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من المخاطر إ� القدرة ع� الصمود: ���ــــع العمل المح�ي للحد من  
 مخاطر ال�وارث 

ي  11- 8
�ن الثايف /��ش  2021نوفم�ب

"من المخاطر إ� القدرة ع� الصمود: ���ــــع العمل المح�ي للحد عنوان  تحت   
للحد   اإلقل��ي للدول الع���ة  م مكتب األمم المتحدةمن مخاطر ال�وارث"، نظ� 

من مخاطر ال�وارث والممل�ة المغ���ة وجامعة الدول الع���ة المنتدى اإلقل��ي  
ي الخامس للحد من مخاطر ال�وارث،   ،  ع� مستوى الوزاري  نتدىموهو  العريب

اض�� استضافته  تّم   .من قبل الممل�ة المغ���ة  ا اف�ت

ي تنف�ذ إطار   ّ�م المنتدىق
ات�ج�ة الع���ة للحد  سنداي واإل   التقدم المحرز �ف س�ت

ي المنطقة، وحّد   2030من مخاطر ال�وارث  
د النهج واآلل�ات القابلة للتطبيق  �ف

ي قدم� لل
ي  م�ف

ات�ج�ة  تنف�ذ اإل ا �ف ف  وحّد   الع���ة، س�ت د األول��ات اإلقل�م�ة للعامني
 . ف  المقبلني

 

 

ي الخامس للحد   المنتدى اإلقل��ي العريب
 من مخاطر ال�وارث 

  55جلسة، اجتمعت    25ع� مدى أر�عة أ�ام وطوال  
من   وأ��ث  �مثلون    - مشارك    500وخب�ي    100دولة 

والمنظمات  المتحدة  األمم  ومنظمات  الع���ة  الدول 
الع���ة والحكوم�ة الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة 
والمجتمع   والشباب  والنساء  األ�اد�م�ة  واألوساط 

و  كاء  وال�ش ي 
المصلحة مجموعات  المديف أصحاب 

اإلعالم   وزاري   –ووسائل  مستوى  ع�  منتدى  ي 
�ف

 .وتفاع�ي  ومبتكر  ومتعدد أصحاب المصلحة وشامل
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  النتائج 

 من مخاطر ال�وارث   إعالن ال��اط للحد 

ي األمم المتحدة وممثلو  
أعلن وزراء ورؤساء وفود الدول الع���ة األعضاء �ف

ي 
�ف المشاركة  الحكوم�ة  وغ�ي  الدول�ة  والحكوم�ة  اإلقل�م�ة  المنظمات 

ي  
�ف المنعقد  ال�وارث  مخاطر  من  للحد  الخامس  ي  العريب اإلقل��ي  المنتدى 

ي  ال��اط  
ال�وارث،    اعتماد إعالن ال��اط للحد من مخاطر   الممل�ة المغ���ة�ف

المصلحة  و  وأصحاب  كاء  وال�ش الحكومات  جميع  �دعو  المنطقة الذي  ي 
�ف

ات�ج�ات و�رامج الحد من مخاطر ال�وارث مع الع���ة إ � دمج ومواءمة اس�ت
المست��ات االجتماع�ة واإلنمائ�ة   المستدامة ع� جميع  التنم�ة  س�اسات 

 .والصح�ة ذات الصلة

 . هنا �مكن قراءة اإلعالن بأ�مله 

 

ي المنطقة الع���ة  إطالق 
 تق��ر التقي�م اإلقل��ي للحد من مخاطر ال�وارث �ف

ي الخامس إطالق تق��ر التقي�م اإلقل��ي األول   ي المنطقةلشهد المنتدى اإلقل��ي العريب
عن  التق��ر عبارة    الع���ة.   حد من مخاطر ال�وارث �ف

اء الس�اسات و  ف الدل�ل إرشادي للحكومات وخ�ب ي مجالممارسني
ي المنطقة الع���ة   �ف

 .الحد من مخاطر ال�وارث وجميع أصحاب المصلحة �ف

آخر المستجدات  و�قدم  ،  2019ث  بتق��ر التقي�م العال�ي للحد من مخاطر ال�وار يتأثر تق��ر التقي�م اإلقل��ي للحد من مخاطر ال�وارث  
ي تنف�ذ  عن ا

ف اال�ساق مع التك�ّ   تدخلنداي وغا�اته وأول��اته مع تحد�د نقاط الف إطار ِس ا هدألتقدم المحرز �ف  المناخ  ف مع تغ�يّ لتحسني
ي ذلك مناقشة س�اق�ة حول الضعف، والتح�ف   عواملمستدامة. كما يوفر تحل�ً� لالتنم�ة  الو 

المخاطر النظام�ة الخاصة بالمنطقة، بما �ف
ف ال��ــــع، وال ي �ف

 .اع، واألمن الغذايئ

 . هنا �مكن االطالع ع� التق��ر 

 

 ) 2024- 2021ب�انات العمل الطو�ي وخطة العمل ذات األول��ة ( 

ب�انات عمل تطو�ي متجددة من    خمسنتج عن المنتدى اإلقل��ي تحد�د مجموعة من  
ف للحد من مخاطر ال�وارث �شأن تنف�ذ إطار   مجموعات أصحاب المصلحة الرئ�سيني

(ِس  أول��ة  ذات  عمل  وخطة  من 2024-2021نداي،  للحد  الع���ة  ات�ج�ة  لالس�ت  (
ي تقدم 2030مخاطر ال�وارث لعام   .القص�ي ع� األمد  ا ا واضح� ه� توج واليت

 

 

 

 

 

 

 

ام الس�ا�ي للحكومات بالنهوض ب" ف ي  عمل  ال �جسد إعالن ال��اط االل�ت
�ف

ال�وارث. نتوقع أن يتم تفع�ل مجال   لمنع    اإلعالن   الحد من مخاطر 
سنداي   خف�ف وت  إطار  تنف�ذ  و���ــــع  المنطقة،  ي 

�ف المخاطر 
ال�وارث   من مخاطر  للحد  الع���ة  ات�ج�ة  كون �حيت  ،  2030واالس�ت

التقدم  لرصد  مرجع  وتع��ز    الُمحرز   بمثابة  اإلقل��ي  التعاون  وز�ادة 
ي الحد من مخاطر ال�وارث االستثمارات الحك 

وتوري،   ". وم�ة �ف ف ما�ي م�ي
العام  ف  لألمني الخاص  المتحدة  الممثل  مخاطر   من  للحد لألمم 

 مخاطر ال�وارث  من  مكتب األمم المتحدة للحد ورئ�س  ال�وارث 
 

سُتساهم مناقشات ونتائج المنتدى اإلقل��ي  
ي تقد�م معلومات لمراجعة  

ي الخامس �ف العريب
ي إثراء الدورة  

منتصف المدة إلطار ِسنداي و�ف
مخاطر  من  للحد  العال�ي  للمنتدى  السابعة 

ستستض�فه  (GP2022) ال�وارث الذي 
من   با�ي  ي 

�ف إندون�س�ا    28إ�    23حكومة 
 .2022مايو/أ�ار 

https://rp-arabstates.undrr.org/fifth-arab-regional-platform-disaster-risk-reduction-about
https://www.undrr.org/2021-regional-assessment-report-arab-states
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 باألرقام 

516   
�
 دولة ع���ة)   19(منها    دولة   55  من   ا مشارك

، م�، فنلندا، فر�سا، ألمان�ا  ي
از�ل، بوروندي، كندا، جزر القمر، الدنمارك، جيبويت ال�ا، النمسا، البح��ن، بلج�كا، ال�ب ، غانا،  الجزائر، أس�ت

ل���ت، لبنان، ليب�ا، مور�تان�ا، المكس�ك، المغرب، هولندا،  اليونان، الهند، العراق، أيرلندا، إ�طال�ا، ساحل العاج، ال�ابان، األردن، كين�ا، ا
الجن���ة،   إف��ق�ا، كور�ا  جنوب  الصومال،  سلوفا��ا،  السعود�ة، ���ا،  روس�ا،  قطر،  تغال،  ال�ب  ، ف الفلبني  ، ف فلسطني با�ستان،  نيوز�لندا، 

 .لممل�ة المتحدة، الوال�ات المتحدة، وال�منإسبان�ا، س���ا، تا�الند، تو�س، ترك�ا، أوغندا، اإلمارات الع���ة المتحدة، ا

381   
�
   284  |  الرئ�س�ة ا ع� المنصة مشارك

�
ي  ا مشارك

 لتشب�ك   ا زائر�  185  |للمعرض    ا زائر�  65|  لجلسات ا   �ف

ف >   ساعة   6,665الوقت الذي أمضاە جميع المشاركني

 دق�قة   579>    اە كل زائر متوسط الوقت الذي أمض 

 

 شاهدوا الجلسات 
 الجلسة االفتتاح�ة 

ي األمم المتحدة  رسم�ة: الب�انات اللجلسة األو� للب�انات الوزار�ةا
 للدول األعضاء �ف

مواض�ع�ة   الع���ة:   : 1جلسة  المنطقة  ي 
�ف ِسنداي  إطار  تنف�ذ  ي 

�ف المحرز  التقدم 
 اإلنجازات والتحد�ات

ي قطاع الصح  : 1جلسة خاصة  
ي  ة:  الحد من مخاطر ال�وارث �ف

ة  �ف جائحة ما بعد  ف�ت
 )19-كوف�دكورونا (

ي المنطقة    : 2جلسة خاصة  
ي الحد من مخاطر ال�وارث �ف

دور العلوم والتكنولوج�ا �ف
 الع���ة

مواض�ع�ة   والمحل�ة2جلسة  الوطن�ة  ات�ج�ات  االس�ت ال�وارث  :  مخاطر  من  :  للحد 
ي المنطقة الع���ة  ع� المستوى المح�ي  قدرة ع� الصمود الأساس 

 �ف

وح 3جلسة خاصة  ف ي المنطقة الع���ة: التحد�ات والفرص: مخاطر المناخ وال�ف
 �ف

ي ظل 4جلسة خاصة 
ي �ف

ي المنطقة الع���ة تزا�د ندرة: مخاطر األمن الغذايئ
 الم�اە �ف

ي األمم المتحدة رسم�الب�انات ال الجلسة الثان�ة للب�انات الوزار�ة: 
 ة للدول األعضاء �ف

ي مجابهة ال�وارث والحد من آثارها  جانب�ة جلسة
ات الممل�ة المغ���ة �ف  خاصة: خ�ب

ي إجراءات الحد من مخاطر    ةمشاركالو   �ي نخراط المجتماال : تع��ز  5جلسة خاصة  
�ف

ي المنطقة
 الع���ة   ال�وارث �ف

: بناء مستقبل أفضل: تم��ل الحد من مخاطر ال�وارث من أجل 3جلسة مواض�ع�ة  
ي المنطقة الع���ةو المناخ  مع التكّ�ف

 القدرة ع� الصمود �ف

ي المنطقة  ل: الحلول القائمة ع� الطب�عة  6جلسة خاصة  
��ادة القدرة ع� الصمود �ف

 الع���ة

ي    رفع مستوى:  7جلسة خاصة  
ة  اشالهش  حاالت الحد من مخاطر ال�وارث �ف

اع ف ي المنطقة الع���ة وس�اقات ال�ف
 �ف

اك:  1جلسة عامة   للدعم    إ�ش المصلحة: خارطة ط��ق  ي  المح�ي  أصحاب 
�ف

 ة الع���ةالمنطق

ع�   المنهج�ة المتالحقةالمخاطر    و�دارة)تفك�ك (تقل�ل  :  4جلسة مواض�ع�ة  
ي المنطقة الع���ة

 المستوى المح�ي �ف

ي مواجهة تغ�ي المناخ/الحد من 8جلسة خاصة  
: قدرة المرأة ع� الصمود �ف

 األمام�ة وطخطال: الممارسة من مرتبطة مخاطر ال�وارث والهجرة كأجندات 

الصمود  9جلسة خاصة   قادرة ع�  المدن  مدن ع���ة نحو  :  2030: جعل 
 درة ع� الصمود اق

ي    : 5جلسة مواض�ع�ة  
  كفرصةال�وارث    منإعادة البناء �شكل أفضل: التعا�ف

 لبناء القدرة ع� الصمود 

خاصة  جلس المبكر  10ة  اإلنذار  ترجمة  يهم:  ما  ق�اس  إ�  :  تأث�ي المستند 
 إجراءات المتعددة إ�   األخطار 

خاصة   ي  11جلسة 
�ف ال�وارث  مخاطر  من  للحد  اإلقل��ي  التقي�م  تق��ر   :

 ع���ةالمنطقة ال

ي المنطقة  حول مراجعة  شاور  ت: ال2جلسة عامة  
منتصف المدة إلطار ِسنداي �ف

 الع���ة

 جلسة عامة موجزة: عرض المخرجات

: عرض اإلعالن تل�ه مالحظات ختام�ة الحفل  الختا�ي

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lrRU3kpLHQOh5tlPUCCU-3xSPeLf9li9
https://drive.google.com/drive/folders/1di35PFsx1tc2vZfoWDSahy5CnMY-63WN
https://drive.google.com/drive/folders/1k8oiGf5mFK_fvX74IBlKY0VONxtZNb5C
https://drive.google.com/drive/folders/1k8oiGf5mFK_fvX74IBlKY0VONxtZNb5C
https://drive.google.com/drive/folders/1rwNTYFXQtI_hvuPOcP-NFWGlM3NPD0Rp
https://drive.google.com/drive/folders/1rwNTYFXQtI_hvuPOcP-NFWGlM3NPD0Rp
https://drive.google.com/drive/folders/1rwNTYFXQtI_hvuPOcP-NFWGlM3NPD0Rp
https://drive.google.com/drive/folders/1w28OAxOYRrWbfBbC3FGyNRCzKDvPyd11
https://drive.google.com/drive/folders/1w28OAxOYRrWbfBbC3FGyNRCzKDvPyd11
https://drive.google.com/drive/folders/1H90-krmvuSUOvAdMty4kbXbVllfGegqD
https://drive.google.com/drive/folders/1H90-krmvuSUOvAdMty4kbXbVllfGegqD
https://drive.google.com/drive/folders/1aa88xH0JCoQZlM3H9VScvjodzrS2xqxm
https://drive.google.com/drive/folders/1t1rshdz7U7HVd5TIgA3TlMci7OVw9OP9
https://drive.google.com/drive/folders/1BuTORYRdB59mMFGdwLX_VFTUBIQW5jOQ
https://drive.google.com/drive/folders/14qjiw_G5yPcgLpO6KhNdPp3xMy6k8-NE
https://drive.google.com/drive/folders/1PSzhwJ9pgokncWvOkog-l9PD29-glVc2
https://drive.google.com/drive/folders/1PSzhwJ9pgokncWvOkog-l9PD29-glVc2
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOFv_gQKrTvBC8s7AHBHvPbOOmRuEc-
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOFv_gQKrTvBC8s7AHBHvPbOOmRuEc-
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/11zzNhtHw1_dp1Qc2nxS82lzE4PMNkriV
https://drive.google.com/drive/folders/11zzNhtHw1_dp1Qc2nxS82lzE4PMNkriV
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1M33hS0dTZj-_yj9Sxk55SrKV2wqjB2xj
https://drive.google.com/drive/folders/1M33hS0dTZj-_yj9Sxk55SrKV2wqjB2xj
https://drive.google.com/drive/folders/1ifYizjzOFEHK7KMK0ADWDUB-I2oswPLN
https://drive.google.com/drive/folders/1ifYizjzOFEHK7KMK0ADWDUB-I2oswPLN
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGC2vODwH2owLwXj-_iFbTiLv01wWbB
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGC2vODwH2owLwXj-_iFbTiLv01wWbB
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/1RexsQqmV5YruQmaJEHYCmNs_U3-CeUCs
https://drive.google.com/drive/folders/1RexsQqmV5YruQmaJEHYCmNs_U3-CeUCs
https://drive.google.com/drive/folders/1wtjxm_gFK1tV3NH8Tk0Vi0gx8Qmk0NRt
https://drive.google.com/drive/folders/1wtjxm_gFK1tV3NH8Tk0Vi0gx8Qmk0NRt
https://drive.google.com/drive/folders/1Wiy-UjMafD2xjeqiJ0y2_lMtzg-iemrS
https://drive.google.com/drive/folders/1Wiy-UjMafD2xjeqiJ0y2_lMtzg-iemrS
https://drive.google.com/drive/folders/1iCFXCPL-fsjS9aWIjFLxZjjJKkqjDjdo
https://drive.google.com/drive/folders/12QXrvseCVMV5voLElHJvghees2Ka5vfE
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 الوثائق ذات الصلة 

 2024- 2021 ال�وارثر خطة العمل ذات األول��ة للحد من مخاط 
  من مخاطر ال�وارث إعالن ال��اط للحد 
 الع���ة للشباب للحد من مخاطر ال�وارث لمجموعة االستشار�ةالخاص با ل التطو�ي ب�ان العم 
  ي للحد ب الخاص ب�ان العمل الطو�ي ي العريب

 من مخاطر ال�وارث  المجموعة الرئ�س�ة للمجتمع المديف
  القطاع الخاص من أجل الحد من مخاطر ال�وارث  المجموعة الع���ة ألصحاب المصلحة منب الخاص ب�ان العمل الطو�ي 
 مخاطر ال�وارث للحد من للعلوم والتكنولوج�ا  الع���ة االستشار�ةالمجموعة ب الخاص العمل الطو�ي  ب�ان   
  ف الخاص ب  ب�ان العمل الطو�ي ف المرأة للحد من مخاطر   المجموعة الع���ة الطوع�ة للمساواة بني ف وتمكني ال�وارث وتغ�ي    الجنسني

 المناخ والهجرة (الدول الع���ة)

�ة والفر�س�ة. الوثائ* ف  ق متاحة بالع���ة واإلنجل�ي

https://rp-arabstates.undrr.org/fifth-arab-regional-platform-disaster-risk-reduction-about
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