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 ل�حد من مخاطر الكوارث ا�جموعة الرئيسية للمجتمع املد�ي العر�ي 

 لعمل التطو�� املد�ي بيان ا

2024-2021 

الدولية الهامة ال�ي وضعت املز�د من    االتفاقياتعدد من  األمم املتحدة ل�عد م�ىى خمسة أعوام �املة ع�� اعتماد  

)، أهداف  2030-2015؛ و�� إطار عام سينداى ل�حد من مخاطر ال�وارث (ع�� الدول ال�ي وقعت عل��ا  االل��امات

واتفاق باريس لتغ�� املناخ، ومع الدخول �� العقد األخ�� �حشد �ل    )2030- 2015األمم املتحدة للتنمية املستدامة (

 �� ما تحقق والتحديات ال�ي تتواجھ تنفيذها والوقوف ع  ا�جهود املمكنة لتنفيذهم، يتع�ن أن نقف لتقييم ما م�ىى

، وتحديد أدوار أ�حاب املص�حة املعني�ن، بال��ك�� ع�� الدور الذى يلعبھ ا�جتمع املد�ي  لن�سم مالمح املرحلة القادمة

 العر�ي. 

�  غ�وغ��ت وجھ العالم بظهور خطر جديد    2019املستجدات ال�ي طرأت منذ ��اية  يجب أن نضع �� اعتبارنا  كما  

إعادة النظر �� اس��اتيجيا��ا وأولو�ا��ا واتخاذ إجراءات فرض ع�� �ل الدول    والذي  ،2019وهو جائحة �وفيد  متوقع  

 استثنائية ملواجهة هذا ا�خطر ا�جديد. 

منظمات ا�جتمع املد�ي العر�ي قد ظهر جليا من خالل تنظيم واستغالل الطاقات واألف�ار دور  فيھ أن    ال شك ومما  

والعمل ع�� توج��ها بطر�قة تناسب مقتضيات األزمة بالتنسيق مع ا�ح�ومات، باإلضافة إ�� حشد ا�جهود وتقديم  

 العون �جتمعا��ا �� الدول العر�ية ا�ختلفة.

وأيضا من املالحظ أن ال�وارث الطبيعية خاصة تلك الناجمة عن �غ�� املناخ قد تفاقمت شد��ا خالل األعوام القليلة  

أن منطقتنا العر�ية    مما يؤكدخسائر و�حايا،  الكث�� من  ع�� املستوى العاملي واإلقلي�ي، ونتج ع��ا  سواء  ة،  املاضي

 إضافية من ا�جتمع املد�ي العر�ي تضافر جهود ا�جهات الفاعلة، و �ستلزم  و قد أصبحت من البؤر الساخنة  
ً
جهودا

 املستقبلية. ��دد مجتمعا��ا و�ني��ا التحتية وطموحا��اباتت  ال�يوالعمل ع�� ا�حد من مخاطر ال�وارث  للتأهب

ما تم تنفيذه وتحديد محاور العمل  تقييم    الضروري ظل ا�خاطر وال�وارث ال�ي �شهدها اإلقليم العر�ي، بات من   ��و

القادمة سنوات  الثالث  خالل  الن�ج  واألولو�ات  باستخدام  ا�حدث  املد�ي  الطو��  العمل  بيان  إعداد  تم  وقد   .

إطار التحض��ات    �� 2021ا �شهر أكتو�ر  خالل حلقة التشاور اإلقليمية ال�ي عقدت اف��اضيً التشاوري، وتم مناقشتھ  

 . 2021ا �� نوفم�� اف��اضيً  والذي تم عقده ل�حد من مخاطر ال�وارثا�خامس ا�خاصة باملنتدى العر�ي 

شارك   اإلقلي�ي    �� وقد  ا�حوار  وتو�س،    الذيهذا  املغرب،  من  عر�ية  مدنية  منظمات  "رائد"   وا�جزائر، أدارتھ 

 .واليمن اليمن، لبنان، سور�ا، األردن، ومصر العراق، ال�و�ت، البحر�ن، ، ومور�تانيا، السودان
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التشاوري للمجموعة الرئيسية ملنظمات ا�جتمع املد�ي    االف��ا�ىينظمت "رائد" ا�عقاد االجتماع    و�� ذات اإلطار،

املكتب اإلقلي�ي لألمم  مثل ُم التشاوري االجتماع هذا شارك ��  ، حيث  2021أكتو�ر   18ل�حد من مخاطر ال�وارث �� 

   31بالقاهرة و    املتحدة ل�حد من مخاطر ال�وارث
ُ
دولة عر�ية و��    14مثل�ن عن جمعيا��م من  من أعضاء ا�جموعة امل

  ، مصر ا مور�تاني(األردن، البحر�ن، تو�س، ا�جزائر، سور�ا، السودان، العراق، فلسط�ن، ال�و�ت، لبنان، املغرب،  

و )واليمن اال ،  هذا  اال تم��  التشاوري عن  ��  جتماع  الناشطة  العر�ية  ا�جمعيات  بمشاركة �عض  السابقة  جتماعات 

 األ�خاص ذوي اإلعاقة وذلك لضمان إشراك جميع أ�حاب املص�حة ضمن أعضاء ا�جموعة.مجال خدمة 

 

العر�ية ل�حد من مخاطر   االس��اتيجيةعمل  أولو�ات خطة  إطار  املد�ي ��ا�جتمع   منظماتمساهمات س��كز 

 ع��: ) وتنفيذ إطار سنداي ل�حد من مخاطر الكوارث 2024-2021(الكوارث 

 

 فهم مخاطر الكوارث :1األولو�ة 

   رفع الو�� ا�جتم�� تجاه مفاهيم وقضايا ا�حد من مخاطر ال�وارث ��دف الوقاية من ال�وارث والتخفيف

�عدها التأهيل  آثارها، و�عادة  والتعا�� من  لها،  مع  م��ا واالستعداد والتصدي  القدرات  ،  بناء  ال��ك�� ع�� 

 للفئات ا�ختلفة.

 والعمل  يوالالرس�  (األسا�ىي وا�جام��)  إدماج مفاهيم ا�حد من مخاطر ال�وارث �� نظم التعليم الرس�ي ،

املعارف   لتكميل  األصلية  الشعوب  ومعارف  وا�حلية  التقليدية  واملمارسات  املعارف  من  االستفادة  ع�� 

 العلمية.

 إلعالم واستخدام وسائل التواصل االجتما��، مع أهمية بناء قدرات اإلعالمي�ن لتضم�ن  التأكيد ع�� أهمية ا

 قضايا ا�حد من مخاطر ال�وارث �� الرسائل اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية.

   ،الـتأهيل وعادة  والتعا��  والـتأهب،  واالستعداد  الـوقاية،  مراحل   �� العر�ي  الشباب  دور  و�األخص  �عز�ز 

 ال�وادر العلمية، مع ��جيع البحث العل�ي. 

  عز�ز القدرات املؤسسية ملنظمات ا�جتمع املد�ي والعمل ع�� ضم عدد أك�� من املنظمات الفاعلة �� مجال�

العر�ي   املد�ي  ا�جتمع  ملنظمات  الرئيسية  للمجموعة  بھ  املتعلقة  وا�جاالت  ال�وارث  مخاطر  من  ا�حد 

نظمات ا�جتمع املد�ي ل�حد من ال�وارث لتبادل ا�خ��ات واملعلومات والتأكيد ع�� دورهم  والشبكة العاملية مل

 �� ز�ادة الفهم با�خاطر و�عز�ز القدرة ع�� املرونة �� ا�جتمعات ا�حلية.

   ��ع ال�وارث  مخاطر  من  ا�حد  ممارسات  من  املستفادة  والدروس  ا�جيدة  املمارسات  و�شر  وتوثيق  جمع 

 ي والوط�ي وا�ح��. الصعيد اإلقلي� 
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 لها  التصدي  تحس�ن أجل من  الكوارث  مخاطر   إدارة سبل �عز�ز : ۲ األولو�ة

   تفعيل شرا�ات منظمات ا�جتمع املد�ي وح�وم��ا والسلطات ا�حلية وا�جهات األ�اديمية والبحثية والقطاع

ومتا�عة االس��اتيجيات ا�خاصة ا�خاص، مع اعتبار منظمات ا�جتمع املد�ي شر�ك أسا�ىي �� إعداد وتنفيذ  

 با�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن ا�ح�� والوط�ي ��دف �عز�ز مرونة ا�جتمعات ا�حلية. 

 آلية  إ لتش�ل  املعني�ن،  املص�حة  أ�حاب  تضم  ال�وارث  مخاطر  من  ل�حد  وطنية  منتديات  و�عز�ز  �شاء 

 ذ اإلس��اتيجيات وخطط العمل الوطنية وا�حليةتنسيقية مستدامة �شارك �� متا�عة التقدم ا�حرز لتنفي 

   املرأة وكبار  للفئات الهشة  برامج �عاون إقليمية ل�حد من مخاطر ال�وارث، شاملة ودامجة  وضع و�عز�ز�

 والنازح�ن. األ�خاص ذوي اإلعاقة السن و 

 ال�وارث مخاطر  من  ا�حد املدنية   جهودا�  �عز�ز  
ً
الدولية   إقليميا والهيئات  ا�جهات  مع  الشرا�ات  وتفعيل 

واإلقليمية مثل الشبكة العاملية ملنظمات ا�جتمع املد�ي ل�حد من ال�وارث وجامعية الدول العر�ية وغ��ها  

االستفادة من الدعم  و ، والدروس املستفادة وعرض قصص النجاح،  ا�خ��ات تبادلأجل   منوالتنسيق معها  

برامج ومشروعات وأ�شطة إقليمية من شأ��ا التصدي للتحديات اإلقليمية، واملساهمة ��  املتاح لتنفيذ  

 تنفيذ االس��اتيجيات العر�ية والوطنية، و�عز�ز املرونة ا�جتمعية. 

 االستثمار �� مجال ا�حد من مخاطر الكوارث من أجل ز�ادة القدرة ع�� مواجه��ا :  ۳األولو�ة 

  ا�حديثة وأنظمة اإلنذار املبكر والرقمنة.�عظيم االستفادة من التقنيات 

   ،��العمل ع�� �عبئة املوارد قدر اإلم�ان لتنفيذ خطط العمل ل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستوى ا�ح

من خالل الس�� لعقد شرا�ات فعالة مع ا�جهات والهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاع ا�خاص 

، وتنفيذ مبادرات مجتمعية باستخدام الن�ج  ال ا�حد من مخاطر ال�وارثمن أجل ز�ادة االستثمار �� مج 

 التشار�ي من شأ��ا �عز�ز القدرة ع�� املرونة. 

�عز�ز التأهب للكوارث �غية التصدي لها بفعالية و "إعادة البناء �ش�ل أفضل" �� مرحلة التعا�� : ٤ألولو�ة ا

 و�عادة التأهيل واإلعمار

  ��النقاط الساخنة املهددة بال�وارث ع�� الصعيد الوط�ي �� الدول العر�يةتحديد العمل ع . 

 توف�� ا�خ��ات العلمية للمشاركة �� إعداد التقر�ر اإلقلي�ي ل�حد من مخاطر ال�وارث 

   العر�ي العر�ي  �عز�ز مشاركة ا�جتمع املد�ي  الفعاليات الدولية واإلقليمية مثل املنتدى اإلقلي�ي  �� �افة 

�� الفعاليات واملنتديات العاملية  ، مع التأكيد ع�� التنسيق املسبق الفعال  ل�حد من مخاطر ال�وارثوالعاملي  

 لضمان رأى عر�ي موحد.  املواقف من أجل تنسيق
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   ��إ��  "   2030-2015تنفيذ إطار عمل سنداي ل�حد من مخاطر ال�وارث    تفعيل دليلالعمل ع من القول 

 .، والذي يركز ع�� قضية الن�وح الناتج عن ال�وارث"الفعل 

   نتيجة ال�وارث الطبيعية أو البشر�ة مثل الصراعات،   ا�جتمعات املعرضة للن�وح والنازح�نالعمل ع�� دعم

االقتصادية أو االجتماعية أو تلبية االحتياجات األساسية من املأوى والغذاء  سواء من حيث االحتياجات  

 واملياه. 

 ع�� املستوي الوط�ي واإلقلي�ي.  19-املساهمة الفعالة �� تنفيذ خطط التعا�� من جائحة �وفيد 

 

 ،بمواصلة جهودها ع�� طر�ق ا�حد من مخاطر ال�وارث  ال��امها  تؤكد منظمات ا�جتمع املد�ي العر�يإذ  ال��اية،    ��و

 : ال��اما بوتطو�ر موقف جاد و�يجا�ي للمجتمع املد�ي العر�ي 

 2030 إطار عام سنداى ل�حد من مخاطر ال�وارث 

 .االس��اتيجيات الوطنية ل�حد من مخاطر ال�وارث 

  الدول العر�ية توصيات آلية التنسيق العر�ية ل�حد من مخاطر ال�وارث بجامعة 

  2024-2021أولو�ات خطة عمل اإلس��اتيجية العر�ية ل�حد من مخاطر ال�وارث . 

   املكتب اإلقلي�ي لألمم املتحدة ل�حد من مخاطر ال�وارث. �عقدها  اجتماعات الشراكة العر�ية ال�ي  توصيات 

  ال�وارث.مخرجات وتوصيات املنتديات العاملية واإلقليمية ل�حد من مخاطر 
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