
المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث

المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

 ينعقد المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، باستضافة كريمة من المملكة المغربية تحت
 عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث"، عبر  خاصية التواصل االفتراضي

  من 8 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني

وبناًء على مخرجات الكوارث،  للحد من مخاطر  األفريقي  العربي  اإلقليمي  المنتدى  الذي حققه  النجاح  أثر   على 
 الدورة السادسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019، يجري تنظيم المنتدى اإلقليمي العربي
 الخامس للحد من مخاطر الكوارث من قبل مكتب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث،

 بالتعاون مع جامعة الدول العربية

.2021

.

 8-11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
الرباط، المغرب

(افتراضي)

https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr/
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home/
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home/



المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

األهداف

النتيجة

ستكون النتائج المحددة القائمة على المنظور اإلقليمي على النحو اآلتي:

 على أثر النجاح الذي حققه المنتدى اإلقليمي العربي األفريقي للحد من مخاطر الكوارث، وبناًء على مخرجات الدورة
 السادسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019، يجري تنظيم المنتدى اإلقليمي العربي الخامس
 للحد من مخاطر الكوارث من قبل مكتب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون

مع جامعة الدول العربية وباستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية من 8 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني

ع أن يثمر المنتدى عن التزامات متزايدة من جانب الدول لتعزيز االنتباه إلى االستثمارات المراعية للمخاطر، وإبراز  ُيتوقَّ
نتائج وستسهم  سنداي.  إطار  مع  يتماشى  بما  والمحلية  الوطنية  واإلنجازات  االستراتيجيات  في  المحرز   التقّدم 
 المنتدى اإلقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث في إحاطة المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنّي بالتنمية

المستدامة لسنة 2022 في نيويورك والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لسنة 2022

في  2030 الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  واالستراتيجية  إطار سنداي  تنفيذ  في  المحرز  التقّدم   تقييم 
المنطقة وإعادة التأكيد على االلتزام السياسي بتسريع وتيرة تنفيذهما

الكوارث مخاطر  من  للحد  العربية  االستراتيجية  تنفيذ  لتسريع  للتطبيق  القابلة  واآلليات  المقاربات   تحديد 
وتحديد األولويات اإلقليمية للعامين المقبلين

 تزويد المنطقة بفرص لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفضلى حول أولويات إقليمية مختارة في الحد
 من مخاطر الكوارث، وإقامة شراكات مبتكرة للنهوض بأولويات إطار سنداي، وتحقيق اقتصادات مرنة وبناء

تنمية مستدامة واعية بالمخاطر
 التشاور حول استعراض منتصف المدة إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتقديم التوصيات إلى الدورة
السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في إندونيسيا خالل شهر مايو/أيار 2022
 تعزيز تكامل الحد من مخاطر الكوارث ومواءمته مع تغّير المناخ والتنمية المستدامة، ودمج إدارة مخاطر

الكوارث في جميع القطاعات اإلنسانية والتنموية والصحية ذات الصلة

 إعالن سياسي – تعزيز االلتزام السياسي للحكومات بمنع المخاطر والحد منها وتعزيز القدرة على الصمود
في  2030 الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  واالستراتيجية  سنداي  إطار  ورصد  تنفيذ  تسريع  خالل   من 

المنطقة وزيادة االستثمارات الحكومية في الحد من مخاطر الكوارث؛
 مجموعة من بيانات العمل الطوعي المتجددة ألصحاب المصلحة بشأن تنفيذ إطار سنداي واالستراتيجية

العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030؛
لتسريع  2030 الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  لالستراتيجية   (2021-2024) األولوية  ذات  العمل   خطة 

تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية

وسيراعي وتفاعلًيا،  ومبتكًرا  دامًجا  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الخامس  العربي  اإلقليمي  المنتدى  يكون   سوف 
 االعتبارات المتعلقة بالنوع االجتماعي تماشًيا مع المبدأ التوجيهي إلطار سنداي المتمّثل في "نهج المجتمع ككل"

 لتحقيق األهداف التالية
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 موضوع المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث هو "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل
المحلي للحد من مخاطر الكوارث"، وهو يعكس جوهر إطار سنداي

 
 يبرز إطار سنداي بوضوح في مبادئه التوجيهية أنه "في حين أن الدور التمكيني والتوجيهي والتنسيقي للحكومات
 الوطنية والفدرالية يظل أساسًيا، إال أنه يجب أيًضا تمكين السلطات والمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الكوارث،
جائحة أزمة  سّلطت  وقد  االقتضاء".  حسب  القرار  صنع  ومسؤوليات  والحوافز  الموارد  خالل  من  ذلك  في   بما 
 كوفيد19- الضوء على أهمية إدارة المخاطر واإلجراءات الوقائية على المستويين المحلي ودون الوطني، ومن خالل
 اعتماد نهًجا أكثر نظامًيا. وفي حين بذلت البلدان جهوًدا هائلة في تطوير استراتيجياتها الوطنية والمحلية للحد من
 مخاطر الكوارث لتحقيق الغاية "ه" من إطار سنداي بحلول سنة 2020، أصبح من الضروري اآلن أن "تسرع" البلدان
 في تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات، وبخاصة على المستوى المحلي،

انسجاًما مع األجندات العالمية االخرى

 سوف يسعى الموضوع الرئيسي والمواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث
 إلى تحديد اإلجراءات المبتكرة التي تمّكن الدول العربية من قيادة عملية التحّول النموذجي من إدارة قائمة بذاتها
 للكوارث أو المخاطر إلى ممارسة تنموية أكثر شموًال وقدرًة على الصمود في وجه هذه المخاطر. عالوة على ذلك،
 سيضمن االجتماع الوزاري في المنتدى التزام البلدان بتعزيز القدرة المحلية على الصمود واّتساقها مع متطلبات تغّير

المناخ وأهداف التنمية المستدامة واالستثمارات المطلوبة في التنمية بهدف الحد من المخاطر

نطاًقا. األوسع  التنمية  الكوارث ومشاكل  مخاطر  بين  المباشر  الرابط  تحديد  للمنتدى  الرئيسي  الموضوع   سيكفل 
 وسيتناول هذا الموضوع الدوافع األساسية للمخاطر مثل الفقر والالمساواة، وسوء األحوال المعيشية، وعمليات
 التوّسع الحضرّي غير المخطط لها، والتدهور البيئي، واالفتقار إلى األنظمة وممارسات "التنمية الجيدة" النافذة على
 جميع المستويات وعبر جميع القطاعات. إن االستفادة من البنى التحتية والخدمات األساسية – بما فيها تلك التي
 تحد من المخاطر، وتواجد مساكن مالئمة في مواقع آمنة، والحصول على عمل دائم، وتوّفر فرص المداخيل وسبل

 العيش – كّلها عوامل تقّلل من التعرض وقابلية التضرر، فتحّد من المخاطر

الموضوع

الكوارث في الدول العربية

الجفاف

حرائق الغابات

 خالل السنوات الثالثين المنصرمة، تأثرت المنطقة العربية بأكثر من 270 كارثة حصدت أكثر من 150 ألف حالة وفاة
ألخطار عرضة  العربية  والمنطقة  للكوارث).  الدولية  البيانات  لقاعدة  (وفًقا  تقريًبا  شخص  ماليين   10 على   وأّثرت 

طبيعية وبشرية متعددة، التي يتعاظم بعضها ويتأّثر بفعل تقّلب المناخ وتغّيره. وتشمل هذه األخطار ما يلي

 تعاني بلدان البحر المتوسط من مشكلة حرائق الغابات، وبحسب قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث المحلية،
تم تسجيل أكثر من 1200 حريق في لبنان فقط منذ عام 1981

 على مدى السنوات الخمسين المنصرمة، كان لموجات الجفاف األثر التراكمي اإلقليمي األضخم من حيث الوفيات
 وعدد األشخاص المتضررين والخسائر االقتصادية، إذ أن تقّلب المناخ أّثر على مدى تواتر حدوثها وشّدتها (مركز أبحاث

 األوبئة الناجمة عن الكوارث 2020
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الخسائر االقتصادية

جائحة كوفيد   19

المنتديات العربية للحد من مخاطر الكوارث

 بلغت الخسائر االقتصادية الناتجة عن األخطار الطبيعية وبشرية المنشأ في المنطقة العربية نحو 60 مليار دوالر في
السنوات الخمسين الماضية

   للتواصل معنا
 التواصل مع منّظمي المنتدى اإلقليمي العربي الخامس

undrr-arabstates@un.org

العربية عن حدوث الدول  أبلغت جميع  19 حيث  العالم، بجائحة كوفيد   العربية، كغيرها من دول  المنطقة   تأثرت 
 حاالت إصابة ووفيات جّراء الفيروس. وقد أثبتت هذه الجائحة أنها أكثر من مجرد أزمة صحية بكثير، حيث أثرت على
 المجتمعات واالقتصادات بطرق شتى. وتشير التوقعات الخاصة بالمنطقة العربية إلى أن نحو 8.3 مليون شخص قد
ح  يقعون في براثن الفقر وأن المنطقة ستخسر ما ال يقّل عن 42 مليار دوالر من حيث الناتج المحلي اإلجمالي. وُيرجَّ
أهداف تحقيق  يجعل  ما  عالمي،  نطاق  على  الالمساواة  الفقر ومضاعفة  تفاقم معدالت  إلى  الجائحة  تؤدي   أن 
 التنمية المستدامة أمًرا أكثر إلحاًحا. وال ريب أن الكوارث، بما فيها جائحة كوفيد19-، قد فاقمت من قابلية تضررنا
 وعرقلت إحرازنا للتقّدم في مسيرتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهي تذكير صارخ بأهمية الوقاية وخطط الحد

 من مخاطر الكوارث

 انطلقت المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية في المنطقة العربية خالل فترة إطار عمل هيوغو 2015-2005. باإلضافة
 إلى المناقشات الفنية، أتاحت هذه المنتديات فرصة فريدة للحكومات وأصحاب المصلحة إلعادة تأكيد االلتزام بالحد
 من الخسائر الناجمة عن الكوارث وذلك من خالل تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتعتبر هذه المنتديات كناية عن منصة

لتبادل الخبرات بشأن الممارسات والُنهج االبتكارية الناجحة في مجال الحد من الكوارث

المكتب عقد  لطالما  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  العربية  واالستراتيجية  سنداي  إلطار  الفّعال  التنفيذ  على   وحرًصا 
التي تمّثل منصة متعددة أصحاب المصلحة الكوارث،  العربية للحد من مخاطر  المنتديات  العربية   اإلقليمي للدول 
األكاديمية، واألوساط  الحكومية،  غير  والمنظمات  الدولية،  الحكومية  والمنظمات  األعضاء،  العربية  الدول   تجمع 
هذه وتهدف  اآلخرين.  المصلحة  وأصحاب  المتحدة،  األمم  ومنظمات  المدني،  والمجتمع  والشباب،   والنساء، 
العربية للحد من مخاطر الكوارث وخطط العمل ذات  المنتديات إلى مراجعة وتطوير ومواءمة تنفيذ االستراتيجية 
 األولوية لتقليل المخاطر وبناء قدرة المجتمعات والدول على الصمود في وجه األخطار الطبيعية والبشرية المنشأ.
 عالوة على ذلك، هي تهدف إلى تعزيز جهود الحد من مخاطر الكوارث من خالل تبادل الخبرات وتحسين التواصل
والتنسيق. كما تشّكل هذه المنتديات فرصة فريدة للحكومات إلعادة تأكيد التزامها السياسي بتنفيذ إطار سنداي

مصر، في  الشيخ  وشرم  األردن،  في  العقبة  في  انعقدت  التي  المنتديات  العربية  اإلقليمية  المنتديات   وتشمل 
بتنفيذ إطار عمل هيوغو على تتعلق  العاصمة في تونس، وهي ركزت على مواضيع   والدوحة في قطر، وتونس 
 المستوى المحلي، وتشكيل إطار سنداي، وتحديث االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها، مع

األنشطة ذات األولوية للسنتين األولى والثانية
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مذكرة لوجستية
 مذكرة استشارية

وثائق رئيسية
 [EN] [AR]
 [EN] [AR]
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 يمكنكم تنزيل نسخة عن مسودة جدول األعمال (باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية – تحديث 25 أكتوبر/تشرين
األول 2021). ستكون النسخة النهائية متوفرة قريًبا

 مذكرة مفاهيمية
إعالن تونس

خطة العمل ذات األولوية 2020-2018
تقرير االجتماع السادس للشراكة العربية

 االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
  بيان الرئيس، المنتدى اإلقليمي العربي األفريقي للحد من مخاطر الكوارث
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هيكلية المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

جدول أعمال المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

التسجيل في المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

 نظًرا النتشار جائحة كوفيد19-، وتراجع إمكانية التنّقل، سيتم تنظيم المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من
مخاطر الكوارث عبر خاصية التواصل االفتراضي. وينقسم هذا المنتدى إلى جزأين

 يتمحور هذا المنتدى حول جلسات عامة وجلسات عمل. وتتمحور جلسات العمل حول أولويات إطار سنداي األربع
صلة ذي  متحدثين  الجلسات  هذه  وتستضيف  القطرية.  البيانات  ُتثري  سوف  وهي  محددة،  مواضيعية   ومحاور 
البلديات، والمنظمات الحكومية  بالموضوع، بمن فيهم نقاط االتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ورؤساء 

الدولية، والخبراء التقنيين، وشركاء التنمية اآلخرين

 ويتألف المنتدى من اجتماعات وزارية، وجلسات عامة، وجلسات خاصة، وجلسات عمل، باإلضافة إلى ُركن المتحدثين
 وفعاليات جانبية. وسوف تسهم الجلسات الخاصة وجلسات العمل في إحاطة الجلسات العامة، وتقوم هذه األخيرة

بإحاطة اإلعالن

نقّدر اهتمامكم بالمشاركة في المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث
  باب التسجيل مفتوح اآلن! الموعد النهائي للتسجيل هو 31 أكتوبر/تشرين األول 2021

الجزء الثاني: يشمل انعقاد المنتدى لمدة 4 أيام عبر خاصية التواصل االفتراضي

مشاورات بشأن األفكار والمواضيع الرئيسية للمنتدى؛ 
مشاورات بشأن خطة العمل ذات األولوية 2024-2021؛ 
مشاورات مع مجموعات أصحاب المصلحة المحددة إلعداد التزامات العمل الطوعي الخاصة بها؛ 
مشاورات بشأن صياغة اإلعالن السياسي؛ 
مشاورات بشأن القضايا المواضيعية ذات األولوية وتنظيم الفعاليات المواضيعية 

 الجزء األول: تضّمن مشاورات عبر خاصية التواصل االفتراضي لمدة ستة أشهر، انطلقت في شهر أبريل/نيسان حتى
سبتمبر/أيلول 2021، وشملت
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