
  
 

 

 

 

 للحد من مخاطر الكوارثاإلفريقي العربي المنتدى 
 نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع

ين األول / أكتوبر   13 – 9  تونسجمهورية  ،العاصمةتونس  ،يكوالفندق  ، 2018 تشر

 مفاهيميةمذكرة 

 

 خلفية

للحدددد من مخددداطر  ةاالقليميددد يدددا المنتدددد

 الكوارث
للحااد مم مطاااطر الكوار  ساااااااناادا  يعترف إطااار 

العالمي واإلقليمي للحد مم بالمنتدييم   2015-2030

إطار  لتنفيذسائل رئيسية مطاطر الكوار  بوصفهما و

ه تاابناااع ىلا الاادور المحور  الااذ  لعبو ، ساااااااناادا

 .في دىم تنفيذ إطار ىمل هيوغوات تديالمن

ياتتعتبر  اإلقليمياة للحاد مم مطااطر الكوار   المنتاد

منتديات متعددة أصحاب المصلحة تم تطويرها بشكل 

. وفي حيم أم لهااا 2005تاادريجي بعااد م تمر كوبي 

طصاااااااائت متفاوتة، فتنها تشاااااااترس جميعها في نفس 

لساااياساااات المنتديات الديناميكية لصاااانعي اكالسااامات 

والشاااااااركااااع والطبراع والمماااارسااااااايم ل ى م ىم 

إط ق المنتجات، ومشاااركة المعلومات، و المبادرات،

وتشااااجيح الحم ت، ورصااااد التددم، وتدديم أدلة حول 

 .الحد مم مطاطر الكوار 

العالمية المنتديات ي كد إطار ساااااندا  ىلا حاجة كما 

ذلااس و ،آليعماال كنمااام متماااساااااااااس تأم واإلقليميااة 

سااتفادة بشااكل كامل مم إمكانات التعاوم بيم جميح ل 

أصااحاب المصاالحة والدطاىات لتوفير التوجيه والدىم 

 .في تنفيذ برامج الحد مم مطاطر الكوار 

 :العالمية واإلقليمية كأدوات مم أجل المنتدياتتعمل 

 ؛إقامة شراكات •

 ؛في التنفيذ المحرز إجراع تدييم دور  للتددم •

تبااادل الممااارساااااااااات والمعااارف المتعلدااة  •

المبنية بالسااياسااات والبرامج واالساات مارات 

ا في ذلس قضااااااايا مطاطر الكوار ، بمىلا 

 ؛التنمية والمناخ

ر  في إدماج إدارة مطاطر الكواشاااااااجيح ت •

 ؛الدطاىات األطرى ذات الصلة

المسااااااااهمة في ىمليات المتابعة المتكاملة  •

لدمة التي وم تمرات ا نتدياتوالمنسااااااادة للم

 .تعددها األمم المتحدة

 

اإلقليميددة في رفريقيددا والدددو   المنتددديددا 

 العربية
والم تمرات اإلقليميااة في كاال مم  المنتاادياااتباادأت 

ىمااال إطاااار منطدتي أفريدياااا والااادول العربياااة ط ل

بصاااااااارف الاانااماار ىاام و .2015-2005هاايااوغااو 

فرصااااة فريدة  المنتدياتقدمت فدد المناقشااااات الفنية، 

وأصااااااحاب المصاااااالحة مم ك  المنطدتيم للحكومات 

ة الطساااااائر الناجمدليت إلىادة التأكيد ىلا االلتزام بت

و غىماااال هيوىم الكوار  مم ط ل تنفيااااذ إطااااار

(HFA.) تبادل الطبراتىلا  يضااااا  أالمنتديات تعمل و 

ناجحة والنهج المبتكرة  مم الحد  حول ممارسااااااااتال

 .مطاطر الكوار 



إقليميدددة وااتمدددالدددا  لددداليدددة  منتدددديدددا 

 المستوى في رفريقيا
اإلقليمي ألفريديا ىبارة ىم منتدى كل ساانتيم  المنتد 

يجمح الدول األىضاع اإلفريدية، والمنممات الحكومية 

الدولية، ووكاالت األمم المتحدة، وأصااحاب المصاالحة 

والشااااركاع في التنمية السااااتعرا  التددم المحرز في 

للحاااد مم مطااااطر  والعاااالمياااةتنفياااذ األطر الداااارياااة 

تدالكوار . يمّكم ا بادل ىلمن مارسااااااااات الجيدة  ت الم

والدروس المساااااااتفادة، وتحديد ال درات بهدف تعزيز 

االلتزامات للحد  ومراجعةالتنسااااااايد، وزيادة الوىي، 

مم مطاطر الكوار ، وتدديم توصاايات لزيادة تسااريح 

 تنفيذ إطار سندا  ىبر الدارة.

ة لطبراع الحد مم مطاطر يوفر المنتدى فرصاااااااكما 

الكوار  للتواصاااااااااال والمشاااااااااااركاااة في المعرفاااة 

واالبتكارات بشأم الحد مم مطاطر الكوار  والتكيف 

االفريدية  ةدارقدرة التدير المناخ، وبالتالي تعزيز  مح

 الشاملة للتعامل مح الكوار .

إم االجتماااال الرفيح المساااااااتوى للوزراع األفاااارقاااة 

الوسيلة طر الكوار  هو المس وليم ىم الحد مم مطا

لموافدااة ىلا نتااائج وتوصااااااايااات المنتاادى ل الوحياادة

اإلقليمي واىتمااادهااا مم ط ل إى م يتم تدااديمااه بعااد 

 ذلس إلا قمة االتحاد اإلفريدي للمصادقة ىليه.

 ضاااااااحي ،اإلقليمي المنتاادىنتااائج اىتماااد إلا جااانااب 

لتزامااااات االجتمااااال الرفيح المساااااااتوى  للوزراع ا

ىمليااة تنفيااذ الحااد مم مطاااطر وتوجيهااات بشاااااااااأم 

الكوار  بما في ذلس ارتباطه بالتنمية االقتصاااااااادية 

للتنمية المسااااااتدامة،  2030جدول أىمال الشاااااااملة، و

 2063واتفااااق بااااريس، وأجنااادة االتحااااد األفريدي 

 .نريد" التي أفريديا”

اإلقليمي اإلفريدي واالجتمااىاات رفيعاة  منتادىكاام لل

المستوى دور فعال في تشكيل أجندة الحد مم مطاطر 

و إلا غالكوار  في المنطداااة مم إطاااار ىمااال هيو

تنفيذ  إطار ساندا . ودىمت االجتماىات أيضاا  ىصار 

-2015إطار سندا  في الفترة  لتطبيدبرنامج العمل، 

 في أفريديا. 2030

ومم ط ل الجمح بيم الطبراع األفارقة في مجال الحد 

مم مطاطر الكوار ، وأصااحاب المصاالحة وصااانعي 

ياسااااااااات، دىت  ياتالسااااااا تد مطاوف الإلا تبني  المن

مجااال إدارة مطاااطر الكوار ، م اال في حاااسااااااامااة ال

االقتصاااااااادية،  االرتفال المتصااااااااىد في الطساااااااائر

الحاجة ، والنطاق والتأ يرات الشديدة للكوار  الواسعة

إلا المزيااد مم االسااااااات مااارات في مجااال الحااد مم 

 مطاااطر الكوار ، وربط الحااد مم مطاااطر الكوار 

اإلنساااااااانية ال درة التكيف مح تدير المناخ ومعالجة و

الحااجاة إلا لا إالمنتادياات دىات والتنموياة، وكاذلاس 

تعزيز الشاراكات وااللتزام الساياساي للحد مم مطاطر 

لجهود مجتمعة في تعزيز الكوار . وقد ساهمت هذه ا

ددم الدارة نحو تالحد مم مطاطر الكوار ، ومم هنا ت

 .2030التنمية المستدامة وططة  2063ططة التحديد 

 المؤتمرا  اإلقليمية في الدو  العربية
الم تمر العربي للحد مم مطاطر الكوار  هو م تمر 

يعدد مرة كل ساااانتيم يجمح الدول العربية األىضاااااع، 

لحكومياااة الااادولياااة، والمنمماااات غير والمنمماااات ا

الحكومية، واألوسااااط األكاديمية، والمرأة، والشاااباب، 

والمجتمح المدني، ومنممات األمم المتحدة وأصاااحاب 

الاامصاااااااالااحااااة اططاارياام السااااااااتااعاارا  وتااطااوياار 

ططط العماال للحااد مم و االساااااااتراتيجيااات اإلقليميااة

ىلا مواجهة الدول بناع قدرة المجتمعات ووالمطاطر 

. ى وة ىلا ذلس، فهي تهدف إلا الطبيعيةالمطاطر 

تعزيز جهود الحاااد مم مطااااطر الكوار  مم ط ل 

يوفر سااتبادل الطبرات وتحساايم االتصااال والتنساايد. 

الحد  فرصااااة فريدة للحكومات إلىادة تأكيد التزامها 

 السياسي بتنفيذ إطار سيندا .

لس  ركزت الم تمرات ية بما في ذلس ت اإلقليمية العرب

شيخ، مصر، التي ىدد ت في العدبة، األردم، وشرم ال

إطار ىمل  والدوحة، قطر ىلا الدضايا المتعلدة بتنفيذ

، سندا إطار  وصياغةىلا المستوى المحلي، هيوغو 

ية وبرنامج ال عمل مح وتحدي  االساااااااتراتيجية العرب

 .ىاميمول اإلجراعات ذات األولوية أل

ات وقد أتاحت الم تمرات اإلقليمية الفرصاااااااة للحكوم

وأصااحاب المصاالحة إلىادة تأكيد االلتزامات المتعلدة 

 بتنفيذ إطار سندا .

منتددددى  ل لعربي ا لحدددد من لاالفريقي ا

 مخاطر الكوارث
با  غ ما تواجه منطدة أفريديا ومنطدة الدول العربية  ال

، سااتعزز المنتدىمم ط ل  .امتشااابهر اططأمطاطر و

 المنطدتااام تعاااونهمااا وتتبااادالم الاادروس والطبرات



وتتفدام ىلا طرق لتعزيز التعاوم المستدبلي في تنفيذ 

 إطار سندا .

اإلفريدي للحااااد مم مطاااااطر العربي  المنتاااادىيعااااد 

الااكااوار  ماا تااماارا  مااتااعاااادد األطااراف يااجاامااح بااياام 

ية والمنممات  لدول الحكومات والمنممات الحكومية ا

والشااباب مرأة غير الحكومية واألوساااط األكاديمية وال

منممات األمم المتحدة وأصااااااحاب والمجتمح المدني و

والحد  -لبناع ىلا التددم الساااابد لالمصااالحة اططريم 

مم ط ل  -مم التهديدات الحالية والمساااااتدبلية للتنمية 

إىطاع األولوية إلدارة مطاطر الكوار  مم قبل جميح 

  الدطاىات وىلا جميح المستويات.

 بيمشااااارس فيما سااااينمم المنتدى العربي اإلفريدي بالت

المتحاادة للحااد مم مكتااب األمم الحكوماة التونسااااااايااة و

جامعة الدول العربية وبالتعاوم مح  مطاطر الكوار 

 مفوضية االتحاد األفريدي.و

لدورة الساااااااابعة للم اإلقليمي ألفريديا   تمرساااااااتعدد ا

واالجتمال الساااادس الرفيح المساااتوى كجزع مم "بناع 

اطر الددرة ىلا مواجهة الكوار  الطبيعية أمام المط

في بلدام أفريديا جنوب الصاااااااحراع الكبرى والبلدام 

حاد األوروبي  ية"، بتمويل مم االت والمجتمعات المحل

(EU ) دالتحاا بين وملتعاا منكجزع  فريدياأ فيوينفذ 

 لبحرا منطدةو ألفريديةا وللدا مجموىةو بيوروألا

 (.ACP) دئلهاا لمحيطوا يبيرلكاا

 الغاية 
للحاااد مم مطااااطر األفريدي العربي  المنتااادى يهااادف

الكوار  إلا تدييم التدااادم المحرز في تنفياااذ إطاااار 

واالسااااااتراتيجيات اإلقليمية للحد مم مطاطر سااااااندا  

سيساهم مما الكوار ، وإىادة تأكيد االلتزام السياسي 

. كما 2030 التنمية المستدامة في تحديد جدول أىمال

طاطر المنتدى العالمي للحد مم ممداوالت يتم إب غ س

 .الم تمرهذا بنتائج  2019الكوار  

طر مطام م للحاااد يديرألفاالعربي  دىلمنتا رفوسيو

يميضا  وار  ألکا ت طد من ل   فةرلمعا دللتباصة رلفا ل

 مم دلحا لمجا في تسارلمماا لفضوأ راتلطبوا

 .دا سن راإطسياق  في وار لکا طرمطا

بعيم أطذ يامل ومبتكر وتفاىلي وستدى شالمن كوميوس

بما يتماشاااااا مح مبدأ إطار االىتبار النول االجتماىي 

 سندا  "نهج المجتمح بأكمله".

 النتيجة 
إلا زيااادة التزامااات تاادى  د  المنيالمتوقح أم  ومم

البلدام لتعزيز االهتمام باالساااااات مارات الحساااااااسااااااة 

للمطاطر، وزيادة االساااااااتراتيجيات الوطنية والمحلية 

مم  ـااااااااااااالداية همح بما يتماشاااااا  2020بحلول ىام 

سااعا ي. كما سااللحد مم مطاطر الكوار إطارسااندا  

تعلدة إلا زيادة التعاوم بيم البلدام بشاااأم المطاطر الم

بالمياه، وتعزيز مشاااااركة أصااااحاب المصاااالحة الذيم 

يتحملوم مسااااا ولية مشاااااتركة لتنفيذ االساااااتراتيجيات 

 اإلقليمية.

األفريدي مشااااااريح العربي  تدىلمننمر ويتبنا ايوسااااا

تأكيد إى ية إلىادة ال  نات مدترحة مم المناطد المعن

ىلا االلتزام السياسي للدول األفريدية والدول العربية 

في المنطدتيم. باإلضااااافة سااااندا  بتحديد نتائج إطار 

سيتم اىتماد بيام مشترس )ملطت الرئيس( إلا ذلس، 

. سااتدوم تدىحول الموضااول الرئيسااي للحد  في المن

طر اطاااملحاااد مم لاإلفريدي تااادى العربي نتاااائج المن

الكوار  بتب غ المنتدى السااااياسااااي الرفيح المسااااتوى 

بشاااااااأم التنمية المساااااااتدامة في نيويورس  2019لعام 

العالمي للحد مم مطاطر الكوار  )جنيف، تدى والمن

  (.2019مايو  13-17

ىلا  ةإقليميمم وجهة نمر النتائج المحددة  ساااااااتكوم

 النحو التالي؛

 لعربية:ا الدول

( اإلى م الوزار  وتوصااااااايااات بشاااااااااأم تنفياااذ 1)

 االستراتيجية العربية للحد مم مطاطر الكوار ؛

( بيانات العمل التطوىي ألصحاب المصلحة بشأم 2)

 ؛سندا تنفيذ االستراتيجية العربية وإطار 

 ( برنامج العمل الطات باالستراتيجية العربية.3)

تدااديم نتااائج الم تمر العربي الرابح إلا آليااة  سااااااايتم

التنساايد العربية للحد مم مطاطر الكوار  للنمر فيها 

وتدديمها إلا قمة ر سااااااااع الدول الىتمادها في أوائل 

 .2019ىام 

 إفريقيا: منطقة

( المداط ت واالتفاق ىلا سااابل المضاااي قدما  في 1)

المي الع المنتدىتطوير الموقف األفريدي الموحد إلا 

 ؛2019 الكوار  للحد مم مطاطر



( اإلى م الوزار  وتوصاايات بشااأم تنفيذ برنامج 2)

 ىمل أفريديا؛ 

( االلتزامات الطوىية ألصاااحاب المصااالحة بشاااأم 3)

 تنفيذ برنامج ىمل أفريديا.

نتائج االجتمال الساااادس الرفيح المساااتوى إلا  ساااتددم

جهاااز االتحاااد األفريدي للساااااااياااسااااااااات للنمر فيهااا 

ادها ط ل قمة االتحاد األفريدي في أوائل ىام واىتم

2019. 

 الموضوع 
لحد مم المنتدى العربي اإلفريدي ليعكس موضاااااااول 

حو تنمية مستدامة مطلعة بمطاطر نمطاطر الكوار  "

ال " جوهر إطار سااااااندا . الكوار  وشاااااااملة للجميح

تااأطااذ في التنميااة مساااااااتاادامااة إذا لم يمكم أم تكوم 

وبااالتااالي، يعااد الحااد مم مطاااطر االىتبااار المطاااطر. 

الكوار  أداة رئيسية لتحديد أهداف التنمية المستدامة، 

كما هو موضاااااااة في ططة التنمية المساااااااتدامة لعام 

2030. 

األفريدي مح نتاادى العربي ميتماااشاااااااا موضاااااااول ال

موضااااول المنتدى السااااياسااااي الرفيح المسااااتوى حول 

والااذ  يركز ىلا  2019التنميااة المساااااااتاادامااة لعااام 

 يم الناس وضمام الشمولية والمساواة"."تمك

 هيكل المؤتمر
األفريدي حول جلساااات ىامة  المنتدى العربييتمحور 

وجلساااات ىمل، باإلضاااافة إلا جلساااة طاصاااة واحدة 

مطصاااصاااة لكل منطدة. تتمحور جلساااات العمل حول 

األربعة والدضااايا المواضاايعية سااندا  إطار أولويات 

م. ولهذه بيانات البلدا ساااااااوف تصاااااااب فيالمحددة و

الجلسااات متحد وم ذو صاالة بالموضااول، بما في ذلس 

نداط االتصاااااااال الوطنية للحد مم مطاطر الكوار ، 

والبرلمانييم، ور ساع البلديات، والمنممات الحكومية 

الااادولياااة، والطبراع التدنييم، وغيرهم مم شاااااااركااااع 

 التنمية.

م لتنميم ورش ىمل يكما أم الشاااركاع المهتميم مدىو

حدا  جانبية ومعار  وجلساااااااات ىمل. تدريبية وأ

المشاااورات التحضاايرية ألصااحاب م تمر يساابد السااو

تدمج المنممات اإلقليمية  بهوالمصااااااالحة حي    شااااااا

االقتصااااااااااادياااة اإلقليمياااة(  المجموىااااتاإلقليمياااة )

لا ومجموىات أصحاب المصلحة مواقفهم لعرضها ى

ه سيتم ىدد أحدا  إضافية قبل المنتدى أنكما  .المنتدى

وتدريب مومفي  يب ىلا رصاااااد إطارساااااندا التدرك

 وسائل اإلى م.

مم جلسااااات ىامة وجلسااااات ىمل المنتدى تكوم يساااا

جانبية. واجتماىات وزارية وأحدا  جلسات طاصة و

في صااااب الجلسااااات الطاصااااة وجلسااااات العمل وساااات

والبيام النهائي اإلى م التي سااتبل  الجلسااات العامة و

 المشترس.

 مشاركةال
ىلا  تنعداادفدرة األفريدي العربي  المنتاادىيتضااااااامم 

مم المتوقح أم يساااااااتضااااااايف والمساااااااتوى الوزار . 

مشاااااااارس مم أفريديا والدول  800أك ر مم المنتدى 

العربية، بما في ذلس الوزراع المسااااااا ولوم ىم الحد 

مم مطاطر الكوار ، فض   ىم المنممات الحكومية، 

والحكومياااة الااادولياااة، والمنمماااات غير الحكومياااة، 

لاااادوليااااة، األمم المتحاااادة والمنممااااات امنممااااات و

ومجموىات أصحاب المصلحة بما في ذلس الجمعيات 

األطفال  و ،األحمراله ل الوطنية للصاااليب األحمر و

 البرلمانييم،و، المرأةوالمجتمح المدني، و والشاااااااباب،

اط األوسااااوالعلوم والتكنولوجيا و الساااالطات المحلية،و

 ذو و وسائل اإلى م،والدطال الطات، و ،األكاديمية

 ، إلخ.الطاصةاالحتياجات 

 

 

  

 المنتدى يجب على جميع المشاركين التسجيل من خالل موقع 

https://www.unisdr.org/conference/201(

)acdrr-8/afrp 

 .مفتوح اآلنللمنتدى تسجيل ال

https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr
https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr




 

 

 

 


