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 ب�ان العمل التطو�ي للمجموعة االستشار�ة الع���ة للشباب للحد من مخاطر ال�وارث

ي الخامس للحد من مخاطر ال�وارثب�ان خاص بـ ي ال��اط  2021، المنتدى اإلقل��ي العرىب
�ف  

 
 

حمد أ الس�د طالل    
 

(ين) الموق��ن (ات)، ض ات المندو�ني ة الرئ�س وح�ض  ح�ض
 
 

طالل   أمثّ م أحأد�  وأنا  متابعة  د،  ي 
�ض المشاركة  إطار  ي 

�ض ال�وارث  مخاطر  من  للحد  للشباب  الع���ة  االستشار�ة  المجموعة  هنا  ل 
ي المنطقة الع���ة. 

  واستعراض تنف�ذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر ال�وارث �ض
 

، تؤثر هذە الحوادث   ي
ي المنطقة الع���ة ثالث مرات تق��با منذ ثمانين�ات القرن الما�ض

مع تزا�د عدد ال�وارث المتصلة بالطب�عة �ض
ة النطاق �شكل كب�ي ع� األطفال والشباب وع� قدرتهم ع� ممارسة ح�اة طب�ع�ة. و�ينما يتمحور االهتمام   ة أو كب�ي سواء كانت صغ�ي

 ع
�
ي  19- � جائحة "كوف�دالعال�ي حال�ا تزال متفش�ة، �عت�ب من األهم�ة بمكان مواصلة تع��ز المساحات واآلل�ات المتاحة  ما  " اليت

ض أن  ز الحاجة إ� قنوات تبنيّ ى و�صبحوا جهات فاعلة فيها. وت�ب ي دعم الخطط العالم�ة ال��ب
للشباب حيت يتمكنوا من االنخراط �ض

مجموعات الضع�فة، بل نحن جزء من الحل إلحداث التغ�يّ السلو�ي الذي نحتاج إل�ه بغ�ة  األطفال والشباب ل�سوا مجرد جزء من ال
 الوصول إ� المجتمع المستدام والقادر ع� الصمود الذي نصبو إل�ه. 

 
.  ةالواضحة والضمن�ة وال�امن  االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة  و�غ�ة تحقيق مجتمع قادر ع� الصمود، يتحتم معالجة المخاطر 

فهذە العوامل األساس�ة المسببة للمخاطر تخلق عقبات وحواجز تمنعنا من التقدم نحو تحقيق تنم�ة مستدامة وقادرة ع� الصمود  
  
�
ي ن��د جم�عا تتسم بالفعال�ة والشمول�ة. كما تخلق هذە العقبات تحد�ات جد�دة ع� صع�د االستقرار واالزدهار و�ي اتجاە سليب

ي معالجة المخاطر الرئ�س�ة ال�امنة.  تفاد�ه. لذا يتمثل الحل
 �ض

 
 األطفال والشباب العرب ُتعرض للخطر تأهبنا من أجل انخراط ومشاركة  

�
ي تواجه حال�ا ى اليت ي هذا الس�اق، فإّن التحد�ات ال��ب

و�ض
ي الحد من مخاطر ال�وارث. و�دورە، يؤدي

ي المجتمع، بما �شمل انخراطنا �ض
ي مختلف المجاالت واألدوار �ض

نقص هذا االنخراط    أفضل �ض
ي األطفال والشباب العرب اليوم فحسب، بل س�كون لها ع� األرجح آثار ط��لة األمد علينا. 

ي خلق عواقب سلب�ة لن تؤثر �ض
 �ض

 
�ِشأت المجموعة االستشار�ة الع���ة للشباب للحد من مخاطر ال�وارث

�
ي العام    أ

لمواصلة عمل المجموعة الع���ة ألصحاب    2021�ض
ي �قودها   المصلحة من  اء الشباب والمنظمات اليت األطفال والشباب العرب وتوس�عه. تجدر اإلشارة إ� أن المجموعة مفتوحة للخ�ب

 . ي
ّ المنا�ض ي أ�شطة الحد من مخاطر ال�وارث والتغ�ي

ي �كونوا هم محور اهتمامها والذين يهتمون و�شاركون بفعال�ة �ض الشباب أو اليت
المجموعة   أن  اك األطفال والشباب  �ي مساحة  كما  الشباب بهدف إ�ش ض من أجل مصلحة  العاملني للشباب واألشخاص  مفتوحة 

به كع  الذي نضطلع  الدور  لتع��ز  تحقيق    وامل بفعال�ة  بغ�ة  نحتاجه  الذي  السلو�ي   ّ التغ�ي ض  ي تحف�ي
�ض الحل  أننا جزء من  بما  تغي�ي 

 المجتمع المستدام والقادر ع� الصمود الذي نصبو إل�ه. 
 

ي  وقد أقرّ  ي أن ُيتاح لهم المجال والطرائق اليت
 إطار ِسنداي للحد من مخاطر ال�وارث بأن "األطفال والشباب من عوامل التغي�ي و�نب�ض

�عات والممارسات الوطن�ة والمناهج التعل�م�ة". وتجدر اإلشارة كذلك إ�    للت�ش
�
ي الحد من مخاطر ال�وارث، وفقا

تكفل المساهمة �ض
ي نضعها هنا اليوم. أن األطفال والشباب �مث ث المجتمع والخطط واألجندات اليت ي منطقتنا وأننا من س�ي

 لون أ��� من ثلث السكان �ض
 

ي دعم تنف�
امنا بدورنا �ض ض  ونبدي ال�ت

�
ي هذا الس�اق، نحن هنا اليوم لنح�طكم علما

ة    ذ و�ض  2024-2021خطة العمل ذات األول��ة للف�ت
الع���ة للحد من مخاط ات�ج�ة  ة  الخاصة باالس�ت ال�وارث للف�ت . و�ما أن فعال�ة إطار ِسنداي ستعتمد ع� مشاركة  2030-2015ر 



  

 

 

ي تصم�م الس�اسات والمعاي�ي والخطط ذات الصلة وتنف�ذها ورصدها، فسيوعمل  
ض �شكٍل مجٍد �ض طلب ذلك  تاألشخاص المحليني

نة بوصول إ� وسائل التنف�ذ  بيئة مؤسس�ة وس�اس�ة داعمة لت�س�ي مشاركة األشخاص والجهات الفاعلة ع� الصع�د ا ، مق�ت لمح�ي
 .  المالئمة للعمل المح�ي

 

 
ة   امات العمل الطو�ي الخاصة بنا من أجل خطة العمل ذات األول��ة للف�ت ض ات�ج�ة    2024- 2021ونحن هنا نقدم ال�ت من أجل االس�ت

 . 2030-2015الع���ة للحد من مخاطر ال�وارث  
 

 انعقاد المنتدى اإلقل��ي المقبل للحد من مخاطر المخاطر؛دعم تنظ�م اجتماعات �شاور�ة قب�ل  .1
اك أصحاب المصلحة الخاصة بمكتب األمم المتحدة للحد   .2 ي آل�ة إ�ش

ي المنطقة الع���ة �ض
تمث�ل أوساط األطفال والشباب �ض

صلحة لدى مع المجموعات االستشار�ة والجهات األخرى ذات الم  تبادل األفكار واآلراء  ضمان من مخاطر ال�وارث بغ�ة  
 المكتب. 

ي �قوم بها األطفال والشباب العرب، �شأن الحد  .3 دعم ت�س�ي حمالت التوع�ة الموجهة إ� األطفال والشباب العرب، أو اليت
ي وأهداف التنم�ة المستدامة؛ 

 من مخاطر ال�وارث والتغ�يّ المنا�ض
ح مفاه�م الحد من مخاطر ال�وارث بط��قة م إعداد  .4  ؛ باببسطة �ستهدف جماه�ي الش مواد غراف�ك�ة توض�ح�ة ل�ش
ي الحد من مخاطر ال�وارث؛  .5

 ت�س�ي تنظ�م مؤتمر إقل��ي لتع��ز انخراط الشباب �ض
ي أقل البلدان نموا� للتوع�ة �شأن الحد من مخاطر   .6

ة مع المؤسسات األ�اد�م�ة ال س�ما �ض ت�س�ي تنظ�م ورشة عمل/محا�ض
ي الحد من مخاطر ال�وارث؛

اك الشباب �ض  ال�وارث و��ش
س�ي وضع خطط عمل �قودها الشباب حول األعمال المحل�ة للحد من مخاطر ال�وارث المحل�ة و�عداد تقار�ر عن التقدم  ت� .7

؛ 
�
نت أو حضور�ا  المحرز ع� هذا الصع�د، ع�ب اإلن�ت

ي ال ت�س�ي مشاركة الشباب ع� قدم المساواة كأصحاب مصلحة   .8
ي المنطقة الرام�ة إ�    مسارات�ض

الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة �ض
 تصم�م س�اسات الحد من مخاطر ال�وارث، وتنف�ذها ورصدها ومتابعتها واستعراضها. 

ي �قودها الشباب وتتمحور حولهم.  .9  دعم و�شجيع المبادرات واألعمال المبتكرة اليت
ي مجال الحد من مخا .10

، بناء قدرات الشباب �ض ي توف�ي
، والمساعدة �ض ي والموضوعات ذات  توف�ي

طر ال�وارث والتغ�يّ المنا�ض
نت (و�بنارز)؛  ات والمؤتمرات ع�ب اإلن�ت  الصلة من خالل ورش العمل والمحا�ض

ي   .11
ض الشباب وأصحاب المصلحة اآلخ��ن من أجل انخراط يتسم بقدر أ��ب من الفعال�ة �ض /إ�شاء قنوات اتصال بني توف�ي

 تنف�ذ إطار ِسنداي؛
 للشباب ضمن مختلف الجهات ذات المصلحة والمنا�ة من أجل ذلك. الدعوة إ� تمث�ل أوسع  .12
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