتنسيق  التعاون وتعزيزمحلي، الصعيدين الوطني وال
االلتزام السياسي المتزايد في  . كما اتضحاإلقليمي

في مؤتمر األمم المتحدة  العربية للدول المشاركة الفعالة
العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في 

 .2015سنداي باليابان في مارس 

فترة عقب اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث لل

في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث  2015-2030

 للحد المتحدة األمم مكتب قام الكوارث،للحد من مخاطر 
 المكتب اإلقليمي للدول العربية – الكوارث مخاطر من

بتوسيع نطاق اإلجراءات المتعلقة بتوجيه السياسات 
والدعوة وااللتزامات اإلقليمية لضمان توافقها مع أهداف 

سنداي مع مراعاة خصوصيات  ونتائج إطارلويات وأو
 المنطقة العربية.

اعترف المؤتمر العربي الثاني للتنمية المستدامة في  كما

بين الحد من مخاطر الكوارث القائم  باالرتباط 2015عام 

والتنمية المستدامة حسب وثيقة البحرين الصادرة عن 
كوارث األخذ علماً بتزايد تواتر ال" المؤتمر حيث يجب

الطبيعية وبصفة خاصة التصحر، وتفاقم تأثيرها مما 
يستوجب اتخاذ تدابير لتطوير نظم اإلنذار المبكر، وإدارة 

د مقاربة متكاملة المخاطر والقدرة على المجابهة واعتما
خالل تجنب التعرض لمخاطر جديدة تحقق االستدامة 

والتقليل من المخاطر اآلنية والعمل على تحقيق تنمية 
 (4 .ص) .“رية مستدامة حض

 العقبة،الكوارث ) مخاطر من للحد االول العربي المؤتمر

 (2013مارس  األردن

األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  مكتب قام
 والوكالةبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 االول لعربيا المؤتمر بتنظيم والتعاون للتنمية السويسرية
فرصة لجميع  كان والذي الكوارث مخاطر من للحد
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أصحاب المصلحة في المنطقة لعقد ومناقشة تحديات الحد 
من مخاطر الكوارث والتقدم المحرز في المنطقة العربية، 
بما في ذلك تنفيذ إطار عمل هيوغو وخطة التنمية لما بعد 

 .2015عام 

اعتمد المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الکوارث 
ة للحد من مخاطر الکوارث في المدن "إعالن العقب

 وأهداف يجبملموسة  العربية" الذي يحدد اجراءات

من أجل بناء القدرة علی  2017بحلول عام  تحقيقها

 الصمود والحد من الخسائر الناجمة عن الکوارث.

 الكوارث )شرم مخاطر من للحد الثاني العربي المؤتمر
  :(2014سبتمبر  مصر، الشيخ،

 بالتعاون الكوارث مخاطر من للحد المتحدة مماأل مكتب قام
بـتنظيم المؤتمر العربي الثاني  العربية الدول جامعة مع

. وتناول 2014للحد من مخاطر الكوارث في سبتمبر 

المؤتمر تحديات الحد من مخاطر الكوارث والتقدم 
المحرز في المنطقة العربية ووضع الموقف العربي إلطار 

"إعالن شرم  المشاركون تمدواع. 2015ما بعد عام 

الشيخ للحد من مخاطر الكوارث"، الذي يعكس التحديات 
العربية للحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك قضايا 
تغير المناخ والجفاف والتصحر وقضايا األمن الغذائي 

 والمائي.

االجتماعات والمنتديات والمؤتمرات التحضيرية 
 اإلقليمية:

للحد من مخاطر  مية التحضيريةاالجتماعات اإلقلي تقوم
الكوارث على استعراض ووضع استراتيجيات إقليمية 

 على وبناء القدرة وخطط عمل للحد من مخاطر الكوارث
مواجهة الكوارث.  في والدولللمجتمعات  الصمود

تهدف إلى تعزيز جهود الحد من  ذلك، فهيإلى  باإلضافة
تصال مخاطر الكوارث من خالل تحسين القدرة على اال

 .المختلفة الجهات والتنسيق بين

في اآلونة األخيرة، كانت االجتماعات اإلقليمية العربية 
 إنجاز اجل من أساسية في استعراض التقدم المحرز

لالستراتيجية العربية للحد من مخاطر  النهائية الصيغة

والخطة اإلطارية لتنفيذ االستراتيجية  2030الكوارث 

( بما يتماشى مع إطار سنداي للحد من 2018-2030)

إلى تبادل المعرفة حول  مخاطر الكوارث. هذا باإلضافة
 سياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة.

طار سنداي للحد من فيذ إالمنطقة العربية حول تن اجتماع

 (2015 نوفمبر مصر، القاهرة،مخاطر الكوارث )

استجابة لمخرجات المؤتمر العالمي للحد من مخاطر 
ً مع إطار سنداي وإستجابة إلعالن شرم  الكوارث وتماشيا
الشيخ للحد من مخاطر الكوارث وبناءاً على قرار مجلس 

-444قالوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة )رقم 

( حول النظر في إمكانية تحديث 9/11/2014 26د.ع 

االسترايجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والخطة 
اإلطارية لتنفيذ االستراتيجية على ضوء مخرجات سنداي 
قام مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بعقد اجتماع إقليمي 

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ووضع حول تنفيذ 
"خارطة طريق إقليمية" لتنفيذ إطار سنداي للحد من 

في المنطقة العربية من  2030-2015مخاطر الكوارث 

أجل تحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن 
 الكوارث.

ممثالً عن  120وقد شارك في هذا االجتماع أكثر من 

ألوساط األكاديمية الحكومات الوطنية والمحلية وا
والمجتمع المدني والشباب والمنظمات الدولية من خمسة 

 االجتماع: بعض نتائج وفيما يليعشر دولة عربية. 

استعراض ومناقشة االستراتيجية العربية للحد من  -

ضوء نتائج إطار سنداي  في 2020مخاطر الكوارث 

وغيرها من االلتزامات التي تم اإلعالن عنها خالل 
ان العربيان للحد من مخاطر الكوارث اللذان المؤتمر

 على التوالي. 2014و 2013عقدا في 
مناقشة ووضع آلية مراقبة للحد من مخاطر الكوارث  -

في المنطقة العربية في ضوء أهداف إطار سنداي 
وكذلك المؤشرات المقترحة وخطط رصد أهداف 

 التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
بية اإلستشارية للعلوم إطالق المجموعة العر -

 والتكنولوجيا حول الحد من مخاطر الكوارث 
إعادة عرض حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث  -

واألدوات التي تم تحديثها والمؤشرات المحلية 
المقترحة لقياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر 

 .الكوارث
اإلحتفال ببطل "المعرفة المحلية من أجل الحياة"،  -

موضوع إحتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر وهو 

 .2015الكوارث لعام 
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وقد تم رفع مخرجات االجتماع والتوصيات الخاصة 
باالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث إلى 

مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اجتماع 
في اجتماعهم في مقر جامعة الدول العربية، القاهرة يوم 

 .2015نوفمبر  19

، كانكون في 2017العالمي لعام  للمنتدىاإلعداد 

 المكسيك:

 العالمي للحد من مخاطر الكوارث، باعتراف المنتدىيعد 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، المؤتمر الرئيسي على 

االستراتيجية والتنسيق  المستوى العالمي لتقديم النصائح
حرز في الحد من وتطوير الشراكات واستعراض التقدم الم

إلى  22الفترة من  في المؤتمرمخاطر الكوارث. سيعقد 

في كانكون حيث ستستضيفه حكومة  2017مايو  26

المكسيك. وسيسهل المؤتمر الحوار والتبادل بين جميع 
أصحاب المصلحة، الحكوميين وغير الحكوميين، 

رؤساء  في يتمثل الذيرفيع المستوي حوار  وسيتضمن
سيمكن الحكومات والمنظمات غير  ذلك. والوزراءدول 

الحكومية والعلماء ومنظمات األمم المتحدة من تبادل 
 المنتدى الخبرات بشأن الحد من مخاطر الكوارث. سيمثل

التقدم العالمي  الستعراض األولى العالمي الفرصة
واإلقليمي والوطني بشأن تنفيذ إطار سنداي للحد من 

 .2030 – 2015مخاطر الکوارث 

ؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الم
 الكوارث:

الثالث للحد من  المؤتمر العربي التحضيري عقد سيتم

مايو  1-أبريل  30مخاطر الكوارث في الدوحة، قطر في 

 الدول المتحدة في لألمم اإلقليمي .  سيقوم المكتب2017
بالتعاون مع جامعة  الكوارث، مخاطر من للحد العربية
 المؤتمر سياق في قطر،لعربية وحكومة دولة الدول ا

 للمنتدى بمناقشة جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا
فرصة للدول  المؤتمر وسيكونكانكون.  العالمي في

العربية الستعراض التقدم اإلقليمي في تنفيذ إطار سنداي 

، ووضع 2030-2015للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

تيجية العربية للحد من مخاطر الصيغة النهائية لالسترا

، واالتفاق على الخطة اإلطارية لتنفيذ 2030الكوارث 

 يهدف ذلك، إلى . باإلضافة2030-2018االستراتيجية 
 إلصدار بيان عربي يتم الدوحة المؤتمر اإلقليمي في

 العالمي للحد من مخاطر الكوارث في المنتدى في تقديمه
 .2017مايو 

 النتائج المتوقعة:

ث االستراتيجية العربية للحد من مخاطر تحدي .1

الخطة اإلطارية لتنفيذ  ووضع 2030الكوارث 

 االستراتيجية بالتماشى مع إطار سنداي لزيادة
االلتزام السياسي واالستثمار في البلدان العربية 

 في إدارة مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة.
 من مخاطر الكوارث لتقديمه عربي للحدبيان  .2

منتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث إلى ال

 .المكسيك كانكون،في 
تشجيع الحوار والتبادل بين الحكومات الوطنية  .3

والمحلية، واألمم المتحدة والمنظمات الحكومية 
الدولية األخرى، والمجتمع األكاديمي بشأن الحد 

 من مخاطر الكوارث.
تعزيز العمل العلمي والتقني بشأن الحد من  .4

ارث وحشد ذلك العمل من خالل مخاطر الكو
المجموعة العربية االستشارية التنسيق فيما بين 

للعلوم والتكنولوجيا حول الحد من مخاطر 
 الكوارث.

تشجيع تبادل المعارف والممارسات الجيدة  .5
والخبرات لتعزيز إدارة الكوارث والمخاطر 

 العربية. المناخية في المنطقة

 مواضيع للمناقشة:

  اجل من الكوارث مخاطر : فهم1الموضوع 
تغير المناخ والتنمية  مع ارتباطها تحسين

 المستدامة

  الكوارث مخاطر حوكمة : تعزيز2الموضوع: 

محلية للحد من استراتيجيات وطنية  وضع
 مخاطر الكوارث

  تحديث االستراتيجية العربية للحد 3الموضوع :

 2030من مخاطر الكوارث 

  مخاطر من للحد سندي إطار : رصد4الموضوع 
  الكوارث

 الحد في والتكنولوجيا العلوم : دور5 الموضوع 
 الكوارت مخاطر من

 

 


