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 المجموعة الع���ة ألصحاب المصلحة من القطاع الخاص من أجل الحد من مخاطر ال�وارث

 
 ، ال��اط 2021ال�وارث ب�ان من أجل المنتدى اإلقل��ي الخامس للحد من مخاطر 

�ي   د. محمود ال�ب
 

حد من مخاطر ال�وارث. أود بدا�ة أن أعرب من أجل الصحاب المصلحة من القطاع الخاص  الع���ة أل   مجموعةالأنا هنا اليوم ألمثل  
  عن شكري ل�م 

�
ي هذا المنتدى بالن�ابة عن القطاع الخاص. جم�عا

 لمن�ي فرصة التحدث هنا �ف
 

أ أو منتج  الدول والمجتمعات، كصاحب عمل،  ي جميع 
الخاص �ف القطاع  الذي �ضطلع به  الحيوي  بالدور  أو مستثمر،  إقرارا�  و مصدر 

ي القطاع الخاص بما �شمل  
كات والمؤسسات المال�ة �ف �طلب إطار سنداي ع� نحو خاص من الحكومات العمل �شكل وثيق مع ال�ث

ف وهيئات التنظ�م الما�ي والمحاسبة.    التأمني
 

ورفاه�ة المجتمع واألنظمة المال�ة واالقتصاد�ة    س�كون لتغ�ي المناخ وال�وارث ع� النمو االقتصاديالذي  بأن األثر الدائم والمهم    و�قرارا� 
ي هذە البيئة، أن تتك�ف ��عة. 

ة، �ي تب�ت وحئت تزدهر �ف ة أم كب�ي كات، سواء كانت صغ�ي ف ع� ال�ث  ذات الصلة يزداد ��عة. لذلك يتعني
 

ي الحد من المخاطر و�ناء القدرة ع� الصمود ينقذ األرواح و 
 مجد  �عت�ب ونظرا� إ� أن االستثمار �ف

�
 بما أنه �صون و�ح�ي األصول    �ا

�
اقتصاد�ا

ة ال�وارث وشدتها. بالتا�ي أر  ي أوقات تزداد فيها وت�ي
ي الحد من    ،س المال و�سمح باستمرار التجارة والح�اة المجتمع�ة �ف

�عت�ب االستثمار �ف
 بالنسبة إ� الحكومات والمؤسسات ع� حد سواء. 

�
 وجذابا

�
 مخاطر ال�وارث مجد�ا

 
ةوكما تعلمون،   ي من صنع اإل�سان، نحن  وشدتها  ال�وارث    ازدادت وت�ي ة. و�اإلضافة إ� المخاطر الطب�ع�ة وتلك الئت ي السنوات األخ�ي

�ف
ي أنحاء العالم ولم تكن    هنا   . تجدر اإلشارة"19- ننهض ببطء من جائحة "كوف�د

ي المجتمعات واالقتصادات �ف
إ� أن الجائحة أثرت �ف

ي هالمنطقة الع���ة ا 
ي    انخفاض ا المجال. فقد عاىف اقتصاد المنطقة من أثر  ذستثناء �ف

ي الس�احة. و�ف
أسعار النفط والتح��الت وتراجع �ف

 و�ع�دا البناء �شكل أفضل. إ� أن ا الس�اق، ازدادت الحاجة ذه
�
 �عمل القطاعان العام والخاص معا

 
إطار    ذ ع� �شجيع وتع��ز ودعم تنف�  أجل الحد من مخاطر ال�وارثالمجموعة الع���ة ألصحاب المصلحة من القطاع الخاص من  وستعمل  

 سنداي ع� المست��ات اإلقل�م�ة والوطن�ة والمحل�ة. 
 
 

امات العمل الطو�ي  �   ال�ت
ب • الخاص  الطو�ي  العمل  ب�ان  م  ف من مخاطر  �ل�ت الحد  أجل  من  الخاص  القطاع  من  المصلحة  الع���ة ألصحاب  المجموعة 

ة    ال�وارث للف�ت األول��ة  ذات  العمل  تنف�ذ خطة  ي    2024-2021بدعم 
�ف ال�وارث  مخاطر  من  للحد  الع���ة  ات�ج�ة  لالس�ت

 المنطقة بالسبل التال�ة: 
 مع أهداف ورؤ�ة ورسالة تحالف القطاع الخاص   •

�
التابع لمكتب األمم    1(أرايز)   من أجل المجتمعات المقاومة لل�وارثتماش�ا

المجموعة الع���ة ألصحاب المصلحة من القطاع الخاص من أجل الحد من   ستعمل  ال�وارث،المتحدة للحد من مخاطر  
 ع�:   مخاطر ال�وارث

 
 التوع�ة �شأن مخاطر ال�وارث وتعبئة القطاع الخاص. رفع مستوى التوع�ة:  .1
2.  : ةالتأث�ي ي مجاالت الخ�ب

 . ممارسة التأث�ي �ف
 . الج�دة ضمن القطاع الخاصالمعارف والتجارب والممارسات  تبادل المعارف: تبادل .3
4.  : � ي لتول�د االبتكار والتعاون. التحف�ي ف  االضطالع بدور تحف�ي
 تنف�ذ المشار�ــــع واأل�شطة لتحقيق أهداف إطار ِسنداي.  التنف�ذ:  .5

 
 

 
1 https://www.ariseglobalnetwork.org/ 



  

 

 

 

امات  �  االل�ت
ي   )1

 (بما �شمل االجتماعات اإلقل�م�ة األساس�ة لألمم المتحدة) من أجل:   المنا�ة اإلقل�م�ة والوطن�ةالمشاركة �ف
ة والمتوسطة ع� الصمود؛�تع�  •  ز قدرة المؤسسات المتناه�ة الصغر والصغ�ي
ي  •

؛دمج مخاطر ال�وارث والمناخ �ف  قرارات االستثمار من قبل القطاع الما�ي
ف الحد من مخاطر ال�وارث وتع��ز الب�انات حئت �مكن صنع   • مع قطاع  من خالل االنخراط قرارات ترا�ي المخاطر تحف�ي

؛
�
ي يتو� إدارة المخاطر عالم�ا ف باعتبارە القطاع الئت  التأمني

 دعم تط��ر بن�ة تحت�ة قادرة ع� الصمود  •
 

 . ورصد التقدم المحرزمع قادة الشبكة لتبادل المعلومات  رايز أاالجتماع السنوي لتحالف  تنظ�م  )2
العض��ة   )3 األقران  �شجيع  ي صفوف 

أرايز �ف ي 
المستهدفة�ف اال والجهات  العال�ي و ، والمنتدى  العال�ي لألمم  قتصادي  االتفاق 

 والمبادرات األخرى ذات الصلة؛   المتحدة
 وتزو�دها بالمشورة والتوجيهات.  ت�س�ي إ�شاء وتط��ر شبكات وطن�ة لتحالف أرايزحسب االقتضاء،  )4
ا )5 ي 

�ف الخاص  القطاع  ي  تمث�ل 
�ف الع���ة  أصحاب لمنطقة  اك  إ�ش للحد من    آل�ة  المتحدة  األمم  بمكتب  الخاصة  المصلحة 

 . من أجل ضمن اإلثراء المتبادل مع المجموعات االستشار�ة وأصحاب المصلحة اآلخ��ن للمكتب  مخاطر ال�وارث 
المدن قادرة ع� الصمود    دعم تنف�ذ حملة  )6 ال�وارث 2030"جعل  المتحدة للحد من مخاطر  الخاصة بمكتب األمم  ي    " 

�ف
  المنطقة الع���ة.  

 
 

 شكرا� ل�م ع� وقتكم. 
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