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الوثائق المنبثقة عن المنتدى 



مخرجات المنتدى العربي االفريقي

I.عربية للحد اإلعالن الوزاري وتوصيات بشأن تنفيذ االستراتيجية ال

من مخاطر الكوارث وإطار سنداي ؛

II. بيانات العمل الطوعية ألصحاب المصلحة حول تنفيذ

اإلستراتيجية العربية وإطار سنداي ؛

III.وارث برنامج عمل لالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الك

(.2020-2019ترتيب أولويات العمل للفترة )



اإلعالن الوزاري

بيانات العمل 
ألصاحب ةالطوعي

المصلحة

االلتزامات 
السياسية 
للحكومات 



اإلعالن الوزاري

: تهدف إلى

.Iالكوارث التخفيض إلى الحد األدنى من تأثير الخسائر الناجمة عن

لى جميع من خالل الترويج لتخطيط التنمية المستنيرة للمخاطر ع

المستويات في المنطقة العربية 

.IIوري االلتزام بعدد من اإلجراءات نحو التنفيذ واالستعراض الد

ماشى مع لالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي تت

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

االلتزامات السياسية 
للحكومات 



اإلعالن الوزاري

هيكل اإلعالن

االستراتيجية العربية 
للحد من مخاطر 

الكوارث ومشروع 
برنامج عملها

المداوالت في جلسات 
العمل والجلسات العامة 
وغيرها من االحداث 
الخاصة خالل المؤتمر

بيانات العمل الطوعي 
ألصحاب المصلحة



العناصر الرئيسية لإلعالن:اإلعالن الوزاري

ركيز على التعبير عن القلق على الطبيعة البشرية للخطر؛ الحاجة إلى الت/ االعتراف 1.

ير محركات المخاطر مثل تغير المناخ، والنزاعات، وندرة المياه، والتحضر السريع غ

المخطط له

ات الصلة اإلشارة إلى التطورات الرئيسية، على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية ذ2.

بإطار سنداي، وإتفاقية باريس لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة

/  ى التطورات اإلقليمية السابقة ونتائجها واإلشارة إل/ تقدير لمضيفي المنتديات العالمية 3.
اإلنجازات الرئيسية بعد اعتماد إطار سنداي/ اإلجراءات التي اتخذت 

تقدير العتماد االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث4.

وري رئيسي االعتراف بإنشاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث كمنتدى تشا5.

للمؤتمر العربي الرابع



العناصر الرئيسية لإلعالن:اإلعالن الوزاري

أساسية الخاصة بأصحاب المصلحة ، كداللة" بيانات العمل"الترحيب والتقدير بأهمية 6.

ذ تدابير على القيادة وحسن النية ، والحاجة إلى التعاون وإجراءات ملموسة لوضع وتنفي

.الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية

ن الخاص باالستراتيجية العربية للحد م2019-2020الترحيب ببرنامج العمل للفترة 7.

مخاطر الكوارث والدعوة إلى التزام الحكومات وأصحاب المصلحة بتنفيذه

ة بتنفيذ ومراجعة دوري" االلتزام"دعوة الحكومات ومجموعات أصحاب المصلحة إلى 8.

لالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها

االعتراف بدور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث9.

.جميع بيانات العمل ألصحاب المصلحة" اإلعالن"سيضم 10.



فريق صياغة اإلعالن:اإلعالن الوزاري

من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون المحلية)ممثالن عن الحكومة التونسية 1.

[قيد التأكيد: األسماء( ]والبيئة

[قيد التأكيد: األسماء: ]ممثالن عن جامعة الدول العربية2.

[قيد التأكيد: األسماء: ]ممثالن عن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث3.

[أكيدقيد الت: األسماء]ممثالن عن مجموعة أصحاب المصلحة في العلوم والتكنولوجيا 4.

قيد : االسم]ممثالن عن مجموعات أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني 5.

…[ التأكيد

ممثلين عن بعض الدول العربية6.



دور فريق الصياغة:اإلعالن الوزاري

ريد في غياب االجتماعات الفعلية، وتنظيم االستشارات عبر الب)تنظيم التشاور 1.

(اإللكتروني

ق تنسيق المدخالت من الحكومات ومجموعات أصحاب المصلحة وأعضاء آلية التنسي2.

العربية للحد من مخاطر الكوارث اآلخرين

ر مشاركة مسودة اإلعالن مع الحكومات وأعضاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاط3.

الكوارث اآلخرين

.ت المعنيةصياغة اإلعالن باالستناد إلى وثائق المعلومات األساسية الفنية ومدخالت الجها4.

تمعون فعليا سيتواصل فريق الصياغة بشكل أساسي من خالل مجموعة بريد إلكتروني ويج5.

2018تمبر خالل االجتماع الثاني آللية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في سب
(.2018أكتوبر 09)وخالل يوم ما قبل المؤتمر 



دور فريق الصياغة:اإلعالن الوزاري

ثلين رسميا خالل المؤتمر مع ممثلين من الحكومات ومم" لجنة صياغة"سيتم تشكيل 6.

فريق محتملين من أصحاب المصلحة اآلخرين وستعمل لجنة الصياغة بشكل وثيق مع

.الصياغة لوضع اللمسات األخيرة على اإلعالن واعتماده في المؤتمر

.يتم االجتماع رسميًا في األمانة المعيّنة للجنة الصياغة7.

يقدم رئيس لجنة الصياغة اإلعالن والمرفقات في الجلسة العامة العتماده8.



اإلطار الزمني:اإلعالن الوزاري
المسئولية الفترة الزمنية العمل 

االجتماع األول لفريق الصياغة والتشاور بشأن العناصر2

الرئيسية لإلعالن السياسي

على هامش االجتماع الثاني آللية 

التنسيق العربية للحد من مخاطر

الكوارث في سبتمبر

مكتب األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث 

مع أعضاء آلية التنسيق( (zero draftمشاركة مسودة اإلعالن 3

العربية للحد من مخاطر الكوارث

يق بعد االجتماع الثاني آللية التنس

العربية للحد من مخاطر الكوارث 

)سبتمبر20قبل )

مكتب األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث 

فريق الصياغةسبتمبر30حتى (نيمن خالل البريد اإللكترو)إدارة المدخالت : فريق الصياغة4

اب يتم مشاركتها مع الحكومات وأصح)المسودة األولى لإلعالن 5

(المصلحة

فريق الصياغة2018أكتوبر 5

فريق الصياغة2018أكتوبر 7المسودة النهائية لإلعالن المقدم إلى الحكومة التونسية6

حكومة تونس 2018أكتوبر   11إنشاء لجنة الصياغة7

بيانات العمل "مشاورات مع أصحاب المصلحة لتطوير 8

"الطوعي

جميع ]2018سبتمبر -أغسطس 

عمل المجموعات تقوم بوضع بيانات ال

ماع في صيغتها النهائية خالل االجت

إلى 09السابق للمؤتمر في الفترة من 

وتقدم البيانات 2018أكتوبر 10

11النهائية إلى لجنة الصياغة في 

[2018أكتوبر 

ممثلو مجموعة أصحاب 

المصلحة

لجنة الصياغة2018أكتوبر 13اإلعالن النهائي مع الملحق والتبني9



اإلعالن الوزاري
ةبيانات العمل الطوعي
ألصاحب المصلحة



االستراتيجية العربية وبرنامج العمل

إلى نهج شامل 2030تدعو االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث •

ر للمجتمع من أجل دعم الدول لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاط

.الكوارث

ة للحد من مكتب األمم المتحدعلى المستوى اإلقليمي، تقوم جامعة الدول العربية و•

جهات المعنيةبتنسيق متابعة تنفيذ االستراتيجية بالتعاون مع المخاطر الكوارث 

ة منظومة األمم المتحدة والمنظمات العربية واإلقليمية والدوليوالتي تضم 

حمر ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك جمعيات الصليب األحمر والهالل األ

وغيرهاوالقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ووسائل اإلعالم



(:2020-2019)برنامج العمل لالستراتيجية العربية 

كذلفيبماالمصلحةأصحابلمختلفالتركيزومجاالتاألنشطةيحدد•

ةالحكوميغيروالمنظماتالمدنيوالمجتمعوالعلميةاألكاديميةاألوساط

اإلعالمووسائلالخاص،والقطاع

لكلبهاىموصإجراءاتتحديدفيهايتمللتنفيذمجاالتعدةملحقكليتضمن•

سابقًاالمذكورينالمصلحةأصحاب



ةبيانات العمل الطوعي

مذكرة توجيهية لتزويد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثوضع•

منتدى المجموعات أصحاب المصلحة المهتمين بصيغة بيان للعمل الطوعي في 

.العربي األفريقي

تخاذها هي اإلجراءات الملموسة والنتائج الواجب اةستكون بيانات العمل الطوعي•

تويات من جانب أصحاب المصلحة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على المس

.العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية



ةإرشادات رئيسية حول إعداد بيانات العمل الطوعي

وال تحل وهي تكمل. تقوم بإعداد بيانات عمل أصحاب المصلحة طوعية بطبيعتها•

.محل مسؤوليات الحكومة

حقق،تووسائلومؤشراتأهدافاوتوفرللقياسوقابلةمحددةتكونأنينبغي•

.للتقدمالدوريالذاتيبالتقييمااللتزامإلىإضافة

ابأصحمجموعاتخاللمنالمصلحةأصحابعملبياناتمراقبةتتمأنيجب•

انفسهمالمصلحة

جلاألوطويلة(سنتانخالل)األجلقصيرةااللتزاماتتكونأنالمقترحمن•

(2030عاملغاية)



المنتدى العربي األفريقي للحد من مخاطر الكوارث
سوف تبذل كل من إفريقيا والمنطقة العربية جهداً لجعل المؤتمر شامالً لجميع 

أصحاب المصلحة



ثاألفريقي للحد من مخاطر الكوارالعربي المنتدى 

خاطر المجموعة العربية اإلستشارية للعلوم والتكنولوجيا للحد من م•

الكوارث 

مجوعة المجتمع المدني العربية •

مجموعة األطفال والشباب •

مجموعة النوع االجتماعي •

...الخ•


