
  
 

1 

 

 
 املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث

  حتت رعاية الس يد رئيس جملس الوزراء

، مدينة رشم الش يخ، مجهورية مرص العربية4141ايلول / سبمترب  41 – 41  

 

 :ة والس ياقـاخللفي

 

ابلأخطار اكلزالزل رتبطة ائر النامجة عن الكوارث املـمتثل اخلس

حتداًي مزتايدًا يف التمنية،  املداريةوالفيضاانت واجلفاف والأعاصري 

ىل أأن مجموع اخلسائر املبارشة  4111مفنذ عام  والتقديرات تشري ا 

ن . تريليون دوالر أأمرييك 4.2الناجتة عن الكوارث العاملية تعادل  ا 

لمساكن واملدارس واملرافق ل دمري تمتثل يف تأأرضار الكوارث 

من البىن التحتية،  الصحية واملياه والرصف الصحي والطرق وغريها

خفاق و  الكوارث تعترب . د الرفاه الاجامتعييالتمنية الاقتصادية وهتدا 

غري صورة لأهنا تؤثر ب ، نظراً يف أ ن واحد للفقر ونتيجةً  سبباً 

الأرس ذات ادلخل املنخفض يف البدلان ذات ادلخل  ة عىلمتناس ب

  .املنخفض
 

الزالزل  تتعرض املنطقة العربية لأخطار خمتلفة ترتاوح من

والاهنيارات الأرضية للأخطار الهيدرولوجية والأرصاد اجلوية مثل 

ن . الفيضاانت واجلفاف والأعاصري وموجات احلرارة الشديدة ا 

التوسع احلرضي الرسيع وندرة املياه والمنو الساكين الرسيع مع 

تضخم يف قابلية الترضر يف يسبب الرتكيبة الساكنية يف تغيري ال 

تطوير  حولالس ياسات احلكومية ة الضغط عىل املنطقة وزايد

دارة اخملاطر  .وا 

 

، يف كويب يف الياابن، اعمتدت احلكومات من مجيع 4112يف عام 

طار معل هيوغو  هبدف احلد من اخلسائر ( HFA)أأحناء العامل ا 

أأيدت   .الاقتصادية واخلسائر يف الأرواح النامجة عن الكوارث

طار معل هيوغو جامعة ادلول العربية وادلول الأ  ويف عضاء فهيا ا 

اعمتدت الاسرتاتيجية العربية للحد من خماطر  4144مارس 

مت تطوير وقد . القمة العربية يف بغدادخالل  4141الكوارث 

فامي بني مكتب الأمم املتحدة للحد من   الاسرتاتيجية العربية ابلتعاون

قلميي لدلول العربية والأمان -خماطر الكوارث  ة الفنية املكتب اال 

رشاد من قبل جلامعة ادلول العربية من خالل معلية تشاورية  اب 

 .جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة

 

-4112)مع اقرتاب هناية اال طار الزمين ال طار معل هيوغو 

، طلبت ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من مكتب الأمم (4142

طار للحد من  املتحدة للحد من خماطر الكوارث تسهيل تطوير ا 

عرب قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة  4142خماطر الكوارث ملا بعد 

املنطقة العربية من توفر مدخالت مفن املهم التأأكد . 411/  11رمق 

لحد من اجلديد ل بشلك فعال يف تطوير اال طار العامليومسامههتا 

مناقش ته  يمتاذلي من املتوقع أأن و ، 4142بعد ملا خماطر الكوارث 

قراره يف املؤمتر العاملي  لحد من الكوارث يف سينداي الثالث لوا 

 .4142ابلياابن يف مارس 

 

طار معل احلد من 4144منذ عام  ، مت تنفيذ عدة تشاورات حول ا 

يف املنطقة العربية املس توايت احمللية  4142خماطر الكوارث ملا بعد 

قلميية شاورات من قبل مت تنظمي معظم هذه امل  .والوطنية واال 

قلميي  مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث املكتب اال 

قلمييني وادلوليني  لدلول العربية، ابلتعاون مع الرشاكء الوطنيني واال 

عىل حتديد  4142وقد ركزت املشاورات ملا بعد  . ال خرين

فامي يتعلق ابحلد من خماطر الكوارث يف  تالتحدايت والأولواي
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قلميية . عربيةاملنطقة ال هذه قدمت املشاورات احمللية والوطنية واال 

أأحصاب املصلحة املتعددين حول قضااي خماطر وارات منصة حل

 الكوارث الناش ئة وأأبرز التحدايت اليت تواهجها واال جنازات اليت مت

طار معل هيوغوحتقيقها من خالل  ومن خالل هذه . تنفيذ ا 

سات اجليدة والتجارب املشاورات مت حتديد العديد من املامر 

من قبل اجلهات املعنية مع الرتكزي عىل تدابري الوقاية من الناحجة 

اخملاطر اليت تقوم هبا السلطات احمللية والبدلايت واحلكومات 

 .الوطنية واجملمتع املدين

 

 :4142املؤمتر العريب الأول للحد من خماطر الكوارث مارس 

للحد من خماطر الكوارث  مت تنظميه من قبل مكتب الأمم املتحدة

ابلتنس يق مع برانمج الأمم املتحدة اال منايئ ومنظمة التعاون 

حيث س نحت الفرصة مجليع أأحصاب املصلحة يف السويرسية للتمنية 

املنطقة لعقد ومناقشة حتدايت احلد من خماطر الكوارث والتقدم 

طار معل هيوغو  -احملرز يف املنطقة العربية  مبا يف ذكل تنفيذ ا 

طار ملا بعد و   . 4142جدول أأعامل ا 

قلميي الأول  ن التجمع العريب اال  حصاب املصلحة رفيع املس توى لأ ا 

سهةل معلية حتديد املتعددين بشأأن احلد من خماطر الكوارث 

الفرص والتحدايت يف الس ياسات القامئة وال ليات املؤسس ية ال دارة 

قلميي حنو احلد من اخمل اطر وتنفيذ خماطر الكوارث وانقش التقدم اال 

طار معل هيوغو انقش املشاركون خمتلف القضااي املتعلقة كام . ا 

طار معل هيوغو و  التقدم احملرز يف أأقر بتنفيذ الأولوايت احملددة يف ا 

عن الفجوات اليت  احلد من خماطر الكوارث يف املنطقة، فضالً 

طار معل  اكررت ادلول العربية الزتاهم وقد. جيب معاجلهتا لتنفيذ ا 

اال طار العاملي للحد من خماطر الكوارث ملا بعد وغو ودمع تطوير هي

4142. 

تتوفر التوصيات اليت انبثقت عن املؤمتر يف تقرير املؤمتر عىل الرابط 

  :التايل

 

web.net/english/hyogo/rehttp://www.prevention

gional/platform/arabstates/2013/ 

 

 :املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث

 

تقوم جامعة ادلول العربية وحكومة يف ضوء الس ياق أأعاله، 

مجهورية مرص العربية ومكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر 

خماطر الكوارث يف  الكوارث بتنظمي املؤمتر العريب الثاين للحد من

سبمترب / ايلول 41- 41مدينة رشم الش يخ، مجهورية مرص العربية 

يقام املؤمتر حتت رعاية معايل الس يد رئيس جملس الوزراء . 4141

وس يحرض هذا املؤمتر احلكويم رفيع . يف مجهورية مرص العربية

املس توى من قبل الوفود الوطنية والوزراء وكبار املسؤولني 

ورؤساء البدلايت وممثيل اجملمتع املدين واملؤسسات احلكوميني 

قلميية وادلولية، ورشاكء منظومة  العلمية والأاكدميية، واملنظامت اال 

  .الأمم املتحدة

 

س يكون املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث الاجامتع 

الأخري بني احلكومات يف املنطقة قبل أأن جتمتع احلكومات يف مجيع 

طار جديد  4142العامل يف سينداي، الياابن مارس أأحناء  لتبين ا 

يف املؤمتر العاملي الثالث  4142للحد من خماطر الكوارث ملا بعد 

 .للحد من خماطر الكوارث

 

س يوفر املؤمتر العريب الثاين فرصة للبدلان وأأحصاب املصلحة 

طار معل هيوغو يف املنطقة  الس تعراض التقدم احملرز يف تنفيذ ا 

بشلك كبري حد للية والتحدايت اليت تواهجها والثغرات املتبقية العرب 

قلميية  املؤمتر أأيضاً وس يعزز . من خماطر الكوارث نتاجئ املشاورات اال 

طار معل احلد من خماطر واسعة الوالوطنية واحمللية  حول ا 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/regional/platform/arabstates/2013/
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/regional/platform/arabstates/2013/
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منطقة لل التفاق عىل مدخالت مامتسكة ل 4142 الكوارث ملا بعد

مبثابة مرجع للمناقشات واملفاوضات  العربية، واليت سوف تكون

تطوير ل اللجنة التحضريية احلكومية ادلولية خالل أأعامل العاملية 

طار احلد من خماطر الكوارث يف  4142ملا بعد  واعامتد ا 

2WCDRR. 

 

طار للحد من خماطر الكوارث ملا بعد  عداد ا  ن ا  يأأيت يف  4142ا 

خرين هام وقت حرج حيث يمت مناقشة صكني دوليني رئيس يني أ  

واتفاق جديد بشأأن تغري ( SDGs) 4142أأهداف التمنية ملا بعد 

س يوفر املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث فرصة . املناخ

رشاك القطاعات الأخرى  تعزيز و جملمتع احلد من خماطر الكوارث ال 

دارة خماطر املناخ كعنرص  لتحقيق التمنية  حممتالكوارث وا 

 .املس تدامة

 

 :هداف والنتاجئ املتوقعةالأ 

 

نعقاد املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث هبدف  ن ا  ا 

االتفاق عىل مدخالت وأأولوايت املنطقة العربية جلدول الأعامل 

 .4142احلد من خماطر الكوارث ملا بعد 

 

ىل ذكل، ومن املتوقع أأن املؤمتر س يكون فرصة لتحقيق  ابال ضافة ا 

 :لتاليةالنتاجئ املتوقعة ا

  دارة بناء الزتام س يايس قوي واستامثر ادلول العربية يف جمال ا 

 .خماطر الكوارث والتمنية املس تدامة

  جراءات احلد من خماطر حتديد الأولوايت الرئيس ية ال 

قلميي والوطين واحمليل  الكوارث يف املنطقة عىل املس توى اال 

العقد  يف س ياق التقدم احملرز والثغرات اليت مت حتديدها طوال

طار معل هيوغو  .املايض من العمل يف ا 

  تشجيع احلوار والتبادل بني مجموعات أأحصاب املصلحة يف

لعلامء والش باب والأطفال والنساء واجملمتع املدين اكاملنطقة، 

دور لك مهنام يف بوالسلطات احمللية، وتسهيل الاعرتاف 

جراءات احلد من خماطر الكوارث  .تعزيز وتنفيذ ا 

 دارة خماطر الكوارث  دمع تبادل املعرفة واخلربات لتعزيز ا 

 .واملناخ يف املنطقة

 

 :مواضيع للمناقشة

اس تعراض نتاجئ والزتامات املؤمتر العريب الأول للحد من  .4

عالن العقبة للحد من خماطر  خماطر الكوارث مبا يف ذكل ا 

الكوارث يف املدن العربية والوضع الراهن لالسرتاتيجية العربية 

 .خماطر الكوارثللحد من 

طار معل  .4 قلميي احملرز يف احلد من اخملاطر وتنفيذ ا  التقدم اال 

 برز املامرسات اجليدة يف هذا الصددعرض لأ هيوغو مع 

طار معل احلد من  .2 قلميي العريب واملدخالت حنو ا  املوقف اال 

يف س ياق بناء هنج مامتسك  4142خماطر الكوارث ملا بعد 

ن حتقيق أأهداف التمنية للحد من خماطر الكوارث لمتكن م

 .املس تدامة

الربط بني احلد من خماطر الكوارث وتغري املناخ والتغري  .1

ابس تخدام احلد  –لتحقيق الأمن الغذايئ يف املنطقة العربية 

من خماطر الكوارث ملواهجة التحدايت املرتابطة ملا بعد 

4142. 

الأدةل واملعلومات لأغراض التمنية احلساسة للمخاطر وأ ليات  .2

دارة اخملاطر املعززة  .ا 

تعزيز قدرات التأأهب وأ ليات تنس يق فعاةل ال دارة الكوارث  .1

 .والاس تجابة لها

دور مجموعات أأحصاب املصلحة يف احلد من خماطر الكوارث  .7

مع الرتكزي عىل اجملمتع العلمي، والسلطات احمللية والش باب 

 .والأطفال، والنساء، واجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين


