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 للحد من خماطر إلكوإرثإدلوحة للمنتدى إلعاملي إخلامس  إ عالن

 2017مايو  1

 

  عمتا إملد وإمل  كوميةإحلإحلكومية وغري إدلولية إل قلميية و إملنظامت ممثلو و  إملدن ورؤسـاء رؤساء إلوفود إحلكوميةنـحن 

، إدلوحة مدينة يفللحد من خماطر إلكوإرث إلتحضريي إلثالث إملؤمتر إلعريب  إملشـاركون يف إلش بابو  وإلعلامء وإلأاكدمييني

 ، 2017 مايو 1 – إبريل 30خالل إلفرتة من  دوةل قطر

ذ نستشعر أأن إملنطقة إلعربية معرضة  وإلأحدإث ضاانت وإلفي إلرملية وإلس يولمثل إجلفاف وإلعوإصف إلطبيعية  لأخطارلإ 

 ضافة إ ىلوالاهنيارإت إلأرضية، ابل  إجليولوجية مثل إلزلزل  لأخطار، وكذكل إوإلأعاصري إملتطرفة وحرإئق إلغاابتإجلوية 

 مما جيعل إحلد من خماطر إلكوإرث من أأمه أأولوايت إملنطقة. الاخطار إليت من صنا الانسان، 

لحد من خماطر لإلتحضريي إلثالث إملؤمتر إلعريب  لس تضافةوشعبًا حكومًة قيادًة و  دلوةل قطر نعرب عن شكران وتقديران

 ملسامههتم( UNISDRمكتب إلأمم إملتحدة للحد من خماطر إلكوإرث )و إلعربية  جامعة إدلولإ ىل شكر نتقدم ابل كام  .إلكوإرث

 .ربيةإلع إذلي يسعى للتصدي لتحدايت إحلد من خماطر إلكوإرث يف إملنطقة إملؤمترهذإ إ جناح أأعامل  يفإلفعاةل 

دما  مئإو تلت للحد من خماطر إلكوإرث  تحديث الاسرتإتيجية إلعربيةاكفة إلرشاكء ل نمثن إجلهود إليت قام هبا و   ما إ طار س ندإي وإ 

  .ذإت إلصةل وإدلولية إملالحظات إليت وردت من إدلول إلعربية وإملنظامت إلعربية وإل قلمييةاكفة 

 

  نشري إ ىل: طار س ندإي للحد من خماطر إلكوإرث ل   إً تنفيذ

نذإر إ عدم توإفر وضعف أأوهشاشة إلبىن إلتحتية وقةل الاستامثر يف إحلد من خماطر إلكوإرث أأن  .1 يؤدي ملبكر أأنظمة لال 

 .والاقتصاد وإلبشئة وإلأصولعششة إ ىل زايدة جحم إخلسائر إلنامجة عن إلكوإرث يف إلأروإح وس بل إمل 

وتغري إلرتكيبة  درة إملياهنمكحراكت عاملية للمخاطر وإليت تتفاعل ما وإلتدهور إلبشيئ  إلرسيا إلعمرإ لتوسا إلفقر وإأأن  .2

تؤثر إجلوإنب و  متعددة حتدايتتشـلك وإلرصإعات والاضطرإابت  إلأوبئةوتفيش إلأمرإض و  إلساكنية وإجتاهات إلهجرة،

دإرهتا.يف إإدلول إلعربية قدرإت  سلبًا عىل  حلد من خماطر إلكوإرث وإ 

 إملرأأة دور عيلوتف وإلأطفال وإملس نني وذوي الاحتياجات إخلاصة  إلش باب دمجإلرشإكة ما منظامت إمل عمتا إملد ، و أأن  .3

يعزز مبا  وميةكإحل إمل عمتعية وغري وإملبادرإت إلطاقات من يف هجود إحلد من خماطر إلكوإرث يشلك فرصة لالس تفادة

 .الاس تجابة ملوإطن ضعفهم وإحتياجاهتمإ ماكنية 

أأن تشجيا إلأحباث إملتعلقة مبخاطر إلكوإرث وربطها بس ياسات إحلد من إخملاطر يشلك أأجنا وس يةل لتقليص خسائر  .4

 إلكوإرث.
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 :ونعلن ما ييل

اطر إلكوإرث يف لحد من خملس ندإي رضورة الاس  عمترإر يف تفعيل إل رإدة والالزتإمات إلس ياس ية إليت متت لتنفيذ إ طار  .1

إملنطقة إلعربية، وتاكملها ما جدول إلعمليات إدلولية لتحقيق إلتمنية إملس تدإمة عىل إملس توى إلعاملي وإل قلميي وإلوطين، 

للرتبية  ، ونتاجئ إملؤمتر إلعاملي٢٠١٢إملتحدة للتمنية إملس تدإمة ) ريـو دي جـانريو، إلربإزيل( يونيو  ووثيقة مـؤمتر إلأمـم

يوليو  ، وخطة معل أأديس أأاباب ل عمتويل إلتمنية، ٢٠١٤من إجل إلتمنية إملس تدإمة ) أ ييش نوجواي، إلياابن(، نومفرب 

، ٢٠١٥، وإتفاق ابريس حول إملناخ، ديسمرب ٢٠١٥للتمنية إملس تدإمة نيويورك، سب عمترب  ٢٠٣٠، وخطة ٢٠١٥

مم إملتحدة للمس توطنات إلبرشية ونتاجئ مؤمتر الا، ٢٠١٦بول مايو للعمل إل نسا  إسطن  خمرجات مؤمتر إلقمة إلعاملي 

 .٢٠١٦إكتوبر  )كيتو الاكوإدور(  إملوئل إلثا ()

من ليت تعترب إإحلومكة وإلشفافية بغرض حتقيق حتديد إملس ئوليات والادوإر وأ ليات إلعمل عىل لك إملس توايت أأمهية  .2

 أأولوايت إلعمل للحد من خماطر إلكوإرث.

قلميية ووطنية و  خسـائر إلكوإرث إخملاطر وعن عنة ومعلومات حمدث  بياانت قاعدة  توفرأأمهية  .3  ن أأجلمتطوير مؤرشإت إ 

 .لتمنية إملس تدإمةل  2030حتقيق خطة و مبا يامتىش ما متطلبات تنفيذ إ طار س ندإي إلتصدي لها  هجوددمع 

 ابلتعاون إملعنية لعربيةإ إل لية يه إلطوإرئ وحالت إلطبيعية ابلكوإرث إملعنية إلعربية إلأهجزة بني إلتنس يق أ لية إعتبار .4

، إتساقاً ما قرإر جملس إلوزرإء إلعرب 2030 إلكوإرث خماطر من للحد س ندإي إ طار لتنفيذ إلعربية إدلول بني وإلتنس يق

 .إملسؤولني عن شؤون إلبشئة يف هذإ إلصدد

 

 وتأأكيدإً عىل: 

 ،1994لعام  أأمنا أأكرث عامل أأجل من يوكوهاما ، وإسرتإتيجية1989إلطبيعية لعام  إلكوإرث من للحد إدلويل إلعقد .1

طار1999لعام  إلكوإرث من للحد إدلولية والاسرتإتيجية طار س ندإي للحد من  2005لعام  هوغو معل ، وإ  خماطر وإ 

 .2015إلكوإرث لعام 

( إذلي إع عمتد الاسرتإتيجية إلعربية للحد 29/3/2012 –( 23د.ع ) 563قرإر مقة إدلول إلعربية )مقة بغدإد( رمق )ق.ق:  .2

 . 2020من خماطر إلكوإرث 

عالن إلعقبة للحد من خماطر إلكوإرث يف إملدن إلعو  نتاجئ إملؤمتر إل قلميي إلعريب إلأول للحد من خماطر إلكوإرث .3 ربية إ 

 .(21/3/2013)إلعقبة، إململكة إلأردنية إلهامشية 

عالن رشم إلش يخ للحد من خماطر إلكوإرث )رشم إلش يخ، نتاجئ إملؤمتر إل قلميي إل .4 عريب إلثا  للحد من خماطر إلكوإرث وإ 

 .(16/9/2014مجهورية مرص إلعربية 
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 : نويص بـوعليه 
 

 .هتا إلهنائيةبصيغ 2030الاسرتإتيجية إلعربية للحد من خماطر إلكوإرث إملوإفقة عىل  .1

رانمج ب إ عدإد إلعربية ومكتب إلأمم إملتحدة للحد من خماطر إلكوإرث الانهتاء منإلأمانة إلعامة جلامعة إدلول إلطلب من  .2

 يف أأقرب إل جال. 2020-2018لحد من خماطر إلكوإرث للأعوإم لعمل إل

 وحالت إلطبيعية لكوإرثاب إملعنية إلعربية إلأهجزة بني إلتنس يق جامعة إدلول إلعربية إلنظر يف إلنظام إلأسايس ل ليةن تقوم أأ  .3

إحلد من  بغرض تقيمي كيفية حتديهثا مبا يناسبإلأخرى ابلتعاون ما مكتب إلأمم إملتحدة للحد من خماطر إلكوإرث إلطوإرئ 

 .2030وتنفيذ إ طار س ندإي  إلكوإرثخماطر 

وى إلوطين عىل إملس ت منظومة إ طار يف إلكوإرث خماطر للحد منتشاركية قاعدة مؤسس ية بناء س ياس ية و إل رإدة إل  تعزيز  .4

 .هادلمع إملناس بة  إملوإرد وإلعمل عىل توفري وإملسؤوليات إلأدوإر وتوضيح وإلشفافية إملسائةل حتمكها

 إلوطين. إل طار هيلك دإخل دمعها يف تنفيذ إحلد من خماطر إلكوإرثو  إحملليةإلقدرإت  تعزيزإلعمل عىل  .5

 س بل ىلوإرث عإلك تأأثري من لحدل الاس تعدإد عىل إحمللية إمل عمتعات ملساعدةإلكوإرث  ملاهبة رشإاكتإل  بناءإلعمل عىل  .6

 إخلاصة عويضاتإلت وبرإمج إلتأأمني وبرإمج الاجامتعي إلأمان ش باكت اكفة إلوسائل ومن بشهنا خالل من والاقتصاد إملعششة

 . إلصغرية إملشاريا ومتويل

 . ةمهنا إلسلطات إحمللي وإلتعامل ما تدإعياهتا لتس تفيد تطوير أ ليات متويل وطنية للحد من خماطر إلكوإرث .7

 وضا خالل من إلغذإيئ وإلأمن إملايئ إلأمن من أأعىل درجة وحتقيق إجلفاف وأ اثره ما للتعامل أأفضل إ جرإءإت وتنفيذ إختاذ .8

 إلترضر. وقابلية إجلفاف اطرخم وحتديد تقيمي عىل تع عمتد إليت إجلفاف ملاهبة إملتاكمةل وإلس ياسات الاسرتإتيجيات وتنفيذ

بنية عىل إمل س تجابة و رتبطة طخط  الاإمل إلوطنية وإل قلمييةللأخطار إملتعددة  إملبكر إل نذإر أأنظمة وتعزيز تطويرالاس  عمترإر يف  .9

 لترضرإلقابلية ل تقيمي إخملاطر لتصل بشلك فعال للمج عمتعات ذإت 

ات إدلولية إملعنية إملهنجيات وإملرجعيوضا معايري ومهنجيات خاصة ابملنطقة إلعربية لتقيمي خماطر إلكوإرث ابلس تفادة من  .10

 ابحلد من خماطر إلكوإرث

عطاء أأولوية للبحوث إلعلمية إلتطبيقية و و  إلعلمي إلبحثإلعمل عىل تقوية  .11  إلأخطار، رصدرإقبة و مل إلتقنية إلوسائل تعزيزإ 

 إخملاطر. تقيمي مسائل يف إلوطنية وتعزيز إلكفاءإت إلترضر، قابلية ودرإسة

للحد من خماطر كنولوجيا للعلوم وإلت عربية الاستشارية إلإملموعة مناس بة ل عمتثلها يف ترإها علمية هة جل لك دوةل عربية ترش يح  .12

 إلكوإرث. خماطر من إحلد دمعيف  وإلتكنولوجيا إلعلومدور  إستهناضإلكوإرث بغرض 

تبادل إخلربإت والاس تفادة من قصص إلنجاح إليت حتققها إدلول إلعربية وإلأقالمي إلأخرى جم عمتعة أأو منفردة وتعمميها عىل إدلول  .13

 إلعربية لالس تفادة مهنا وإلتأأكيد عىل أأمهية نقل إلتكنولوجيا إملالمئة ما إملنطقة إلعربية وتتوإفق ما متطلباهتا. 

كوإرث لحد من خماطر إلس ندإي لقدرإهتا يف متابعة تنفيذ إ طار عزيز تو ة إدلول إلعربية جلامعإلعامة لأمانة هجود إدمع  .14

 يف إملنطقة إلعربية إلعربية للحد من خماطر إلكوإرث والاسرتإتيجية

يف  إملكس يك- ملنتدى إلعاملي إخلامس للحد من خماطر إلكوإرث إذلي س يعقد يف اكنكونإملشاركة إلعربية إلفعاةل يف إرضورة  .15

 تصب يف مصلحة وأأولوايت إملنطقة إلعربية.نتاجئ وخمرجات للخرو  ب  2017مايو 

 

 .2017 أأاير/  مايو 1، إدلوحة للحد من خماطر إلكوإرثتعترب إلنسخة إلعربية يه إلنسخة إلرمسية إملع عمتدة ل عالن * 


