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 ا�جموعة اإلستشار�ة العر�ية ل�حد من مخاطر الكوارث

 بيان العمل التطو��  

2021 -2024 

 

 السيدات والسادة املؤتمر�ن،

االثار وعميقة  كب��ة  تحوالت  العالم  ت  يواجھ  وسياسية  واقتصادية  بيئية  عدة  ج��ات  آثارها تع��  وتتفاعل  تبعا��ا  عاظم 

النمو   اوجھ  العالم من  وتداعيا��ا ع��  الكث�� مما شهده  التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولعل  االقتصادي وع�� معدالت 

ة ا�� جائحة القرن قد أر�� ظاللھ ع�� منظومة البحث العل�ي والتطو�ر التكنولو�� واإلبت�ار  ف تحوالت دولية واقليمية باإلضا

 و�االخص فيما يتعلق با�حد من مخاط ال�وارث. 

فت �ش�ل ج��يھ، وتفش  19-�وفيد �اءفمع ظهور و 
ّ

 علم وأهل االختصاص من جهة، وا�جتمع واإلعالم ب�ن ال العالقة أزمة تكش

 ع�� استيعاب، ما ارتد م غلبيةلمّية لدى األ من جهة أخرى، و�رزت هشاشة الثقافة الع  ومتخذي القرار
ً
  نا و�عاطي   نالوتفاع  ناباشرة

ل�ي من التقدم الع  �عيش اليوم، وأك�� من أي وقت م�ىى، �� صلب وت��ة متسارعةا  نت الو�اء. فع�� الرغم من أن امع مستجد

زْعِزعة والغل 
ُ
العلوم    وا�خدمات والتطبيقات، يبدو و�أن   نتجاتيان التكنولو��، و�� جّو اس��الك َمَر�ىي ملالي�ن املواالبت�ارات امل

 ...ا النخب منب�ن  فيماى ، ح� تناال م�ان لها �� ثقاف

ساس  �أمن خالل وضع العمل العل�ي التطبيقي    ،سنداي  أولو�ات تحقيق إطار  سلمم والتكنولوجيا  لو ال��ك�� ع�� العتصدر  لقد  

ل�حد من مخاطر ال�وارث املبنية  أهمية اتخاذ القرارات  بفقراتھ املتعددة  ي��ز إطار سينداي  حيث  ل�حد من مخاطر ال�وارث.  

الشب�ات القائمة ملؤسسات   ب�ن  تنسيقال�عز�ز العمل العل�ي والتق�ي �شأن تنمية املوارد ودعم  إ��  �دعو  و   عل�ي .  اسع�� اس

   .  اتالبحث العل�ي ع�� جميع املستو�ات و�� جميع النطق 

سعت   العر�يةولفد  االستشار�ة  عام    ا�جموعة  إ�شا��ا  مخاطر    2017منذ  من  ا�حّد   �� والتكنولوجيا  العلوم  دور  �عز�ز  إ�� 

وتوف�� املعلومات العلمية وتقديم املشورة و تنسيق الشراكة اإلس��اتجية    ال�وارث ضمن تنفيذ إطار سينداي �� الدول العر�ّية

 و�عز�ز برامج ا�حد من مخاطر ال�وارث .    ةلز�ادة القدرة ع�� ا�جا��

  �� الذي عقد  العر�ية  للمجموعة  االستشار�ة  السادس   األول  �شر   30ومن وخالل اإلجتماع  ��    2021�ن  املشاركة  لتحض�� 

 من  ا�حد  مجال �� والتكنولوجيا العلوم واقع عن تقر�ر وضع من    تقييم ما تم تنفيذه  املنتدى االقلي�ي ا�خامس، تم مراجعة و 

�� ا�حد من   والتكنولوجيةحول موائمة السياسات مع العلوم   األول   التحض�� للمؤتمر اإلقلي�ي ،واملنطقة �� ال�وارث مخاطر

   : مثلاملساهمة بنشاطات وفاعليات علمية إقليمية ودولية مخاطر ال�وارث، و 
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الصادر عن      2021  و ملف �عر�ف ا�خاطر  2020��    صدرتصنيف ا�خاطر الذي    حول    التقر�ر الف�ياملساهمة �� وضع    -

 ، .(UNDRR)ال�وارث ومكتب االمم املتحدة ل�حد من مخاطر  (ISC) مجلس العلوم الدو��

    " مع املكتب األقلي�ي لألونيس�والبيئية والتكيف –أطلس ا�خاطر الطبيعية �� الدول العر�ية " اداة ملرونة النظام االجتماعية    -

 مع املكتب األقلي�ي ل�حد من مخاطر ال�وارث،   (RAR)العر�ية املنطقة �� مخاطر ال�وارث من ل�حد اإلقلي�ي التقييم تقر�ر -

 ، 2030"مدن مرنة   2030�جنة التنسيق اإلقليمية للدول العر�ية املعنية ب��نامج جعل املدن قادرة ع�� الصمود  املساهمة ��  -

 �� عدد من الدول العر�ية ،  االحتفال باليوم العاملي ل�حد من مخاطر ال�وارث  -

 باإلضافة ا�� �شاطات ومساهمات علمية متعدد لألفراد ممثل�ن ا�جموعة اإلستشار�ة العر�ية

 

 و��:  سنوات الثالث القادمةلل تحديد محاور العمل واألولو�ات تم و�عد املداولة 

مبنية ع��    والتكنولوجيا �� مجال ا�حد من مخاطر ال�وارثوضع خارطة طر�ق ��دف إ�� �عز�ز الدور املستقب�� للعلوم    -1

 . وفقا لنقاط الضعف ال�ي تم الكشف ع��ا و    "واقع العلوم والتكنولوجيا �� العالم العر�يالصادر حول "مخرجات التقر�ر 

مع ال��ك�� ع�� ا�حد من مخاطر   Science-Policy Interfaceالسياسات والعلوم  تناغم  إقامة مؤتمر أو ندوة إقليمية حول    -2

  توسيع و   �حد من مخاطر ال�وارث �� املنطقة العر�ية  و��دف الندوة إ�� تقر�ب وجهات  النظر ب�ن  السياسات والعلوم ل.    ال�وارث

ت �� صنع القرار القائم ع��  �شر أفضل املمارساو   ، وتطو�ر مشاريع مش��كة،  شبكة ا�جموعة، وتبادل ا�خ��ات واملعرفة  عمل  

 العلمية.  األدلة

ا�حد من مخاطر ال�وارث، والبحث واالبت�ار �� مجال التعليم العا�� والبحث العل�ي من خالل  وزارات    دراسات �عز�ز إدراج  -3

نقطة  كمية  يالتعل  دخال مواد تدريسية �ع�ى با�حد من ا�خاطر �� املنا�جو�  ،التعليم العا�� واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة 

 
ً
 توسيع الشبكة العلمية �شأن ا�حد من مخاطر ال�وارث.لانطالق فعالة جدا

�� مخططات التنمية، وخاصة إق��اح مخططات عمل �� مجال    �عز�ز و�عداد من�جية قطاعية الدماج العلوم والتكنولوجيا  -4

 .وال�ي اثبتت نجاع��ا �� �عز�ز القدرة ع�� ا�جا��ة ،ا�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستوى القطا��

�عز�ز أولو�ات البحث والتكنولوجيا و   تطو�ر شبكة من االتصال ب�ن املؤسسات العلمية العاملة �� مجال ا�حد من ا�خاطر  -5

أولو�ا��ا؛   بيئة مت�املة وتحديد   �� بال�وارث  املتعلقة  التخصصات وا�خاطر  ا�جهودو املتعّددة  ا  �عز�ز  يبذلها  ��  الال�ي  فرقاء 

والتشبيك ب�ن ا�جامعات واملبادرات القائمة؛ ودمج مختلف احتياجات أ�حاب املص�حة ع��   ،مجاالت رصد األخطار وال�وارث

 جميع املستو�ات.

  .تصميم وتنفيذ خطة اس��اتيجية لالستثمار �� مجال العلوم والتكنولوجيا ل�حد من مخاطر ال�وارث - 6

(مثل متاحف إف��اضية ) وفعاليات (مثل معرض إكسبو)  �عليمية تفاعلية � وضع خطط و أف�ار إل�شاء مرافق العمل ع�  - 7

 .لنشر املعرفة وز�ادة الو�� ب�ن املواطن�ن ل�حد من مخاطر ال�وارث

إ�شاء غرفة جغرافية م�انية لتعز�ز ا�حلول املت�املة ل�حد من خاطر ال�وارث  املساهمة العلمية لدعم  العمل ع��  -8

 ع�� املستوى االقلي�ي ودعم متخذي القرار. والتغ��ات املناخية 


	Arab STAG_AR
	Voluntary Commitment Arab STAG_Arabic

