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   2024- 2021 للحد من مخاطر ال�وارث خطة العمل ذات األول��ة 

 الديباجة  .1

(إطار سنداي) الط��ق إ� األمام للوقا�ة والحد من مخاطر ال�وارث    2030-2015يوفر إطار سنداي للحد من مخاطر ال�وارث   .1.1
ع� تحت ق�ادة الحكومات الوطن�ة واحتضان جميع الجهات الفاعلة  من أجل تحقيق تنم�ة مستدامة وقادرة ع� الصمود.  

 إلنقجميع المست��ات،  
ً

 واألصول، وكذلك للحد من العبء الما�ي اذ األرواح وحما�ة سبل المع�شة  يوفر إطار سنداي ح�
ات�ج�ات وآل�ات إقل�م�ة وشبه و�سلط إطار سنداي الضوء ع� الحاجة إ�  ع� الحكومات إلنقاذ آثار "التنم�ة" الفاشلة.   اس�ت

ي التقدم
 . خالل المنتد�ات اإلقل�م�ة والعالم�ة المحرز الذي تم انجازە إقل�م�ة متفق عليها للتعاون وإلعادة النظر �ف

ا�ة الع���ة للحد لطالما قام مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث بتنظ�م  ،  إطار سنداي  بعد اعتماد  .1.2 اجتماعات ال�ش
ي السنة،

ف �ف ف الحكومات الع���ة وأص ح�ث    من مخاطر ال�وارث مرتني ف �جمع بني اطر   بالحد من مخحاب المصلحة المعنيني
ي ال�وارث والمنظمات اإلقل�م�ة لألمم المتحدة والمنظمات الدول�ة  

ي تنف�ذ إطار سنداي �ف
بهدف مراجعة التقدم المحرز �ف

 المنطقة. 

ي المنطقة عن كثب، وافقت الحكومات الع���ة وأصحاب  ورصد  تنف�ذ إطار سنداي  سالسة  للحرص ع�   .1.3
التقدم المحرز �ف

أول خطة    وضعقابلة للتطبيق ع� المدى الق��ب والمتوسط والبع�د. بناًء عل�ه، تم  المصلحة ع� الحاجة إ� تط��ر خطة  
المنطقة   ي 

�ف ال�وارث  مخاطر  من  للحد  أول��ة  ذات  ة  عمل  خت  2020-2018للف�ت ي واعتمادها كوث�قة  العرىب للمنتدى   ام�ة 
ي للحد من مخاطر 

ي تو�س العاصمة  األف���ت
�ن األول    ال�وارث المنعقد �ف ي أ�ت��ر/��ش

- 2018خطة العمل لعا�ي    أقرت.  2018�ف
 ، ە��ــــع تنف�ذ�  ذات أول��ة نحو باتخاذ إجراءات    وأوصت،  منذ اعتماد إطار سنداي  الذي أحرزته الدول الع���ةالتقدم  ب  2020

ف �شكل خاص ع�   ك�ي ي من إطار سنداي    )ه (  الغا�ةمع ال�ت ات�ج�ات وطن�ة ومحل�ة واعتماد وتنف�ذ  دعو إ� تط��ر  ت  اليت اس�ت
 .  ال�وارث للحد من مخاطر 

ي تنف�ذ   .1.4
ي المنطقةتمت مراجعة التقدم المحرز �ف

، ع�ب خطة العمل ذات األول��ة إطار سنداي للحد من مخاطر ال�وارث �ف
ة   ي    ،إقل�م�ةاجتماعات  عدة  خالل    ،2020- 2018للف�ت

ا�ة الع���ة الثالث للحد من مخاطر ال�وارث �ف ي ذلك اجتماع ال�ش
بما �ف

ي جن�ف  2019  أ�ار / ماي
ي أغسطس�ف

ي القاهرة �ف
ا�ة الع���ة الرابع 2019  آب/ ؛ ورشة عمل المراجعة اإلقل�م�ة �ف ؛ اجتماع ال�ش

ي  
ي القاهرة �ف

ي / د�سم�ب للحد من مخاطر ال�وارث الذي عقد �ف
ا�ة الع���ة الخامس للحد من  2019  كانون الثاىف ؛ اجتماع ال�ش

ي ال�وارث الذي عقد    مخاطر 
ا�ف ي نوفم�ب   ع�ب خاص�ة التواصل االف�ت

ي  / �ف
�ن الثاىف ا�ة الع���ة السادس  2020��ش ، واجتماع ال�ش

ي 
 . 2021يوليو  1يونيو و  30للحد من مخاطر ال�وارث �ف

ينتج   .1.5 الخامس  سوف  ي  العرىب ال�وارثلالمؤتمر  الذي  لحد من مخاطر  تنظ�مه،  المغرب    س�جري  ي 
التواصل �ف ع�ب خاص�ة 

ي 
ا�ف ي   11إ�    8من    االف�ت

�ن الثاىف /��ش ) خطة العمل ذات 1:  ع� وجه الخصوص  ، و�ي ثالث وثائق ختام�ة،  2021  نوفم�ب
العمل الطو�ي    ب�انات  )3لحد من مخاطر ال�وارث ، و  ل  ال��اط) إعالن  2،  (ع� المدى المتوسط)  2024- 2021األول��ة  

السابقة ذات األول��ة  � خطة العمل  إهذە    2024-2021خطة العمل    استندت.  اإلقل�م�ة  أصحاب المصلحةلمجموعات  
ف  . 2018-2020 ي  �ي تع�ت

ام  أول��ة إل�مال المه ذات كما تو�ي ب�جراءات  ،)2020-2018المرحلة األو� (بالتقدم المحرز �ف
ا  الغا�ةتحقيق ال س�ما من المرحلة األو�،  المتبق�ة � ���ــــع تنف�ذ جراءات  األول��ة إل  بتخص�صخطة العمل ، تقوم (ه). أخ�ي

ف �شكل خاص ع� تع��ز  إطار سنداي للحد من مخاطر ال�وارث ع� المدى المتوسط ك�ي تيبات  ، مع ال�ت وآل�ات    س�ةالمؤسال�ت



2 
 

متمحورة حول  وطن�ة  ، وتط��ر أنظمة  الوطن�ة للحد من مخاطر ال�وارث)  (أي المنتد�ات  لحد من مخاطر ال�وارثتنسيق ا
وع،  للمخاطر ع� المست��ات الوطن�ة  ، وتنف�ذ تقي�مات باألخطار المتعددةمبكر  النذار  لإل األشخاص   ي تنف�ذ الحد    وال�ش

�ف
  . المستوى المح�ي من مخاطر ال�وارث ع� 

ي تنف�ذ إطار  من أجل   .1.6
ي المنطقة،تقي�م التقدم المحرز �ف

 ب  سنداي للحد من مخاطر ال�وارث �ف
ً
-2005سنوات السابقة (المقارنة

التقي�م اإلقل��ي للحد من مخاطر ال�وارث  )،  2014 ي المنطقة الع���ة (تم تط��ر تق��ر 
من خالل عمل�ة تعاون�ة  )  RAR�ف

كت المنظمات اإلقل�م�ة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الفن�ة. وقد شكلت نتا ، ف�ما يتعلق ئج تق��ر التقي�م اإلأ�ش قل��ي
ي المنطقة،  

مساهمة بالغة األهم�ة لعمل�ة تط��ر خطة العمل ذات األول��ة هذە  بالوضع الراهن للحد من مخاطر ال�وارث �ف
ة   .  2024-2021للف�ت

ي المنطقة الع���ة   .2
ي تنف�ذ إطار سنداي �ف

 لمحة موجزة عن التقدم المحرز �ف

ي خفض معدل الوف�ات   .2.1
ي جميع أنحاء المنطقة، حققت الدول إنجازات ملحوظة �ف

. ومنذ اعتمادە، األخطار بعض  الناجمة عن  �ف
 عقود. عضاء وأصحاب المصلحة للبناء ع� التقدم المحرز ع� مدى أل للدول ا ا ا منظم� وفر إطار سنداي نهج� 

مخا .2.2 للحد من  المتحدة  األمم  ف مكتب  بني التعاون  ال�وارث  بناًء ع�  الدول    –طر  الع���ة وجامعة  للدول  اإلقل��ي  المكتب 
ال�وارث و�ناء    إنجازاتلقد تحققت  الع���ة،   الحد من مخاطر  أثر  ي ق�اس 

و المواءمةرئ�س�ة �ف ق�ادة تخط�ط    �شمل�ي  . 
ي أر�عة بلدان عس�اسات التك�ف مع تغ�ي المناخ، وأهداف التنم�ة المستدامة، والحد من مخاطر ال�وارث  
من األقل    ���ة�ف

ا  ي ، نمو�
ي هذە البلدان ات�ج�ات الوطن�ة للحد من مخاطاالس�ت تليها جهود مستمرة لدمج التك�ف مع تغ�ي المناخ �ف

ر ال�وارث �ف
لمخاطر لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر  دارة اإل   الشاملنهج  الذ بالممارسات الفض� الناشئة عن  األر�عة، مع األخ

 ال�وارث.  

تع��ز   .2.3 ال�وارث  اإلقل�م�ة�ات  اآللتم  مخاطر  من  للحد  ا�ات  وال�ش تع��ز للتنسيق  عن  أثمر  ما  والتعلم   ،  المتقدمة  المعرفة 
ي الوقت الراهن، يتم 

ا�ة الع���ة عاعقد اجتماعات آل�ة التنسيق الع���ة للحد من مخاطر ال�وارث واجتماالمتبادل. �ف  ت ال�ش
ي تنف�ذ  منتظم و�ي رافعة لتحد�د األول��ات، ومراجعة    ع� نحو�   للحد من مخاطر ال�وارث

ات�ج�ة االس�ت التقدم المحرز �ف
ال�وارث   مخاطر  للحد من  والدو�ي و�طار سنداي    2030الع���ة  اإلقل��ي  ف  المست��ني الفض� ع�  الممارسات  مع    وتع��ز 

 تقاسم الدروس المستفادة.  

ي مسار الحد من مخاطر ال�وارث  قدمت دول المنطقة الع���ة �شكل ج�د ت .2.4
ي والمح�ي اإلع� المستوى �ف  .قل��ي والوطيف

ف بعض نقاط   .2.5 ي اال حددت معظم بلدان المنطقة نقطة اتصال للحد من مخاطر ال�وارث. كما تم تعيني تصال هذە كمنسق وطيف
المكتب اإلقل��ي للدول الع���ة   –مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث  ال زال  نداي. و رصد إطار سنظام  رس�ي ل
ال�لمات إ�   نتوجيه�ة "م المبادئ  ترتبط �س�اق الوطن�ة  مساعدة البلدان ع� تط��ر منتد�ات    خاللهذە العمل�ة من  �دعم  

م بها   والمحل�ة للحد من مخاطر ال�وارثتصال الوطن�ة والمنصات الوطن�ة  اال العمل" �شأن نقاط   ف قامت    لهذە الغا�ة،  . 1وتل�ت
 دولة ع���ة بتط��ر منتد�اتها الوطن�ة لدعم تنف�ذ الحد من مخاطر ال�وارث.   15

 
1 Words into Action guidelines: National focal points for disaster risk reduction, national platforms for disaster risk reduction, local platforms for disaster risk 
reduction (https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53055).  

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53055
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ي رصد التقدم    المكتب اإلقل��ي للدول الع���ة  –متحدة للحد من مخاطر ال�وارث  ل�ساعد مكتب األمم ا .2.6
ا الدول الع���ة �ف أ�ض�

ال�وارث مخاطر  من  للحد  سنداي  إلطار  العالم�ة  الغا�ات  تحقيق  ي 
�ف سنداي   المحرز  إطار  رصد  نظام  ي 

�ف عنه  ، واإلبالغ 
 .  2ادئ التوجيه�ة الفن�ة حدث المبباستخدام أ

ي تط��ر   .2.7
�ن  مخاطر اات�ج�ات والخطط والس�اسات الوطن�ة للحد من  االس�ت تقدمت المنطقة �ف ف وع�ش ف اثنني ل�وارث. من بني

ات�ج�اته  بالمصادقة ع�منها    خمس قام  ،  ةع���  دولة ي    ال�وارث،الوطن�ة للحد من مخاطر    ا اس�ت
ي ع�ش منها ال زالت �ف واثيف

ات�ج�اتهطور  ي هذە العمل�ة لحينه.   بينما خمس، الوطن�ة ا تط��ر اس�ت
ع �ف  منها لم ��ش

ي    ال  .2.8
ا �ف ات�ج�ات محل�ة للحد من مخاطر ال�وارث �مثل تحد�� بلدان    8مدينة ع���ة، من    21المنطقة. فقط  يزال تط��ر اس�ت

ف   ف المدن من مجابهة ال�وارث، وضعت اللمسات النهائ�ة   312ع���ة، من بني نامج السابق لحملة تمكني مدينة انضمت لل�ب
ات�ج�اتها المحل�ة للحد من مخاطر ال�وارث/خطط العمل لتع��ز القدرة ع� الصمود.  ع� اس  �ت

ي ا  تبدأ  لقد  .2.9
المخاطر  الوا�ي بتحل�ل  لل  ا عمل��   ا أساس�   ، لتوف�ي ن ال�وارثالناجمة عغ عن خسائرها  ال بإل عدد من الدول الع���ة �ف

بالخسائر الناجمة عن ال�وارث    خاصة  لديها قواعد ب�انات وطن�ةستة بلدان ع���ة    . الحد من مخاطر ال�وارث ووضع س�اسات  
ع�ش التار�خ�ة   ا   وأحد  الب�انات    لد�ه  بلد� احتساب  قواعد  نظام  استخدام  خالل  من  ال�وارثهذە  عن  الناجمة    الخسائر 

)DesInventar( .  

ا�دة �سبب   .2.10 ف ي الحد من مخاطر ال�وارث، تواصل الدول الع���ة مواجهة الخسائر الم�ت
ع� الرغم من الجهود الملحوظة �ف

ي المنطقة   150الماض�ة، تأثر أ��� من    األر�عةالعقود    خاللخطار الطب�ع�ة.  األ ال�وارث وشدة  
مليون شخص بال�وارث �ف

اف  اال شخص. تم  ألف    189  وفاة أ��� من    مليون شخص يتأثرون بالجفاف، ما يؤدي إ�  120مع أ��� من  الع���ة،   ع�ت
ي ال��ــــع، و  ي البالتوسع الح�ف ي جميع  ،  ، وندرة الم�اەتدهور البييئ

واتجاهات الهجرة ع� أنها عوامل كامنة وراء المخاطر �ف
 الس�اس�ة. ضطرابات اال قة، إ� جانب ال�اعات و المنط أنحاء

 

   2024-2021خطة العمل ذات األول��ة  .3
جراءات المطل��ة ع� المستوى لإل �ة  � ول األوتع�ي    )2020-2018خطة العمل ذات األول��ة السابقة (  هذە إ�   ستند خطة العمل�

ي والمح�ي  اإل ي للحد من مخاطر ال�وارث  اإلالمنتدى    وس�قوم.  األر�ــع المقبلة  للسنواتقل��ي والوطيف التقدم المحرز  برصد  قل��ي العرىب
ي تنف�ذ  

ف   اإلجراءات التال�ة ذات األول��ة وتقي�مها واستعراضها �ف ول��ات  ألهذە الخطة ع� التوص�ات وا  ترتكز   . �شكل دوري كل سنتني
ف الحكومات وأصحاب المصلحة من خ كة بني ا�ة    تم تنظ�مها   مشاورات متعددة  اللالمش�ت ي اجتماعات ال�ش

ي السنوات القل�لة الماض�ة �ف
�ف

 الع���ة للحد من مخاطر ال�وارث.  

 

3.1.  :  إجراءات ع� المستوى اإلقل��ي
ف ممارسات تقي�م  1من أجل:    تنس�ق�ةإ�شاء آل�ة إقل�م�ة   • ل�ات اآلو باألخطار المتعددة    النو�ي وال��ي المخاطر  ) تع��ز وتحسني

والعابرة   باألخطار المتعددةمبكر  النذار  وطن�ة متمحورة حول األشخاص لإل أنظمة  ) تع��ز  2وتبادلها واستخدامها؛    لل��ط بينها 
ي من ال�وارث قبل و�عد ال�وارث. 3؛ و للحدود 

 ) تط��ر وتع��ز أطر العمل للتعا�ف

 
2 Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving the global targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
(https://www.undrr.org/publications/technical-guidance-monitoring-and-reporting-progress-achieving-global-targets-sendai).  

https://www.undrr.org/publications/technical-guidance-monitoring-and-reporting-progress-achieving-global-targets-sendai
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ا�ة سن��ة �شمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لضمان اال�ساق ب • ف التنم�ة المستدامة والتك�ف تنظ�م اجتماعات �ش ني
�ة، مع مراعاة  خ وأجندات الحد من مخاطر ال�وارثمع تغ�ي المنا  ، و�التا�ي تع��ز التعاون والتنسيق  ةالجد�د  الخطة الح�ف

 . ف  اإلقل�ميني
األب • القائمة ع�  الرقمنة  إجراءات  لتع��ز  آل�ات  اإلقل�م�ةإ�شاء  الضعف  نقاط  لنمذجة  وتع��ز  حاث   ،الصمود القدرة ع�  ، 

اك وسائل إجراء  وضمان   ف جميع أصحاب المصلحة ع� المست��ات اإلقل�م�ة والوطن�ة والمحل�ة مع إ�ش الحوارات اإلقل�م�ة بني
 . اإلعالم

الخاص  • القطاع  و�شجيع  والمح�ي  ي  الوطيف ف  المست��ني ع�  ال�وارث  مخاطر  من  الحد  لتم��ل  صندوق  إ�شاء  ي 
�ف االستثمار 

ف  كاء الدوليني ي تم��ل الحد من مخاطر ال�وارث من أجل ع� اال وال�ش
ي المنطقة الع���ة القدرة ع� الصمود ستثمار �ف

 . �ف
�عات وس�اسات نموذج�ة ألنظمة الدعم الص�ي   • ي حاالت الطوارئ للضحا�ا ومعالجة آثار ال�وارث ع� المجان�ة  وضع ��ش

�ف
 الصحة النفس�ة ع� المست��ات اإلقل�م�ة والوطن�ة والمحل�ة. 

 إقل��ي وآل�ات مبتكرة لتوح�د مفاه�م مختلفة للحد من مخاطر ال�وارث.  إصدار دل�ل •
ي �ي  من جامعة الدول الع���ة ، تع��ز اآلل�ات المنهج�ة للتبادل العل  ٍم بدع • ات والقدرات  والفيف ي ذلك ع� المستوى للخ�ب

، بما �ف
ي 

ف المؤسسات اإلقل�م�ة.  وما الثناىئ  بني
ي مجال دعم و�شجيع البحث العل�ي  •

 ، وخاصة المخاطر العابرة للحدود. الحد من مخاطر ال�وارث �ف
ةال س�ما  المساعدة المقدمة للدول الع���ة،    وتع��ز دعم   • ا والدول الع���ة الجزر�ة الصغ�ي ي النام�ة الدول الع���ة األقل نمو�

، �ف
ي حاالت الطوارئ. 

�عات وخطط االتصاالت الوطن�ة �ف  تط��ر الس�اسات والت�ش
 واإلبالغ عنها.  ا اب المصلحة لرصد ب�انات العمل الطو�ي الخاصة بهإقل�م�ة لمجموعات أصحتط��ر آل�ة  •
.  المراع�ةتع��ز ودعم إجراءات الحد من مخاطر ال�وارث  • ف ف الجنسني  للمساواة بني
ات�ج�ات الحد من مخاطر ال�وارث اإلقل�م�ة الحال�ة وضمان تنف�ذ اللوائح الصح�ة   األخطار تع��ز دمج   • ي اس�ت

البيولوج�ة �ف
 ) ع�ب المنطقة. 2005الدول�ة (

ف األمم المتحدة والمنظمات اإلقل�م�ة والجمع�ات الوطن�ة لتنف�ذ   • إطار سنداي للحد من مخاطر تع��ز التنسيق اإلقل��ي بني
استخدام    ال�وارث الناشئة  و�شجيع  والتكنولوج�ات  والصح�ةاالتصاالت  الطب�ع�ة  المخاطر  القدرات  إلدارة  بناء  مع   ،

  والمهارات من خالل برامج التدر�ب. 
 

3.2.  : ي والمح�ي
ف الوطىف  إجراءات ع� المست��ني

ي والمح�ي لخطة العمل ذ  تحرص ع��جب ع� الدول الع���ة أن   ف الوطيف - 2018ات األول��ة  تحقيق اإلجراءات ع� المست��ني
ا للحاجة إ� ���ــــع  2020 ا نظر� ات�ج�اتاال االنتهاء من تط��ر    ع�ب   ؛طار سندايإل (ه)    الغا�ةتحقيق  . �عت�ب هذا األمر محور��  س�ت

مع   لتع��ز القدرة ع� الصمود المحل�ة  عمل  التنف�ذ خطط  و   لوضع، وتع��ز الجهود  ها و�قرار   الوطن�ة للحد من مخاطر ال�وارث
ات وأطر زمن�ة محددة غا�ات ، �جب ع� الحال�ة وآثارها. عالوة ع� ذلك المخاطر  والحد من جد�دة لمنع مخاطر كوارث  ومؤ�ش

ي تقع تحت مظلة أال س�ما  ،  �ةاألول�   اإلجراءات التال�ة ذاتالدول الع���ة ضمان تنف�ذ   ي تلك اليت   الثالثة والرابعة من   العمل  ول��يت
:  �ةاألول�  هذە اإلجراءات ذاتإطار سنداي للحد من مخاطر ال�وارث.    �ي كما ��ي

 )  1فهم مخاطر ال�وارث (األول��ة  
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المتعددة   • المخاطر  تقي�مات  لتحل�ل  األخطار و إجراء  للمخاطر  بانتظام ووضع ملفات تع��ف وخرائط  القطاعات وتحديثها 
ر وآثارها وقابل�   األخطار اتجاهات   الت�ف ي   ة 

السابقة والحال�ة والمتوقعة �ف المخاطر  تقي�م   . ي والمح�ي الوطيف ف  المست��ني ع� 
 المستقبل ل�ل قطاع لوضع خطط للحد من هذە المخاطر. 

ب�انات   • ار باأل إ�شاء وتحد�ث قواعد  ال�وارث    �ف التار�خ�ةمتالناجمة عن  ي  عددة األخطار والخسائر  الوطيف ف  المست��ني ، ع� 
ي تقي�مات المخاطر الوطن�ة والمحل�ة وضمان تصن�ف الب�انات  لالستعانة بها ،  والمح�ي 

ا   �ف ا واقتصاد�� ا واجتماع�� ، بما جغراف��
ي ذلك حسب العمر 

 واإلعاقة.  والن�ع االجتما�ي �ف
ي   •

المال�ة �ف ي تحدد االحت�اجات  اليت ان�ات  ف الم�ي ي والمح�ي هذە األول�   س�اقوضع  الوطيف ف  المست��ني ، ثم تط��ر اآلل�ات �ة ع� 
ي تط��ر اآلل�ات المال�ة

اك القطاع الخاص �ف ف موارد التم��ل الالزمة مع إ�ش  . ها وتنف�ذ المال�ة لتأمني
�ة   • ي مجال  تع��ز بناء القدرات الفن�ة والب�ش

بما   ،لحد من مخاطر ال�وارث ع� جميع المست��اتاوضع وتنف�ذ خطط عمل  �ف
ف  والوطنيني ف  المحليني ف  المسؤولني ذلك  ي 

الوطن�ة،  �ف اإلحصاءات  ومكاتب  الخاص،  الحكوم�ة  ، والقطاع  غ�ي    ، والمنظمات 
 والمست��ات المجتمع�ة. 

ي المناهج التعل�م�ة و�رامج تدر�ب الشباب واألطفال لفهم مخاطر ال�وارث من خالل دمج مفاه�م الحد من   •
مخاطر ال�وارث �ف

 حمالت التوع�ة بالحد من مخاطر ال�وارث. 

 ) 2(األول��ة  دارة مخاطر ال�وارثإل حوكمة الحد من مخاطر ال�وارث تع��ز 
، مع  البع�د ع� المدى    القدرة ع� الصمود للمخاطر لتحقيق    والمراع�ةع��ز الحوكمة واتخاذ القرارات المستندة إ� العلم  ت •

ف  ف وأصحاب المصلحة المعنيني اك جميع السلطات والباحثني ي ذلك القطاع الخاص.  ،إ�ش
 بما �ف

�عات الحد من مخاطر ال�وارث و��شاء آل�ات لتقي�م اآلثار المحتملة لمخاطر ال�وارث ع� مشار�ــــع   تحد�ثتط��ر أو   • ��ش
. التنم�ة والبن�ة التحت�ة واسعة النطاق ع� ي والمح�ي ف الوطيف ي التخط�    المست��ني

ف عنا� الحد من مخاطر ال�وارث �ف ط تضمني
ي و�دارة المناطق السكن�ة ف البناءتنف�ذ  ، و الح�ف ي والمح�ي لضمان أن جميع البيف التحت�ة جد�دة    قوانني ف الوطيف ع� المست��ني

ي وجه مخاطر ال�وارث
ي ذلك إعادة اإلعمار بعد ال�اع  ،قادرة ع� الصمود �ف

ة  أو    اتبما �ف ي ف�ت
�عات �ف ما بعد ال�وارث. وضع ��ش

�عات ذات الصلة جد�دة أو تحد�ث ي قطاعات ال الت�ش
ي ذلك القطاع الخاص)  لتعم�م الحد من مخاطر ال�وارث �ف

تنم�ة (بما �ف
�عات الالزمة لتفع�ل  ف وتع��ز الت�ش ان�ة للحد من المخاطر. تحسني ف متمحورة حول األشخاص أنظمة  وتحد�د مخصصات الم�ي

ي بالتعامل مع  باألخطار المتعددةمبكر النذار لإل   . األخطار وتوع�ة المجتمع المح�ي والوطيف
ف ع� المشاركة الفعالة للمرأة   ،أصحاب المصلحةعددة الوزارات والقطاعات و المحل�ة والوطن�ة مت  المنتد�اتتع��ز   • ك�ي مع ال�ت

الق� ي 
�ف الحقوق  ي 

�ف المحل�ةادةوالمساواة  الفاعلة  الجهات  اك  و��ش والتكنولوج�ا   ،؛  العلوم  الخاص  ،ومجتمعات    ، والقطاع 
ي جميع م

 راحل الحد من مخاطر ال�وارث ع� جميع المست��ات. واألطفال والشباب وذوي االحت�اجات الخاصة �ف
ومنظمات  • ف  المهمشني والسكان  المصلحة  أصحاب  مشاركة  لق�اس  محل�ة  ات  مؤ�ش لوضع  المحل�ة  السلطات  قدرات  بناء 

ي مع السلطات المحل�ة. 
 المجتمع المدىف

ي والمح�ي لضم  المتعددةباألخطار  مبكر  النذار  متمحورة حول األشخاص لإل أنظمة  تحد�ث  تط��ر/  • ف الوطيف ان ع� المست��ني
ف مكوناتها األر�عة : و�ي �،  الروابط بني الرسائل    وضع  )3،  والتنبؤ   التوقع  )2،  باألخطار المتعددةتقي�مات المخاطر  )  1  شكل رئ��ي

ها  و  و��ش القدرات    ) 4،  تع��ز  واالستجابة.  التأهب  ع�    الفن�ةخطط  �ة  األ والب�ش هذە  حول  متال نظمة  استخدام  محورة 
.  باألخطار المتعددةمبكر النذار األشخاص لإل  ي ف المح�ي والوطيف  ع� المست��ني

ال�وارث لالستجابة ألي   • الحد من مخاطر  والب�ط��ة ومؤسسات  الصح�ة والزراع�ة  المؤسسات  ف  بني التنسيق   أخطار تع��ز 
ي المستقبل (

 ). إلخ ،وأمراض اآلفات النبات�ة ،واألمراض الحيوان�ة المنشأ  الجائحات،بيولوج�ة �ف
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ات مخصصة   • ي   لنظام رصد استخدام مؤ�ش
ات�ج�ات الوطن�ة للحد من مخاطر   إطار سنداي لرصد التقدم المحرز �ف تنف�ذ االس�ت

 ال�وارث واإلبالغ عنه. 

ي مجال الحد من مخاطر ال�وارث من أجل ز�ادة القدرة ع� مواجهتها ال ا
 )  3(األول��ة  ستثمار �ف

ي مبادرات التنم�ة الجد� •
ف  تعم�م تداب�ي الحد من مخاطر ال�وارث والقدرة ع� الصمود �ف ي والمح�ي دة ع� المست��ني ، الوطيف

ي تغ�ي الجوانب االجتماع�ة واالقتصاد�ة والبيئ�ة ل  لصمود. قدرة ع� اواليت
القدرة ع� ) لتحقيق  والفن�ة ز�ادة تخص�ص الموارد لتع��ز بناء القدرات المحل�ة لتحقيق المرك��ة فعالة (القدرات المؤسس�ة   •

 ع� المست��ات المحل�ة.  الصمود 
ي األعمال التجار�ة المرنة�شجيع القطاع الخاص ع� اال  •

ف   ،ستثمار �ف والمشاركة   ؛والبن�ة التحت�ة المقاومة للمناخ   ،وآل�ات التأمني
ي 

.  باألخطار المتعددةمبكر النذار متمحورة حول األشخاص لإل أنظمة �ف ي والمح�ي ف الوطيف  ع� المست��ني
ي والمح�ي  • ف الوطيف  . إ�شاء آل�ات حما�ة اجتماع�ة وتح��ل المخاطر ع� المست��ني
ي برنامج جعل المدن قادرة ع� الصمود حيت عام  •

 . 2030تع��ز ودعم مشاركة المدن �ف
خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث من أجل ز�ادة القدرة ���ــــع إجراءات فرق األمم المتحدة القط��ة لتنف�ذ   •

ي العمل�ات  ع� مواجهتها 
 ع� المستوى القطري.  واإلجراءات�ف

ي و�عادة التأه�ل وا
ي مرحلة التعا�ف

(األول��ة   عمارإل تع��ز التأهب لل�وارث بغ�ة التصدي لها بفعال�ة و�عادة البناء �شكل أفضل �ف
4 ( 

الوطن�ة   • ال�وارث  مخاطر  من  والحد  الصمود  ع�  القدرة  بناء  امج  ب�ب ور�طها  ال�وارث  من  ي 
التعا�ف خطط  والمحل�ة  تط��ر 

 والقطاع�ة. 
�شجيع الحكومات ع� دعم مبادرات مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة ودعم مشاركة المجتمع ع� المستوى المح�ي  •

ي 
ي التأهب لالستجابة الفعالة و�عادة البناء �شكل أفضل �ف

. مرحلة �ف ي
 التعا�ف

ي   •
�ف المشاركة  ع�  المحل�ة  والمجتمعات  السلطات  لإل النظمة  األ �شجيع  األشخاص  حول  باألخطار مبكر  الر  نذامتمحورة 

: و�ي �،  مكوناتها األر�عةب  المتعددة الرسائل   وضع  )3،  والتنبؤ   التوقع  )2،  باألخطار المتعددةتقي�مات المخاطر  )  1  شكل رئ��ي
ها   . خطط التأهب واالستجابة )4، و و��ش

تقي�م استجابتها   • البلدان ع�  المستفادة    19-لجائحة كوف�د�شجيع  الدروس  البناء �شكل أفضل وتع��ز واستخدام  إلعادة 
ي منها. 

 خطط االستجابة لل�وارث والتعا�ف
ي من   •

التعا�ف ي ذلك تداب�ي  19-جائحة كوف�دضمان خطط 
ي  ا، بما �ف

ي �سهم �ف ر لحد من العوامل اليت ، ةاالجتماع�  قابل�ة الت�ف
 المخاطر النظام�ة األوسع. البيولوج�ة والصح�ة كجزء من  األخطار ودمج اعتبارات الحد من مخاطر ال�وارث ومعالجة 

 
 )  2024-2021رصد تنف�ذ خطة العمل ذات األول��ة ( .4

المدى  • ع�  المنطقة  ي 
�ف ال�وارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  تنف�ذ  لتوج�ه  هذە  األول��ة  ذات  العمل  خطة  تط��ر  تم 

ة  المتوسط   األدوار والمسؤول�ات العامة للمنظمات وال��انات الدول�ة واإلقل�م�ة ودون اإلقل�م�ة وتنسجم  .  2024-2021للف�ت
ي تنف�ذ هذە الخطة 

ي إطار سنداي.  مع�ف
 تلك المنصوص عليها �ف
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صد س • ا�ة الع���ة للحد من مخاطر ال�وارث    كل ستة أشهر   2024-2021تنف�ذ خطة العمل ذات األول��ة    �يُ ي اجتماعات ال�ش
�ف

ي ينظمها مكتب   ي تجمع الحكومات الع���ة  اإلقل��ي للدول الع���ة  المكتب  -األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث  اليت ، واليت
وا المتحدة  التابعة لألمم  اإلقل�م�ة  ال�وارث والمنظمات  بالحد من مخاطر  ف  المعنيني المصلحة  الدول�ة وأصحاب  لمنظمات 

ي تنف�ذ إطار سنداي    الستعراض 
بمصادر معلومات   الرصد . كما سيتم استكمال عمل�ة  ع� الصع�د اإلقل��ي التقدم المحرز �ف

�ن األول/ أ�ت��ر   1و    آذار / مارس  31نداي بحلول  إطار س  نظام رصد أخرى و��انات أبلغت عنها الدول الع���ة ع�   من كل    ��ش
 عام. 

 
: سإطار رصد نظام تع��ز  اآل�لة إ� ات األول��ة �شمل اإلجراءات ذ • ي ما ��ي ف اإلقل��ي والوطيف  نداي ع� المست��ني

 
o   مراجعة أسال�ب جمع الب�انات وتع��زها لضمان جمع ب�انات الخسائر الناجمة عن ال�وارث المصنفة حسب ن�ع

ي ع والعمر والجنس واإلعاقة والدخلالخطر والموق
وح.  ذلك الب�انات المتعلقة باتجاهات ، بما �ف ف  ال�ف

o ي جمع الب�انات    مضاعفة
ار الناجمة عن ال�وارث لإلبالغ عن    عنالجهود �ف ات إطار   غا�اتالخسائر واأل�ف ومؤ�ش

ات أه  ، حسب الجنس والعمر داف التنم�ة المستدامة ذات الصلة، المصنفة حيثما أمكنسنداي وأهداف ومؤ�ش
 واإلعاقة. 

o وحث  و تع��ز البح ف ف األخطار وال�ف اع  ،حول العالقات بني ف ف ال�وارث وال�ف وحف�ما يتعلق    اتوالتقاطع بني ف ي المنطقة.   بال�ف
 �ف

o ي إطار سنداي  تع��ز جمع الب�انات المصنفة حول االهتمامات المحددة للمجموعات ذات
؛ النساء األول��ة المحددة �ف

ف والمعوق ف والمهاج��ن والسكان األ واألطفال والشباب والمسنني ف ني  إلخ.  ،صليني
o  /وتحل�الت  إ�شاء ب�انات  ف  بني الروابط  سندايتع��ز  إطار  رصد  القائمة  و   نظام  الوطن�ة  الب�انات  خسائر لبا قواعد 

 ال�وارث. الناجمة عن 
o المعن�ة   اتوتط��ر قدرات مكاتب اإلحصاء  تدع�م الب�انات �شكل كاٍف ومشاركتها مع السلطات  الوطن�ة لتجميع 

ف العل  م والس�اسة �شأن الحد من مخاطر ال�وارث. و بالس�اسات وصنع القرار لتع��ز التفاعل بني
o  ي خطط التنم�ة الوطن�ة و

ات المتعلقة بالحد من مخاطر ال�وارث �ف ف المؤ�ش مع تغ�ي للتك�ف  خطط الوطن�ة  التضمني
ات    ،المناخ ي تنف�ذ ورصد   أهداف التنم�ة المستدامة و�طار سندايبما يتما�ش مع مؤ�ش

كة لضمان اال�ساق �ف المش�ت
 . 2015جداول األعمال العالم�ة لما بعد عام 

o  ��ات مخصصة محددة وطن ات�ج�اا  تط��ر مؤ�ش مع خ�ار ،  ت الوطن�ة للحد من مخاطر ال�وارثلرصد تنف�ذ االس�ت
اتإطار سنداي لإلبالغ عن التق  الستعانة بنظام رصد ا ي تنف�ذ هذە المؤ�ش

، استكمال التقدم  ، و�التا�ي دم المحرز �ف
ات س غا�اتالُمبلغ عنه مقابل   نداي العالم�ة. ومؤ�ش

o   تيبات المؤسس�ة األقوى وتع��ز دور آل�ات تنسيق الحد من مخاطر ال�وارث متعددة القطاعات الوطن�ة  تع��ز ال�ت
المصلحة   أصحاب  تط��ر  ومتعددة  ي 
الب�انات   منتد�ات�ف لجمع  فعالة  ال�وارث كأدوات  لب�انات  مرك��ة  وطن�ة 

ف الدول األعضاء من اإلبالغ   ي نظام رصد والتحقق من صحتها لتمكني
ي   المحرز التقدم    والتحقق منإطار سنداي    �ف

�ف
 المخاطر.  الحد من
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