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 مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب

أطفال وشباب الشرق األوسط وشمال إفريقيا معاً للحد من 
 الكوارث

 مستقبلنا قادر على المواجهة
 

بيان صادر عن مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب، بما في ذلك األطفال 
 1يا في ائتالف مناخ متغيرفي بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق

 
 المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث

 ، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية41–41أيلول )سبتمبر( 
 

 هشاشةالو  المناخ تغيرو  كوارثمخاطر الل تعرضا األكثر المجموعات من واحدةيشكلون  والشباب األطفال أن ندركإننا 
 ةاالجتماعي تهم رفاههم و تعليمالشباب و و  ألطفالق مختلفة حول العالم، تتأثر صحة اوفي مناط. ات المسلحةوالصراع

مع ذلك، و . األساسية االجتماعية الخدمات كفاية وعدم التحتية البنية وضعف المتكرر والنزوحطولة الم واألزمات الفقرب
 من العوامل الفعالة في إحداث التغيير. أيضا هم والشباب األطفالف
 

 ذلك في بما ،"والشباب األطفال من الرئيسية المتحدة األمم مجموعةفقد باشرت " المنطقة، في الشركاء مع جنب ىإل جنبا
 األطفال أصوات جمعتية تشاور  عمليةفي مناخ متغير" في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في  طفال"تحالف األ

 .5142ل األعمال للفترة الالحقة لعام جدو  في هموأولويات همواحتياجات آرائهم لتمثيل والشباب
 

 في الكوارث مخاطر من الحدفي مجال  تقدم إحراز ،5112 عام في العربي اإلقليميمنهاج العمل  إنشاء منذوقد تم، 
 اآلليات وتطوير، المخاطر من بالحد والوطني سياسيال لتزامإلى تزايد اال هيوغو عمل إطار مرصدوتشير تقارير . المنطقة
 للكوارث  التأهب قدرات بناء في والتقدم ،المبكر اإلنذار نظم وتعزيز ،واالستراتيجيات الوطنية والبرامج يةالمؤسس

 ؛العامة والتوعية التعليمفي مجال  نسبيا محدود تقدمكما تفيد التقارير الصادرة عن البلدان نفسها بحدوث . لها واالستجابة
 هاتوافر المترتبة عليها والعمل على  واآلثار الضعف ومواطن المخاطرقة بالمتعل والمعلومات البيانات جمعأيضًا في و 

 لمخاطروفي التصدي ل الكوارث، مخاطر من للحدالالزمة  والمنهجيات األدواتوفي ما يتعلق ب ،إليها الوصول وسهولة
 ستراتيجيةاإل"وتسعى . واألطفال لشبابتجاه ا لتزاماتومن ناحية أخرى، فقد تم تقديم بعض اال. والمجازفات المتعددة

                                                           
هو تجمع عالمي، لكنه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يضم مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، منظمة الرؤية  ائتالف المناخ المتغير 1

 ة الدولية، منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية.العالمي
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، المدارس في الكوارث مخاطر من الحدبالجهود الرامية إلى  الوعي زيتعز إلى " 5151 الكوارث مخاطر من للحد العربية
 خطط وضع في األطفالمشاركة  تدعمهذه اإلستراتيجية  أن كما. العامة لصحةمرافق ال التحتية والبنيةوتأهب المستشفيات 

 .للتغيير كوكالء دورهمل وال ،واألطفال لشباببعينها تتهدد ا مخاطرألية  محدد ذكر أيأنه لم يرد  إال. للكوارث التأهب
 

مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال و  ،5112 عام في الكوارث مخاطر من للحد عالمي منتدىانعقاد أول  منذ
 على الضوء تسليط لى، عالطفل على تركزلتي ا الوكاالتمنظمات الشباب و  ذلك في بماتعمل هي وأعضاؤها، والشباب 
وفي . معها التكيف على القدرة وبناء هامخاطر  من الحد في وفاعلين الكوارث من متضررين، بصفتهم والشباب األطفال

الذي عمل على تطويره والمصادقة  ،"الكوارث مخاطر من للحد الطفل ميثاق" إطالق تم، 5144المنتدى العالمي في عام 
 من للحد األطفالالخمس الخاصة ب ولوياتاأل من الميثاق ويتكون. العالم أنحاء جميع فيطفل  40511 من ثرأكعليه 

 إعادة"والمحلي  لمجتمعل اآلمنة التحتية البنية والمشاركة؛ المعلومات الطفل؛ حماية منة؛اآل المدارسهي و  ،الكوارث مخاطر
 .استضعافاً  األكثر الفئات إلى والوصول ؛الة"وعد أمنا وأكثر أفضل نحو على البناء

 
في و . والشباب األطفال موقفوشمال إفريقيا أن عمليتين رئيسيتين تعمالن على ترشيد  األوسط الشرق منطقة فيتشاهد 

 القطريية على الصعيد تشاور  عملية 5141( أبريلنيسان ) إلى (ينايركانون األول ) من الفترة خاللهذا الصدد، أجريت 
 52 وسنوات  2 بين أعمارهم تتراوحالذين  والشباب، والفتيان الفتياتمن  40211 أن النتيجة وكانت. واألطفال بابالش مع

، المغرب، إيران، األردن ،مصروشمال إفريقيا، منها  األوسط الشرق منطقة في بلدان تسعة فيت استشارتهم تمسنة، 
البلدان  تمثل رئيسية ومواضيع رسائلصيغة  في الرئيسية النتائج وقد تم وضع. وليبيا السودان، فلسطين، لبنان، العراق

 التسعة التي تمت استشارتها.
 

وقبيل انعقاد المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، عقدت جلسة تشاورية إقليمية لشباب من منطقة الشرق 
، الكوارث مخاطر من حدفيما يتعلق بال موالتزاماته مأولوياتهعن  التشاور خالل الشباباألوسط وشمال إفريقيا. وقد أعرب 

 نا.  ومستقبل مدنناإضفاء المرونة على  في المسؤولية لتحمل مستعدونوقالوا إنهم 
 

تعزيز الجهود  حيث من سواء ،الشباب موقف تحديدفي  والشباب األطفال من كلجلسات التشاور مع  نتائجوقد أسهمت 
 مخاطر من الحد إطار تشكيلوشمال إلفريقيا ومن حيث  األوسط الشرقفي منطقة  ثالكوار  مخاطر من دالمبذولة للح

  .5142 لما بعد عام الكوارث
 

 :لدينا الرئيسية األولويات لتقديم الكوارث مخاطر من الحد بشأن 5 العربي المؤتمر في الفرصة هذه ونغتنم
 

 :التالية الرئيسية األولويات لتقديم الكوارث طرمخا من الحد بشأنالثاني  العربي المؤتمرانعقاد  فرصة ونغتنم
 

 الهشة؛ البيئات وفيوبعدها  والنزاعات الكوارث أثناء الناس جميع حقوق حماية -4
 .المشردين والشباب لألطفال واألمن السالمة ضمان -5
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 الكوارث خاطرم من الحدالجهود الرامية إلى إدماج  تعزيزالرامية إلى  الوطنية ودون الوطنية االستثمارات زيادة -1
 والتعليم؛ والحماية الصحة مثل، األساسية االجتماعية الخدمات ذلك في بما التنمية، خطط في

  ؛الحوكمة في والشباب ألطفالالمشاركة الفعالة والمدروسة ل دعم -1
 والشباب؛ لألطفال منةاآل ماكنتوفر األ وضمان مننوعي اآلال التعليم توفير -2
 م.مرونته لتعزيزالالزمة  والمعرفة والثقة راتبالمها والشباب األطفال تمكين -1
 صحة على البيئي والتدهور المياه وندرة المناخ تغيريشكلها  التيو  المنطقة هذهب خاصةال مخاطرالتصدي لل -2

 .همتورفاه األطفال
 

 والهشاشةالمسلحة  والنزاعات الكوارث مخاطر بينفيما  الروابط على الضوء تسليطإلى  نسعىفإننا  ذلك، على وعالوة
 .والفقر

 
 األهداف تحديد ذلك في بما األولويات، هذهالفعلي ل دعمإلى توفير ال المنتدى هذا في المصلحة أصحاب ندعوكما أننا 

  .5142لما بعد عام  الكوارث مخاطر من الحد إطارفي و  الوطنية التنمية خطط في والمؤشرات
 

م مجتمعاته في الكوارث مخاطر من الحديكونوا فعالين في دعم  نأب مالتزامه عن المنطقة في والشباب األطفالويعبر 
 .أسرهم وداخلالمحلية وفي بيئاتهم 

 
 وشكرًا.

 
 5141أيلول )سبتمبر(  41

 


