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 للحد من مخاطر الكوارث إعالن الرباط

 2021نوفمبر / تشر�ن الثاني   11
 

األعضاء في األمم المعنیین بالحد من مخاطر الكوارث  الدول العربیة    فودو  ورؤساء  نحن وزراء      
المشاركین في المنتدى اإلقلیمي  وممثلي المنظمات اإلقلیمیة والدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة  المتحدة  

المغربیة المملكة  عاصمة  الرباط  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الخامس  خاصیة    العربي  وبواسطة 
 . 2021نوفمبر / تشرین الثاني   11إلى   08خالل الفترة من  التناظر المرئي

ً   ملكاً وحكومةً   نعبر عن شكرنا وتقدیرنا للمملكة المغربیة  إذ      تنظیمھا للمنتدى احتضانھا وعلى    وشعبا
جامعة الدول  األمانة العامة لاإلقلیمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، كما نتقدم بالشكر إلى  

ة في دعم الدول العربیة  العربیة ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على جھودھما المستمر
 لبناء قدرتھا على الصمود في مواجھة الكوارث. 

 
 نعلن ما یلي: فإننا  
 

البش  نعرب .1 الخسائر  وحجم  األخطار  وتیرة  بتزاید  التام  وعینا  واالقتصادیةری عن  الناجمة    ة 
الناجمة عن األخطار الطبیعیة    ، حیث تواجھ الدول العربیة تحدیات متعددة بسبب الكوارثعنھا 

الزالزل    :المتمثلةوالبیولوجیة   والعواصف    والفیضاناتوالسیول  في  األرضیة  واالنزالقات 
...، وغیرھا من  والمحاصیل الزراعیة  بما في ذلك حرائق الغابات  حرائق ال و  والجفاف واألوبئة

لبیئة والتجمعات السكانیة  الكوارث التي قد یتسبب فیھا اإلنسان، والتي تؤثر بشكل مباشر على ا
   والبنیة التحتیة؛والتحركات البشریة 

 
إطار سنداي واالستراتیجیة العربیة للحد من  نؤكد من جدید على أھداف وأولویات وغایات   .2

قیادة تحّول نموذجي  ب  ودعمنا بكافة الوسائل المتعلقةونجدد التزامنا    2030  مخاطر الكوارث
إلى   الكوارث  إدارة مخاطر  الصمود في وجھ  من  وقادرة على  أكثر شموالً  تنمویة  ممارسة 

سیاسات التنمیة المستدامة وتغیّر المناخ والحفاظ على التنوع  التوافق مع  من خالل    المخاطر 
أدوات  تطویر    عبر   البیولوجي والمنظومات البیئیة على األصعدة اإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة 

الكوارث  ذات  عمل  الخطة  تنفیذ   عرضھا    التي تمو  2024-2021األولویة للحد من مخاطر 
وفقاً ألطر    في المنتدى اإلقلیمي العربي الخامس في الرباط، المملكة المغربیة التوافق علیھا  و

، على أن تعرض تمویلال وتحدد الجھات التي تنفذھا ومصادر  واضحة  زمنیة وبرامج وأنشطة  
   ق العربیة للحد من مخاطر الكوارث في اجتماعھا القادم.على آلیة التنسیأدوات تنفیذ الخطة 
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مواصلة   .3 على  بجھدنجدد حرصنا  الدول   العمل  مستوى  على  وخطط  زمني  برنامج  لوضع 
والمؤتمرات    والعربیةاإلجراءات المحددة في مختلف المنتدیات العالمیة    وتتبع  لتنفیذالعربیة  

وبیان المنتدى    2017ذات الصلة: بیان المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في كانكون  
دت  التي عقالعربیة  نتدیات ومخرجات الم  2019العالمي للحد من مخاطر الكوارث في جنیف  

ب  العقبة  الھاشمیةاألردنالمملكة  في كل من  ب   2013  یة  الشیخ    العربیة  مصرجمھوریة  وشرم 
   ،2018الجمھوریة التونسیة وتونس العاصمة ب  2017قطر دولة  والدوحة ب 2014

 
نرحب بما تم إنجازه على المستوى اإلقلیمي العربي باعتماد "آلیة التنسیق العربیة للحد من   .4

باعتبارھا    2018جامعة الدول العربیة من قبل القمة العربیة عام    إطارمخاطر الكوارث" في  
و  اإلطار  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  العربي  الرسمي  والمحفل  اإلقلیمي  نلتزم  المؤسسي 

جھودنا   على  بمضاعفة  العربیة   والتشاور  التنسیق   زتعزیوالعمل  الدول  المستوى    بین  على 
االستراتیجیة العربیة  الءمة البرامج الوطنیة مع  ، بھدف توحید الجھود وممن خاللھا اإلقلیمي  

 اطر الكوارث؛ من مخ  للحد األممیةالبرامج و 2030للحد من مخاطر الكوارث  
 

لحد من مخاطر الكوارث  ل   عربیةال  اتسیاسوتطویر ال  االستمرار في تعزیزضرورة    على  نؤكد .5
ترابط الحد من مخاطر    خالل دعم وذلك من  التغیر المناخي    تأثیراتتأخذ بعین االعتبار  التي  

مع   التكیف  الكوارث  المناخي   مع برامج  أجل  والتخفیف من حدتھ    التغیر  أھداف من    تحقیق 
المستدامة لحصول على التمویل الدولي  بناء قدرات الدول العربیة في تمكینھا من او  التنمیة 

   ؛تغیر المناخمؤسسات التمویل المخصصة لمن للحد من مخاطر الكوارث فیھا 
 

  مخاطر الكوارث على المستوى المحلي تضمین  ل  وضع برامج وخطط  زیادة  نؤكد على ضرورة .6
المرونة    وتعزیز  ،السلبیةمعالجة المخاطر الممتدة والحد من تأثیراتھا    من خالل  ،للدول العربیة 

المحلیة على  و المستدامةالقدرة  التنمیة  وأھداف  المناخ  تغیّر  مع  واتّساقھا  تحفیز  و  ،الصمود 
، وذلك وفق مقاربة تشاركیة مندمجة تسعى  الكوارث  لحد من مخاطربرامج ااالستثمار في  

  التدریب   ومراكز وجامعات  وتشریعیة  حكومیة  ھیئات  : من إدارات وأصحاب المصلحةإلشراك  
   ؛المجتمع المدني والقطاع الخاصمنظمات ووالمؤسسات اإلعالمیة   البحث العلميو
 

، الناتجة  نا ھذایوم  األزمة الصحیة العالمیة المستمرة إلى  إزاء  قلقنا اھتمامنا وبالغ    نعبر عن .7
والتعاون   الجھود  ضرورة تكثیف  ونؤكد على،  "19كوفید  المستجد "نا  وفیروس كور  يعن تفش

التي قد تحدث في    البیولوجیةع المخاطر  انوكافة أجائحة وتلك ال   لمواجھة بین الدول العربیة  
 ؛ وبالتنسیق والتعاون مع مختلف المنظمات األممیة والعربیة المستقبل

 
نثمن الدور المحوري الھام الذي یقوم بھ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في   .8

لتنفیذ ورصد إطار سنداي، من خالل العمل    والوطنیة  لعربیةتنسیق ودعم الجھود العالمیة وا
مم المتحدة وجامعة الدول  المشترك بین المنظمات اإلقلیمیة والدولیة التابعة لكل من منظمة األ

األكادیمیة/البحثیة والمؤسسات  التنمیة  وشركاء  أ   العربیة  المصلحة  وشبكات  صحاب 
 ومنظمات المجتمع المدني؛  اإلعالمیةوالمؤسسات  
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ب كما   .9 المتخصصة    الكبیر لدور  ا ننوه  العربیة  والمنظمات  العربیة  الدول  بھ جامعة  تقوم  الذي 
  التابعة لھا في تنسیق ودعم الجھود لتنفیذ وتقییم االستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث 

حث  نو  .وبرنامج العمل الخاص بھا وھو ما یساعد بصفة مباشرة على بلوغ أھداف إطار سنداي
للدول العربیة لمواجھة الكوارث  متحدة للحد من مخاطر الكوارث لتوفیر الدعم  مكتب األمم ال 

 . والحد من آثارھا 
 

الموارد الالزمة لمكتب األمم المتحدة  توفیر  لمساھمة في  لمضاعفة الجھد لالدول العربیة  حث ن .10
 . العربیةفي المنطقة لحد من مخاطر الكوارث اللحد من مخاطر الكوارث لدعم جھود 

 
بھ جمعیات   نثمن كما    .11 قامت وتقوم  الذي  ومنظمات  الھالل األحمر والصلیب األحمر    الدور 

المؤسسات الوطنیة في مجال الحد  ساعدة  المجتمع المدني في كل الدول العربیة فیما یتعلق بم
 . 19ال سیما جائحة كوفیدمن مخاطر الكوارث 

 
 وأصحاب المصلحة إلى:والشركاء   العربیة   وبموجب ھذا اإلعالن، ندعو جمیع الحكومات

 
الكوارث مع  مالءمة  وتحقیق تكامل   .1 التنمیة  استراتیجیات وبرامج الحد من مخاطر  سیاسات 

االجتماعیة واإلنمائیة والصحیة ذات    كافة المستویات على    تكون مندمجة وشاملة لالمستدامة  
 ؛ الصلة

 
مكتب  واألممیة  المنظمات العربیة و  األطراف المعنیة، بما فیھا   بینتعزیز الشراكات والتعاون   .2

وشركاء  وجامعة الدول العربیة  اإلقلیمي للدول العربیة للحد من مخاطر الكوارث    األمم المتحدة
ومنظمات  اإلعالمیة    والمؤسساتحاب المصلحة  وأص  التنمیة والمؤسسات األكادیمیة/البحثیة

، من أجل تسریع تنفیذ إطار سنداي واالستراتیجیة العربیة  والقطاع الخاص   المجتمع المدني
وتوفیر الدعم الالزم للدول العربیة التي ال تستطیع اكمال متطلبات    ث؛ للحد من مخاطر الكوار

اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واالستراتیجیات الخاصة بذلك من خالل بناء القدرات  
 ؛ وتوفیر المستلزمات الخاصة لتنفیذ ذلك

 
الناجمة  واإلحصائیات المتعلقة  البیانات  مواصلة تطویر وتحدیث قاعدة   .3 بالكوارث والخسائر 

وتقییمھا؛  وتحلیلھا  الجھات    عنھا  مختلف  بین  للتنسیق  ممنھجة  إحصائیة  آلیات  إنشاء  ودعم 
الوطني المستوى  على  الكوارث  لبیانات  والمنتجة  مخاطر    ھا تطویر.  من  الحد  بمؤشرات 

جمع  ة في  وجمیع الجھات المعنیالكوارث. وبرنامج لبناء قدرات األجھزة اإلحصائیة العربیة  
باالستعانة   الكوارث  الحد من مخاطر  ھذا  وتحلیل وحساب مؤشرات  في  الناجحة  بالتجارب 

   ؛اإلطار 
 

بالحد من مخاطر الكوارث  البیانات الخاصة  استكمال  االستفادة من التجارب العربیة فیما یتعلق ب .4
الكوارث  وسجل خاص بخسائر    ،وانشاء سجل وطني للمخاطر   ،أو تحدیثھا حسب االقتضاء 

وتقدیم المساعدة وتبادل )  DesInventar(  قاعدة بیانات التاریخیة من خالل التطویر المستمر ل 
   ؛بین الدولوالممارسات الجیدة الخبرات 
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البیانات  لولوج إلى  ل التواصل  ل  الحدیثة ووسائ  والتقنیات   االعتماد على مختلف التكنولوجیات .5

 مشاركتھا وتیسیر االطالع علیھا؛ و الكوارث مخاطر الخاصة ب والمعلومات 

 

تثمین المكتسبات  لك  وكذ  الجیدةتعزیز فرص تبادل المعرفة والتجارب والخبرات والممارسات   .6
   ؛والعمل على تقاسم التجارب الناجحة فیما بینھا العربیة في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛

 
في   .7 والشباب  للنساء  الفاعلة  المشاركة  وتنفیذ  قیادة  تعزیز  والإعداد  سیاسات  االستراتیجیات 

  التي  وخطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث، من خالل اعتماد مقاربة النوع االجتماعي،
 ؛  اإلعاقة تراعي احتیاجات النساء وكبار السن واألطفال والشباب واألشخاص ذوي 

  
التطوعي من خالل   .8 العمل  العمل خالل حدوث  بناء قدرات أطر  تعزیز  تطوعیة قادرة على 

    ھا؛الكارثة لمساعدة المتضررین من
  

لمؤسسات البحثیة والتعلیمیة  واالستئناس با  العلوم والتكنولوجیا   دعم اتخاذ القرار المستند على .9
بما في ذلك المجموعة االستشاریة العربیة للعلوم والتكنولوجیا  واألكادیمیة العربیة ذات الصلة  

 ؛ للحد من مخاطر الكوارث 
 

  مخاطر الكوارث   التحتیة أمامقدرة صمود البنیة    تأخذ بعین االعتبارالتي    تشجیع االستثمارات .10
التعافي  المستویات   مبدأعلى    اعتماداً   ،وتطویر خطط  جمیع  على  أفضل  بشكل  البناء    إعادة 

 ؛  ل االمداد والتزویدسضمان استمراریة االعمال وسالو
 

القیاس   .11 نظم  المبكر  والتنبؤ  تطویر  أجل واإلنذار  من  المتعددة  مخاطر    لألخطار  من  الوقایة 
 ؛ الكوارث 

 
للتقدم المحرز في تنفیذ إطار سنداي من خالل أداة رصد إطار  لتقییم الدوري  الحرص على ا .12

والتقییم الدوري للتقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث    ؛سنداي
 ؛ على المستوى اإلقلیمي 

 
من    .13 ھـ  الغایة  تحقیق  أجل  على    إطار من  العمل  عدد  سنداي  الوطنیة  زیادة  االستراتیجیات 

 لحد من مخاطر الكوارث؛ للدول العربیة من اجل ا والمحلیة
 

العالمي ت .14 الیوم  للتوعیة    وظیف  العالمي  والیوم  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربي  والیوم 
 األفضل للمخاطر؛  اإلدراكالتسونامي كفرصة لتعزیز الوعي المجتمعي وتحقیق  ب
 

 ؛ مخاطر الكوارث حوكمةآلیات مؤسساتیة وطنیة دائمة تعنى بتدبیر قانوني و إطار تطویر  .15
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 ؛ تطویر منظومة عربیة متكاملة للتوعیة والتدریب في مجال مخاطر الكوارث .16
 

من    2030ن قادرة على الصمود  مدبرنامج  تشجیع المدن العربیة على المشاركة في  دعم و .17
   ؛إلى مدن مرنة ومستدامةھا تحویلأجل 

 
مین العام لألمم المتحدة والتي دعا فیھا لضرورة مراجعة منتصف  علما بتوصیات األخذ  األ .18

ودعا ،  2021وقبل نھایة العام    2030-2015طار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  المدة إل
طار سنداي  مم المتحدة لصیاغة تقاریر طوعیة لمراجعة منتصف المدة إل عضاء في األالدول األ

   ؛قلیمیة والدولیةات التنسیق المتعددة واالجتماعات اإلوتوصیتھ الستخدام آلی 
 

طار سنداي في المنطقة  رحب بمبادرة جامعة الدول العربیة لدعم مراجعة منتصف المدة إل ن .19
 ؛على المستویین التقني واللوجستي  العربیة

 
اجتماع   .20 عقد  العربیة    آلیة تثمین  الدول  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربیة  على  التنسیق 

بمقر األمانة العامة    2022الحد من مخاطر الكوارث في مارس  راء المكلفین بالوزمستوى  
لجامعة الدول العربیة ما لم تقم دولة عربیة بطلب استضافتھ / تنفیذاً لقرار آلیة التنسیق العربیة  

والعمل على المشاركة فیھ بفعالیة    2021/  15/9بتاریخ    14  للحد من مخاطر الكوارث رقم
   ؛لدعم تحقیق الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربیة على أعلى مستوى سیاسي

 

   :فإننا سنعمل سویا علىھذه األھداف وسعیا منا لتحقیق 

الرباطتوصیات  تنفیذ  متابعة   - الكوارث    إعالن  مخاطر  من  التنسیق  للحد  آلیة  من خالل 

العربیة للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للدول العربیة للحد  

 من مخاطر الكوارث؛  

تراعي الترابط بین الحد  التي  نیة  وط السیاسات  الستراتیجیات و التنفیذ المتسق والمنسق لال  -

 ؛ وأھداف التنمیة المستدامة وتغیر المناخ الكوارث مخاطرمن 

دعوة أصحاب المصلحة إلى تقدیم تقاریر دوریة عن التقدم المحرز في البیانات الطوعیة  -
من خالل المكتب اإلقلیمي للدول العربیة لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وموافاة  

 ؛ العربیة بھاأمانة آلیة التنسیق العربیة للحد من مخاطر الكوارث لدى جامعة الدول 

في ذلك المنتدى السابع للحد من   العالمیة بما المشاركة العربیة الفعالة في كافة المنتدیات   -

بالي   في  سیعقد  الذي  الكوارث  مایو    –مخاطر  في  بنتائج    2022اندونیسیا  للخروج 

اآللیة  ذلك اتساقاً مع توصیة  وومخرجات تصب في مصلحة وأولویات المنطقة العربیة،  

ق یھدف التنسی  أللیة األمانة الفنیة لآللیة بتنظیم اجتماع تحضیري عربي    ت كلف  تي ال  10رقم  

للتحضیر العربي للمنتدى بالتشاور مع نقاط االتصال الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث  

   ؛ذات الصلة واألممیة والمنظمات العربیة واإلقلیمیة 
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دعوة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقلیمي للدول العربیة إلى   -

للحد من مخاطر الكوارث، من أجل تحقیق  تعزیز التنسیق بین الشركاء وأصحاب المصلحة  

لعام   المستدامة  التنمیة  المناخ،    بشأنباریس    واتفاق ،  2030المواءمة مع خطة  تغیرات 

الكوارث   مخاطر  من  للحد  سنداي  من   2030-2015وإطار  للحد  فعلي  إدماج  لضمان 

 مخاطر الكوارث في إستراتیجیات التنمیة المستدامة.  

 

 *النسخة العربیة ھي النسخة الرسمیة المعتمدة إلعالن الرباط للحد من مخاطر الكوارثتعتبر *
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