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 التعاون اإلفريقي العربي  تعزيزبيان مشترك حول 

  رثلحد من مخاطر الكوال

األفريقي للحد من مخاطر الكوارث في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، في    -المنتدى العربي  عُقد   •

من   األول    / أكتوبر  13إلى    9الفترة  الدولية،  2018تشرين  والمنظمات  الحكومات،  بين  جمعت  وقد   .

المدني، ومنظمات األمم  ، والشباب، والمجتمع  النساءوالمنظمات غير الحكومية، واألوساط األكاديمية، و

واالستراتيجيات   سنداي  إطار  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لتقييم  المصلحة  أصحاب  من  وغيرها  المتحدة 

وإعادة   الكوارث،  للحد من مخاطر  السياسي  على  تأكيد  الاإلقليمية  تنظيم  اطار سنداي  تنفيذ ل االلتزام  تم   .

العربي  ال و منتدى  التونسية  الحكومة  قبل  من  الكوارث  األفريقي  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب 

 بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية. 

والمنطقة  منطالتواجه   • العربية  أخطارا  قة  مجال  األفريقية  في  سيما  ال  ،  الهيدرومترولوجيا  مشتركة، 

ال جيولوجيالو من  والعديد  بالعوامل  ا  الالمرتبطة  وعدم  الفقر  مثل  ومخاطر  ،  يةالمناخ التغيرات  مساواة 

و والتحضر   المخطط  السريع  ل،  لهغير  رشيدة  الغير  ونتيجة  واالدارة  الديموغرافي.  والتغير  ألراضي، 

 تحديات مماثلة في الحد من مخاطر الكوارث.  المنطقتين لذلك، تواجه 
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،  برات بين المنطقتينتبادل التجارب والخ، و بين المنطقتين  تشابه خالل هذا المنتدى تم تحديد العديد من ال •

 على طرق لتعزيز التعاون المستقبلي في تنفيذ إطار سنداي. تم االتفاق  و

تونس   • إعالن  االفريقية  من خالل  الكوارث،  للمنطقة  مخاطر  للحد من  األفريقية  اإلقليمية  واالستراتيجية 

 بالتعاون من أجل:   المنطقتان ت التزم للمنطقة العربية، إعالن تونس و

المنط  وارث لک ا  طرمخا   ن م  د لحا  ت تيجيا راستا  مواءمة   ن ضما .1 واإلفريقيةفي  العربية    ر اإط  مع   قتين 

 . 2020 م بحلول عا  دايسن

بحلول عام  قواعد بيانات خسائر الكوارث  إلفريقية بجمع  العربية واتسريع الجهود لضمان قيام الدول   .2

منهجي  2020 رصد استخدام  و،  بشكل  سنداي   نظام  المخاطر  إطار  تقييم  الألخ  إلبالغ    قرارات ذ 

 . بخصوص مخططات التنمية ومساهمة المستثميرين وتحديد الموارد المالية الالزمة

اغتنام فرصة إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع إلعادة البناء بشكل أفضل من خالل االستثمار   .3

ب  بأمثلة بعض   قادرة على الصمود. تحتية  نى  في  التي    واالقتداء  قامت  الحكومات األفريقية والعربية 

في  مبادئ  دمج  ب الكوارث  مخاطر  من  وتوفير    ة والقطاعي  ةالوطني   ة االستثماريالمخططات  الحد 

 . والتخطيط   يةوزارات المالاالعتمادات الالزمة من  

  لتمسك بحقوق في الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط التنموي والممارسة ل  المشاركة الفعالة عزيز  ت  .4

و اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  والشباب  واألطفال  والفتيات  للنساء    النازحين اإلنسان 

 . والمهاجرين، وأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة 

وتنفيذ السياسات  رصد االعتمادات  و  ،القرار، والتخطيطاتخاذ    المجتمع في كافة أفراد  تعزيز مشاركة   .5

   . لتعافي نذار المبكر واالستجابة وامن أجل الوقاية والتأهب واإلتها وإدار

إلى سياسات وممارسات    تطويع  .6 المستدامة وإطار سنداي  والتنمية  المناخ  تغير  العالمية بشأن  األطر 

  الحكومة تعزيز    من خالل  ،القدرة على الصمود وطنية ومحلية متماسكة في جميع القطاعات لتحقيق  

 خاطر الكوارث. فعالة لم إدارةهات العملية لتحقيق وتوفير التوجي

لضمان    ةاإلقليمية والوطنية والمحلي   منتديات مثل البين مختلف الجهات المعنية:  تعزيز آليات التنسيق   .7

 ي. ات المؤسس الترابط

  الممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا بين التجارب و  من خالل تبادلجنوب"    -"جنوب  التعاون    تعزيز .8

على الشراكات  بناء   لحد من مخاطر الكوارث، ا ممارسات و  بشأن السياسات البلدان العربية واالفريقية  

 األفريقية العربية القائمة. 
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العالمي  تدى  الدورة السادسة للمن المشاركة في  األفارقة إلى  العرب و  دعوة الوفود وأصحاب المصلحة .9

 هذا المنتدى وعرض نتائج  2019 ي/ ايار ما  17-13 من عقده زمع  للحد من مخاطر الكوارث الم

في المملكة    التي ستنعقد   لمشاركة في القمة العربية اإلفريقية الخامسة لاألفريقية  العربية ولوفود  دعوة ا .10

اإلفريقي    -العربي    تدىالتوصيات الخاصة بالمن  لألخذ بعين االعتبار،  2019العربية السعودية عام  

 المنطقتين. ببتنفيذ إطار سنداي    واالسراع  للحد من مخاطر الكوارث 


