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الثاب  ،2021الرباط ،المملكة المغربية
تشين
ي
ورقة مفاهيمية
ّ
األخبة ،تأثرت المنطقة العربية بجائحة كوفيد-
يف اآلونة
ّ
الت اكتسحت العالم بأرسه ،حيث أبلغت جميع الدول
 19ي
ّ
الفبوس .ولقد
العربية عن حاالت إصابة ووفيات جراء ّ
أثبتت الجائحة أنها ر
بكثب من مجرد أزمة صحية ،حيث
أكب ّ
الكبب عىل المجتمعات واالقتصادات بطرق
كان لها األثر
ّ
متعددة.
وتشب التوقعات الخاصة يف المنطقة العربية إىل
ّ
أن نحو  8.3مليون شخص قد يقعون يف براثن الفقر وأن
المنطقة ستخش ما ال يقل عن  42مليار دوالر من حيث
5
حي أن أثر الجائحة يختلف
المحىل
الناتج
وف ّ
اإلجماىل  .ي
ي
ي
ّ
ّبي بلد وآخر ،يرجح أن يؤدي إىل زيادة الفقر وتفاقم عدم
عالم ،ما يجعل تحقيق أهداف
المساواة عىل نطاق
ي
ً
ر
ً
التنمية المستدامة أمرا أكب إلحاحا.

الخلفية
جملة من األخطار الطبيعية
إن المنطقة العربية عرضة ل
ٍ
ّ
ّ
ر
الت يتعاظم بعضها ويتأثر بفعل تقلب
والبشية المنشأ ي
المناخ ّ ّ
الخمسي المنرصمة،
وتغبه .وعىل مدى السنوات
ّ
اإلقليم األضخم من
اكم
ي
كان لموجات الجفاف األثر الب ي
حيث الوفيات وعدد األشخاص المترصرين والخسائر
ّ
ّ
االقتصادية ،إذ أن تقلب المناخ أثر عىل مدى تواتر حدوثها
ّ
وشدتها .1وقد بلغت الخسائر االقتصادية يف المنطقة
ر
والبشية المنشأ نحو
العربية الناتجة عن األخطار الطبيعية
ّ
الخمسي سنة الماضية .وتسبب
 60مليار دوالر يف
ّ
الجفاف يف خسائر هائلة لسكان الريف الفقراء يف العراق
ّ
تدب خصوبة
والمغرب وسوريا واألردن ،ما انعكس يف
ي
ّ
األرض واإلنتاج الزراع وفقدان ر
البوة الحيوانية والتنوع
ي
البيولوج .3،2كما تسفر الظروف القاحلة وشبه القاحلة يف
ي
كثبة من المنطقة ،بموازاة األسباب الطبيعية
أجزاء ّ
ر
والبشية المنشأ ،عن ظاهرة زحف الرمال .إن تراكم حبوب

أظهرت لنا جائحة كوفيد 19 -كيف يمكن ألزمة محلية أن
آثارا ّ
تنتش بشعة عب القطاعات والبلدان ،فتبك ً
ر
مدمرة
الماليي من الناس ورفاههم يف
عىل االقتصادات وصحة
ّ
جميع أقطار العالم .إنها مثال عىل المخاطر النظامية
الناتجة عن مستويات البابط القصوى يف عالمنا اليوم .وال
ريب أن هذه الجائحة قد ضاعفت هشاشتنا وعرقلت
ّ
إحراز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة ،ولطالما
ً
ًّ
تذكبا صارخا بأهمية الوقاية وخطة الحد من
ك انت
المخاطر.

الرمال يف المناطق الساحلية ،وعىل طول مجاري المياه
وغب المزروعة ،أسفر عن إلحاق
اض المزروعة
ّ
واألر ي
والمباب منها،
األضار يف البنية التحتية ،بخاصة الطرق
ي
وفقدان المزارع ،وانخفاض المحاصيل الزراعية يف بلدان
ّ
مثل الجزائر .4وتمثل حرائق الغابات مشكلة يف دول البحر
األبيض المتوسط ،وبحسب قواعد بيانات الخسائر
الناجمة عن الكوارث المحلية ،تم تسجيل ر
أكب من 1200
حريق يف لبنان فقط منذ عام .1981
1
2
3
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إطار سنداي

المنتديات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث

يعالج إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث -2015
ً
كال من األخطار الطبيعية واألخطار ر
البشية المنشأ،
2030
بما يف ذلك األخطار ،والمخاطر البيولوجية والبيئية
والتكنولوجية .وترتبط أرب ع غايات من الغايات العالمية
السبع إلطار سنداي ر
كب عىل الحد
مبارسة بالصحة ،مع الب ّ
من الوفيات ،ورفاه السكان ،واإلنذار المبكر ،وتعزيز سالمة
المرافق الصحية والمستشفيات .ويشبط إطار سنداي
ً
نهجا يعتمد عىل المجتمع بأرسه يف الحد من المخاطر وبناء
ّّ
المتغب
العالم
القدرة عىل الصمود يف مشهد المخاطر
ي
بشعة.

تجمع المنتديات اإلقليمية الحكومات وأصحاب
المصلحة ً
السياس حول
معا من أجل رفع مستوى االلبام
ي
مسألة الحد من مخاطر الكوارث ،وتحديد األولويات
والتحديات المشبكة الواجب طرحها؛ وإجراء تقييم دوري
ّ
للتقدم المحرز عىل مستوى التنفيذ؛ وتعزيز ر
الشاكات؛
وتبادل الممارسات والمعرفة بشأن السياسات والبامج
واالستثمارات الواعية بمخاطر الكوارث ،بما يف ذلك قضايا
التنمية والمناخ ،حسب االقتضاء؛ وتعزيز تعميم مفهوم
وه
الحد من مخاطر الكوارث عب جميع القطاعات .ي
ترتبط بعملية تشاورية متعددة أصحاب المصلحة
ّ
المبت عىل المجتمع بأرسه لمسألة
الشموىل
لتشجيع النهج
ي
ي
اإلقليم ،بما يف
الحد من مخاطر الكوارث عىل المستوى
ي
ذلك عب ر
الشاكة العربية للحد من مخاطر الكوارث.

ويركز إطار سنداي عىل منع نشوء مخاطر جديدة ،وتقليل
المخاطر القائمة ،وتعزيز القدرة عىل الصمود .كما يدعو إىل
ّ
التعرض لألخطار وقابلية
تدابب مختلفة لمنع وتقليل
اتخاذ
ّ
ً
ّ
ّ
والتعاف .وهذا يتطلب انتقاًل من
الترصر؛ وزيادة التأهب
ي
إدارة الكوارث أو إدارة المخاطر القائمة بذاتها إىل ممارسة
تنموية ر
أكب شمولية وقدرة عىل الصمود .ويتطلب هذا
ّ
التفكب والعمل من إدارة المخاطر إىل
التحول يف طريقة
ّ
التنمية القادرة عىل الصمود أمام مخاطر الكوارث ً
دعما من
والدوىل.
اإلقليم
التعاون
ي
ي

ويعبف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث -2015
 2030بالمنتديات العالمية واإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث بأنها وسائط رئيسية لتنفيذهً ،
بناء عىل الدور
المحوري الذي لطالما اضطلعت به يف دعم تنفيذ إطار
عمل هيوغو.
وتعتب هذه المنتديات اإلقليمية منتديات ألصحاب
تدريج بعد
المصلحة المتعددين تم تطويرها بشكل
ي
كوب يف عام
العالم
المؤتمر
الثاب للحد من الكوارث يف ي
ي
ي
حي أنها تمتاز بخصائص متفاوتة ،إال أنها
وف ّ
 .2005ي
ً
تتشارك جميعا نفس المواصفات كونها منتديات
ر
والشكاء والخباء
لواضع السياسات
ديناميكية
ي
والممارسي بهدف اإلعالن عن المبادرات وإطالق
ّ
المنتجات وتبادل المعلومات والبوي ج للحمالت ورصد
ّ
التقدم المحرز وتقديم األدلة حول الحد من مخاطر
الكوارث.

ّ
إنماب يحفز عملية تحقيق أهداف
إن إطار سنداي هو إطار ّ ي
التنمية المستدامة .وتسلط الوثيقة الختامية ألهداف
التنمية المستدامة بعنوان "تحويل عالمنا :خطة التنمية
المستدامة لعام  " 2030الضوء عىل الحاجة إىل الحد من
مخاطر الكوارث عىل امتداد العديد من القطاعاتّ .
ويتضح
يف ه ذه الوثيقة الختامية ألهداف التنمية المستدامة أن
معظم األهداف ال يمكن تحقيقها دون معالجة مسائل
ّ
ّ
الترصر لألشخاص الذين يعيشون يف حالة
التعرض وقابلية
من الفقر .ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة من خالل
دمج الحد من مخاطر الكوارث يف قطاعات تنموية
ّ
متعددة ،يجب أن تنفذ البلدان األعضاء إطار سنداي عىل
جميع المستويات عب رإرساك أصحاب المصلحة
كاف من خالل عمليات التخطيط
المتعددين بشكل ٍ
والتنفيذ والرصد الواعية بالمخاطر ،بما يف ذلك قضايا
التنمية والمناخ ،حسب االقتضاء؛ وتعزيز تكامل إدارة
مخاطر الكوارث يف القطاعات األخرى ذات الصلة.

ّ
ويشدد إطار سنداي عىل الحاجة لتكون المنتديات
العالم كنظام متماسك لآلليات من
اإلقليمية والمنتدى
ي
أجل االستفادة الكاملة من إمكانات التعاون ّبي جميع
لتوفب التوجيه والدعم يف
أصحاب المصلحة والقطاعات
ّ
تنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث.
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السياس بشأن
فريدة للحكومات إلعادة تأكيد البامها
ي
تنفيذ إطار سنداي واالسباتيجية العربية للحد من مخاطر
الكوارث.

العالم أدوات من
وتشكل المنتديات اإلقليمية والمنتدى
ي
أجل:
• تعزيز ر
الشاكات
ّ
• إجراء تقييم دوري للتقدم المحرز عىل مستوى التنفيذ
• تبادل الممارسات والمعرفة بشأن السياسات والبامج
واالستثمارات الواعية بمخاطر الكوارث ،بما يف ذلك
قضايا التنمية والمناخ
• تعزيز دمج إدارة مخاطر الكوارث يف القطاعات األخرى
ذات الصلة
ّ
والمنسقة
• المساهمة يف عمليات المتابعة المتكاملة
لمؤتمرات واجتماعات القمة لألمم المتحدة

الت
وتركز المنتديات اإلقليمية العربية ،بما فيها تلك ي
انعقدت ف العقبة ف األردن ،ر
ورسم الشيخ يف مرص،
ي
ي
والدوحة يف قطر ،وتونس العاصمة يف تونس ،عىل مواضيع
المحىل إلطار عمل هيوغو،
تتعلق ب التنفيذ عىل المستوى
ي
وتشكيل إطار سنداي ،وتحديث االسباتيجية العربية
للحد من مخاطر الكوارث ،وبرنامج العمل مع األنشطة ذي
األولوية للفبة .2020 -2018
العرب الخامس للحد من مخاطر
اإلقليم
المنتدى
ي
ي
الكوارث

المنتديات العربية للحد من مخاطر الكوارث

عىل أثر النجاح الذي ّ
العرب
اإلقليم
سجله المنتدى
ي
ي
فريق للحد من مخاطر الكوارث (تونس العاصمة،
األ ي
العالم
 ،)2018وب هدف االستفادة من حصيلة المنتدى
ي
للحد من مخاطر الكوارث بدورته السادسة (جنيف،
 ،)2019سوف تستضيف حكومة المملكة المغربية
العرب الخامس للحد من مخاطر
اإلقليم
المنتدى
ي
ي
اإلقليم
الكوارث والذي ينظمه مكتب األمم المتحدة
ي
للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع
جامعة الدول العربية يف  2021بهدف البناء عىل الزخم
والفت للحد من مخاطر
السياس
الحاصل يف الحوار
ي
ي
الكوارث يف المنطقة.

بدأت المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية يف المنطقة العربية
خالل إطار عمل هيوغو  .2015-2005وباإلضافة إىل
المناقشات الفنية ،أتاحت المنتديات فرصة فريدة
للحكومات وأصحاب المصلحة إلعادة تأكيد البامهم
بالحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث من خالل تنفيذ
إطار عمل هيوغو .وكانت هذه المنتديات بمثابة منصة
لتبادل الخبات بشأن الممارسات الناجحة يف مجال الحد
من الكوارث والنهج االبتكارية.
من أجل ضمان التنفيذ الفعال إلطار سنداي
واالسباتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ،لطالما
اإلقليم للدول العربية التابع ل مكتب األمم
عقد المكتب
ي
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المنتديات العربية
ّ
والت تمثل منتدى متعدد
للحد من مخاطر الكوارث،
ي
أصحاب المصلحة يجمع الدول العربية األعضاء
غب الحكومية واألوساط األكاديمية والنساء
والمنظمات ّ
المدب ومنظمات األمم المتحدة
والشباب والمجتمع
ي
وأصحاب المصلحة اآلخرين .وتهدف هذه المنصات إىل
مراجعة ومواءمة تنفيذ االسباتيجية العربية للحد من
مخاطر الكوارث  2030وبرنامج عملها وخطط العمل ذات
األولوية لتقليل المخاطر وبناء قدرة المجتمعات والدول
ر
والبشية المنشأ.
عىل الصمود أمام األخطار الطبيعية
ه تهدف إىل تعزيز جهود الحد من
عالوة عىل ذلك ،ي
وتحسي
مخاطر الكوارث من خالل تبادل الخبات
ّ
ّ
التواصل والتنسيق .كما تشكل هذه المنتديات فرصة

الهدف
العرب الخامس للحد من
اإلقليم
سوف يكون المنتدى
ي
ي
ً
ً
ً
مخاطر الكوارث دامجا ومبتكرا وتفاعليا وسيأخذ يف
ً
تماشيا مع
االجتماع
الحسبان باالعتبارات المتعلقة بالنوع
ي
ّ
التوجيه إلطار سنداي المتمثل يف "نهج المجتمع
المبدأ
ي
ككل" لتحقيق األهداف التالية:
ّ
 ) 1تقييم التقدم المحرز يف تنفيذ إطار سنداي
واالسباتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
السياس بتحقيق تنفيذهما؛
وإعادة التأكيد عىل االلبام
ي
 ) 2تحديد المقاربات واآلليات القابلة للتطبيق إلحراز
ّ
التقدم يف تنفيذ االسباتيجية العربية للحد من مخاطر
3

لتشي ع تنفيذ إطار سنداي يف المنطقة العربية.

المقبلي؛
للعامي
الكوارث وتحديد األولويات اإلقليمية
ّ
ّ

الموضوع

 ) 3تزويد المنطقة بفرص لتبادل المعرفة والخبات
وأفضل الممارسات من خالل إقامة ررساكة يف تعزيز
الحد من مخاطر الكوارث يف سياق إطار سنداي،
وتحقيق اقتصادات مرنة وبناء عملية تنمية مستدامة
واعية بالمخاطر؛

العرب الخامس للحد
اإلقليم
سيكون موضوع المنتدى
ي
ي
يىل " :من الخطر إلى الصمود:
من مخاطر الكوارث كما ي
تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث "وهو
يعكس جوهر إطار سنداي.

 ) 4التشاور حول استعراض منتصف المدة إلطار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث؛

"ف
ويبز إطار سنداي بوضوح يف مبادئه التوجيهية أنه ي
والتنسيق للحكومات
والتوجيه
التمكيت
حي أن الدور
ّ
ي
ي
ي
ً
تمكي السلطات
الوطنية والفدرالية يظل ضوريا ،يجب
ّ
المحلية والمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الكوارث،
بما يف ذلك من خالل الموارد" .وقد أكدت أزمة ّفبوس
الكببة إلدارة المخاطر
كورونا المستجد عىل األهمية
ّ
وف
المحىل
واإلجراءات الوقائية عىل المستوى
والوطت .ي
ي
ي
ً
جهودا هائلة يف تطوير اسباتيجياتها
حي بذلت البلدان
ّ
الوطنية والمحلية بشأن الحد من مخاطر الكوارث
لتحقيق الغاية "ه" من إطار سنداي بحلول سنة ،2020
أصبح من الرصوري اآلن أن "تشع" البلدان يف تنفيذ
سياسات واسباتيجيات الحد من مخاطر الكوارث عىل
المحىل.
جميع المستويات ،وبخاصة عىل المستوى
ي

 ) 5وتعزيز تكامل إدارة مخاطر الكوارث يف جميع
القطاعات اإلنسانية والتنموية ذات الصلة.
النتيجة
يتوقع أن يثمر المنتدى عن البامات مبايدة من الدول
لتعزيز االنتباه إىل االستثمارات المراعية للمخاطر ،وإبراز
ّ
التقدم المحرز يف االسباتيجيات واإلنجازات الوطنية
ر
يتماس مع إطار سنداي .وستعمل نتائج
والمحلية بما
العرب للحد من مخاطر الكوارث عىل
اإلقليم
المنتدى
ي
ي
ّ
المعت بالتنمية
السياس الرفيع المستوى
إبالغ المنتدى
ي
ي
العالم
المستدامة لسنة  2022يف نيويورك والمنتدى
ي
للحد من مخاطر الكوارث لسنة .2022

الرئيس والمواضيع الفرعية
سوف يسع الموضوع
ي
العرب الخامس للحد من مخاطر
اإلقليم
للمنتدى
ي
ي
ّ
الت تمكن الدول
الكوارث إىل تحديد اإلجراءات المبتكرة ي
العربية من قيادة ّ
نموذج من إدارة الكوارث أو إدارة
تحول
ي
ً
المخاطر القائمة بذاتها إىل ممارسة تنموية ر
أكب شموال
وقدرة عىل الصمود يف وجه المخاطر .عالوة عىل ذلك،
سيضمن االجتماع الوزاري يف المنتدى البام البلدان بتعزيز
ّ
واتساقها مع متطلبات ّّ
تغب
القدرة المحلية عىل الصمود
المناخ وأهداف التنمية المستدامة واالستثمار المطلوب
يف التنمية للحد من المخاطر.

اإلقليم
ستكون النتائج المحددة القائمة عىل المنظور
ي
اآلب:
عىل النحو ي
السياس للحكومات
سياس  -تعزيز االلبام
( ) iإعالن
ي
ي
بمنع وتقليل المخاطر باإلضافة إىل تعزيز القدرة عىل
الصمود من خالل تشي ع تنفيذ ورصد إطار سنداي
واالسباتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
يف المنطقة وزيادة االستثمارات الحكومية يف الحد من
مخاطر الكوارث؛

ر
مبارسة
الرئيس للمنتدى وجود صلة
وسيؤكد الموضوع
ي
ّبي مخاطر الكوارث ومشاكل التنمية األوسع .وسيتناول
هذا الموضوع الدوافع األساسية للمخاطر مثل الفقر
وانعدام المساواة ،وسوء األحوال المعيشية ،وعمليات
ّ
البيت،
غب المخطط لها ،والتدهور
التوسع الحرصي ّ
ي
واالفتقار إىل األنظمة وممارسات "التنمية الجيدة" النافذة

الطوع المتجددة
( ) iiمجموعة من بيانات العمل
ي
ألصحاب المصلحة بشأن تنفيذ إطار سنداي
واالسباتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
2030؛
( ) iiiخطة العمل ذات األولوية ()2024-2021
لالسباتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
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عىل جميع المستويات وعب جميع القطاعات .إن الوصول
إىل البنية التحتية والخدمات األساسية  -بما يف ذلك البنية
ّ
الت تحد من المخاطر ،واإلسكان
التحتية والخدمات ي
الجيد يف مواقع آمنة ،والحصول عىل عمل دائم ،وفرص
ّ
ّ
ّ
ّ
الترصر
التعرض وقابلية
الدخل وسبل العيش  -يقلل من
ّ
يحد من المخاطر.
وبالتاىل
ي

ومحاور مواضيعية محددة ،وسوف تندرج يف بيانات
البلدان .وستستضيف هذه الجلسات متحدث ّي ذي صلة
بالموضوع ،بمن فيهم نقاط االتصال الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث ،ورؤساء البلديات ،والمنظمات
الفنيي ،ر
ورسكاء التنمية
الحكومية الدولية ،والخباء
ّ
اآلخرين.

هيكلية المؤتمر

ّ
كما ستتم دعوة ر
المهتم ّي لتنظيم ورش عمل
الشكاء
تدريبية وفعاليات جانبية وجلسات عمل.

ّ
ً
نظرا النتشار جائحة كوفيد ،19-وتراجع إمكانية التنقل،
العرب الخامس للحد
اإلقليم
ستسع هيكلية المنتدى
ي
ي
من مخاطر الكوارث إىل ضمان مشاركة األشخاص
باستخدام مختلف الوسائل االفباضية.

سيتألف المنتدى من جلسات عامة وجلسات عمل
وجلسات خاصة واجتماعات وزارية وفعاليات جانبية.
وسوف تسهم الجلسات الخاصة وجلسات العمل يف إبالغ
ّ
األخبة ستغذي اإلعالن.
الجلسات العامة وهذه
ّ

سينقسم هذا المؤتمر إىل جزأين:
•

الحضور

الجزء األول :سيقوم عىل مشاورات ر
افتاضية تبدأ يف
شهر يونيو /حزيران وحت سبتمب/ايلول 2021
وتشمل:
 ) 1المشاورات بشأن
الرئيسية للمنتدى؛

العرب الخامس للحد من
اإلقليم
يشتمل المنتدى
ي
ي
كي عىل
مخاطر الكوارث عىل مجموعة واسعة من المشار ّ
المستوى الوزاري من الحكومات (الوطنية والمحلية عىل
المدب ،ومنظمات األمم
السواء) ،ومنظمات المجتمع
ي
المتحدة والمنظمات الدولية ،والمؤسسات المالية
الدولية ،والمؤسسات اإلعالمية ،ومنظمات القطاع
واألكاديميي والمؤسسات البحثية ،ر
ورسكاء
الخاص،
ّ
التنمية.

األفكار والمواضيع

 ) 2المشاورات بشأن خطة العمل ذات األولوية
2024-2021؛
 ) 3المشاورات مع مجموعات أصحاب
المصلحة المحددة إلعداد البامات العمل
الطوع الخاصة بها؛
ي

ّ
وب
يرج من جميع المشار ّ
كي التسجل عىل الموقع اإللكب ي
للمنتدى:

السياس
 ) 4المشاورات بشأن صياغة اإلعالن
ي
وإضفاء اللمسات النهائية عليه؛

(Fifth Arab Regional Platform for Disaster Risk
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 ) 5المشاورات بشأن القضايا المواضيعية ذات
األولوية وتنظيم األحداث المواضيعية.
•

اغبي بالمشاركة.
فتح باب التسجيل أمام الر ّ

الثاب :سيقوم عىل عقد المؤتمر افباضيا لمدة
الجزء
ي
أربعة أيام ويشمل ذلك عقد اجتماع وزاري يف اليوم
الرابع.

يتمحور المنتدى حول جلسات عامة وجلسات عمل.
وتتمحور جلسات العمل حول أولويات إطار سنداي األرب ع
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