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 إجتماع المنطقة العربيةنتائج 
 حول تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

 2015 تشرين ثاني/  نوفمبر 10 – 8، جمهوريــة مصــر العربيــة  القاهرة
 

 خلفية عامة: 

 إىل بدوره أدى والذي الكوارث خماطر من احلد يف حمرز تقدم هناك كان ، 2005 عام هيوغو عمل إطار اعتماد منذ
 واجياد واملؤسسي العام الوعي رفع يف هيوغو عمل إطار ساعد عام وبشكل األخطار، بعض يف الوفيات نسبة قليلت
 من كبرية جمموعة تتخذها اليت اتئار االج وحتفيز املدين اجملتمع يف الرئيسيني املعنيني افر األط وحشد سياسي زام الت

 تقوض الكوارث تزال ال هيوغو، عمل إطار اعتماد على نواتس عشر ضيم وبعد .األصعدة كافة على املعنية فرااألط
 .املستدامة التنمية حتقيق إىل الرامية اجلهود

 

 العاملي املتحدةيف مؤمتر األمم   2030-2015 للفرتة الكوارث خماطر من للحد سنداي إطاراعتمدت الدول وقد 
 ،ندايس مدينة يف 2015 مارس/آذار 18- 14 من الفرتة يف انعقد الذي الكوارث، خماطر من باحلد املعين الثالث
 سنداي إطار يرسم(. و 69/283. ومت اعتماد إطار سنداي باإلمجاع يف اجلمعية العمومية لألمم املتحدة )قرار باليابان
 خماطر من احلد يف البشر حموره النطاق واسع هنج 2030 – 2015 بني ما الفرتة يف الكوارث خماطر من للحد

 وكذا االنسان صنع من أو الطبيعية األخطار عن النامجة احلجم وصغرية كبرية الكوارث خماطر على بقوينط الكوارث
 األخطار متعددة اإلدارة توجيه إىل اإلطار هذا يهدف كما الصلة ذات والبيولوجية والتقنية البيئية والكوارث األخطار
 قيادة اإلطار هذا نتائج حتقيق ويتطلب القطاعات وعرب بني وكذا األصعدة كافة على التنمية يف الكوارث ملخاطر
 .قويني سياسي ماوالتز  سياسية

 

عنان شرم الشي  إستجابة إلاستجابة ملخرجات املؤمتر العاملي للحد من خماطر الكوارث ومتاشياً مع إطار سنداي و 
-26د.ع -444بيئة )رقم ققرار جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون الللحد من خماطر الكوارث وبناءاً على 

( حول النظر يف إمكانية حتديث االسرتاجيية العربية للحد من خماطر الكوارث واخلطة اإلطارية لتنفيذ 9/11/2014
على ضوء خمرجات سنداي قام مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وبالتعاون مع جامعة االسرتاتيجية 
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وضع "خارطة طريق إقليمية" حول تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث و الدول العربية بعقد اجتماع إقليمي 
يف املنطقة العربية من أجل حتقيق خفض كبري يف  2030-2015لتنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث 

 اخلسائر النامجة عن الكوارث.

واألوساط األكادميية واجملتمع املدين احمللية الوطنية و  احلكوماتعن  ممثناً  120أكثر من شارك يف هذا االجتماع وقد 
 من مخسة عشر دولة عربية. والشباب واملنظمات الدولية 

 :االجتماع مخرجات
مشاركة وإقرار ومناقشة نتائج املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلك إطار سنداي  -

 وأولوياته مع أصحاب املصلحة اإلقليميني.
ضوء نتائج إطار سنداي وغريها  يف 2020ستعراض ومناقشة االسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث ا -

 2013مت اإلعنان عنها خنال املؤمتران العربيان للحد من خماطر الكوارث اللذان عقدا يف  من االلتزامات اليت
 على التوايل. 2014و

وارث يف املنطقة العربية يف ضوء أهداف إطار سنداي وكذلك مناقشة ووضع آلية مراقبة للحد من خماطر الك  -
 املؤشرات املقرتحة وخطط رصد أهداف التنمية املستدامة باملنطقة العربية.

 إطناق اجملموعة العربية اإلستشارية للعلوم والتكنولوجيا حول احلد من خماطر الكوارث  -
ت اليت مت حتديثها واملؤشرات احمللية املقرتحة لقياس إعادة عرض محلة متكني املدن من جماهبة الكوارث واألدوا -

 .التقدم احملرز يف احلد من خماطر الكوارث
اإلحتفال ببطل "املعرفة احمللية من أجل احلياة"، وهو موضوع إحتفال اليوم العاملي للحد من خماطر الكوارث  -

 .2015لعام 
 

  أكد المشاركون على:و 

لتزامات اليت مت  يف إطار احلد من خماطر الكوارث ويف إطار التنمية املستدامة ضرورة تفعيل االرادة السياسية واال .1
 وتغري املناخ والقضايا اإلقليمية األخرى ذات الصلة  والدعوة لرفع الوعي والتعبئة. 

 متكامل.و ضرورة التكامل بني االسرتاتيجيات العربية املختلفة حبيث ينعكس التقدم يف كل اجلهات بشكل متناغم  .2
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أن احلوكمة والشفافية من أولويات العمل للحد من خماطر الكوارث مع ضرورة حتديد املسئوليات واالدوار وآليات  .3
 العمل على كل املستويات.

ضرورة أن يبين تطبيق إطار سنداي يف املنطقة العربية على إطار هيوغو وما مت حتقيقه حىت اآلن يف الوطن العريب  .4
ه مع مراعاة خصوصية وأولويات املنطقة والتحديات املختلفة السياسية واالقتصادية والعمل على ما مل يتم تنفيذ

والبيئية واالجتماعية والصحية ومراعاة أن قدرات الدول العربية واجنازاهتا وحتدياهتا وآليات التنفيذ تتفاوت بشأن 
 احلد من خماطر الكوارث.

ل جسراً بني إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث أن االسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث متث .5
 واالسرتاتيجيات الوطنية كما أهنا تساهم يف التناغم والتكامل يف تطبيق االجرائات ويف التقييم والرصد واملتابعة.

 أمهية إدراج احلد من خماطر الكوارث يف آليات الدعم التنموي. .6
ات العامة واخلاصة حبيث تكون دراسات آثار املخاطر ضرورة إدراج احلد من خماطر الكوارث يف االستثمار  .7

 والكوارث جزء أساسي من تقييم االستثمارات وخطط التنمية.
 

 المشاركون إلى:  ىدعـــو 

الستفادة من التجارب اجليدة وتبادل اخلربات داخل الوطن العريب وخارجه وتوثيق املمارسات واملبادرات الوطنية ا .1
   عية.واحمللية والطوعية واجملتم

احلث على استخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة يف احلد من املخاطر يف قطاع الزراعة والصناعة والطاقة  .2
 .واالستفادة من التقنيات النووية يف التنمية املستدامة

ملدن من متكني االتحتية وبناء وتطوير محلة مستشفيات ومدارس آمنة ومحلة  البدء يف مبادرات فعالة تركز على البىن .3
 (.مدينيت تستعد!جماهبة الكوارث )

ات احلد من املخاطر ومن ضمنها التعايف ئاحلث على اشراك القطاع اخلاص وقطاع التأمني يف سياسات واجرا .4
 والبناء بشكل أفضل بعد الكارثة.

ملتابعة لدعم احلد من خماطر الكوارث وآليات التنفيذ وا 2015االستفادة من التناغم والرتابط بني اجندات  .5
للتنمية املستدامة، واتفاق  17والتمويل )إطار سنداي، التمويل من أجل التنمية وخمرجات أديس أبابا، األهداف 

يف القمة االنسانية  2016يضاً ما سيأيت يف أباريس للتغري املناخي، مؤمتر الرتبية من أجل التنمية املستدامة، و 
 (.HABITAT3ومؤمتر 
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للتعاون واملسامهة يف وضع االسرتاتيجيات ومجع البيانات إلعداد التقارير والتقييمات أجهزة اإلحصاء الوطنية  .6
 املختلفة حسب املؤشرات الدولية.

إشراك املنظمات العربية املتخصصة واجلامعات واالكادميني ومراكز البحث العلمي يف رفع الوعي ودعم اختاذ القرار  .7
الرتحيب بإطناق اجملموعة العربية االستشارية للعلوم والتكنولوجيا  –طر من خنال تعزيز دور العلم يف احلد من املخا

 من أجل احلد من خماطر الكوارث.
( وتطويرها لتعزيز 2007اجلامعة العربية لتفعيل آلية التنسيق العربية بشأن الكوارث )أٌقرت يف اجلامعة العربية يف  .8

 حبيث تساهم يف متابعة تنفيذ االسرتاتيجية العربية.  دورها التنسيقي بني الدول العربية واملنظمات املعنية
 .2018الدول العربية إلنشاء وحتديث قواعد بيانات خلسائر الكوارث لتغطية املنطقة العربية واستكماهلا قبل  .9
متاشياً مع الغاية  2020الدول العربية ملراجعة وإعداد اسرتاتيجيات وطنية وحملية للحد من خماطر الكوارث قبل  .10

 امسة إلطار سينداي.اخل
الدول العربية إلدراج احلد من خماطر الكوارث يف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة وخطط التعامل مع تغري  .11

 املناخ وخطط التعامل مع الكوارث من صنع االنسان وما يرتتب عليها من نزوح السكان وتدمري للبنية التحتية.
ة يف املركز العريب للحد من خماطر الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى والذي مت الدول العربية للمشاركة بفعالي .12

 .2015افتتاحه يف اجلزائر يف 
حث مجيع االدارات املعنية جبامعة الدول العربية الدراج بند احلد من خماطر الكوارث يف توصيات اجملالس الوزارية  .13

سنداي للحد من خماطر الكوارث وتساهم يف تنفيذ  املتخصصة من خنال قرارات تفصيلية وفنية تعكس اطار
 االسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث. 

الرتحيب  –حث الدول العربية على استحداث وجتديد القوانني احمللية والوطنية اخلاصة باحلد من خماطر الكوارث  .14
 قدرات وتقدمي الدعم الفين هبذا الصدد.مببادرة االحتاد الدويل للصليب واهلنال األمحر للمسامهة يف بناء ال

دمج الشباب وتفعيل دور املرأة وكل أفراد وهيئات اجملتمع املدين لناستفادة من الطاقات واملبادرات الغري حكومية  .15
 والتأكيد على دورهم يف رفع الوعي العام.
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للحد من مخاطر الكوارث في االستراتيجية العربية  مراجعة وتعزيزللمناقشات حول التوصيات من أجل ووفقاً 
أن تتماشى أولويات االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث فقد أوصى المشاركون ب ضوء إطار سنداي

 : ما يليمع إطار سنداي مع التركيز على 
 
 : فهم خماطر الكوارث: )إضافة العوامل اخلارجية كاالحتنال(. 1أولوية  .1

، درجة التعرض، املخاطر ويف خسائر الكوارث حبسب اجلنس، العمر فهم التفاوتات يف قابلية التضرر -
 واخللفيات اإلجتماعية واإلقتصادية، والقدرة. 

 املخاطر املمتدة واحلادة.  -
ىل العوامل الطبيعية واملادية اليت تساهم يف قابلية إالعوامل اإلجتماعية واإلقتصادية واملؤسساتية باالضافة  -

 التضرر وتراكم املخاطر.
األخذ بعني االعتبار آراء اهليئات الفاعلة مبا يف ذلك تلك األكثر قابلية  –لتقييم العلمي واجملتمعي ا -

 للتضرر ملخاطر الكوارث.
أّي الفقر، التدهور البيئي، التطور العمراين السريع،  –التفاعل مع حمركات خماطر الكوارث الرئيسية  -

 وضعف احلوكمة وضعف حوكمة املخاطر حتديداً.
 

 حوكمة احلد من خماطر الكوارث إلدارة خماطر الكوارث: تعزيز : 2ولوية أ .2
حتديد اإلحتياجات املالية لتنفيذ اخلطط على املستوى الوطين، احمللي والقطاعي مع حتديد مصادر التمويل  -

احملتملة لسياسات إدارة خماطر الكوارث، من القطاعني )العام(: دين عام، ضرائب، سندات خزينة، 
 ات )واخلاص(: استثمارات، حتوينات، وبناء عليه تطوير جدول زمين للتنفيذ.مساعد

تطوير وتفعيل اللوائح والتشريعات من أجل تعزيز املساءلة واحملاسبة لعمليات تكوين املخاطر من قبل  -
 اشخاص وقطاعات وحتويل هذه املخاطر إىل القطاع العام أو املواطنني أو قطاعات أخرى.

ة املخاطر لتعزيز الشفافية واملساءلة للقرارات املتخذة يف مراحل ما قبل التقييم، التقييم تطوير إطار حوكم -
 العلمي واجملتمعي، التصنيف واالدارة ملخاطر الكوارث.

 مأسسة منتديات وطنية وحملية عابرة للقطاعات الدارة خماطر الكوارث. -
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 جل زيادة القدرة على مواجهتها:: اإلستثمار يف جمال احلد من خماطر الكوارث من أ3أولوية  .3
تطوير وتنفيذ برامج لرفع القدرة على اجملاهبة جململ البىن التحتية الوطنية احليوية مبا يف ذلك الرتاث الثقايف  -

 والطبيعي وأماكن العمل وقطاعي التعليم والصحة.
 تقليص املخاطر القائمة والوقاية من املخاطر اجلديدة. -
جتماعية واملؤسساتية باالضافة إىل التدابري الفيزيائية للحد من املخاطر وقابلية التدابري اإلقتصادية واإل -

 التضرر.
 تقليص قابلية تضرر سبل العيش واإلستثمارات. -
 دمج اعتبارات احلد من خماطر الكوارث يف سياسات التنمية الريفية. -

 
اء بشكل أفضل يف مرحلة التعايف وإعادة : تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية وإعادة البن4أولوية  .4

 التأهيل واإلعمار: 
تأمني إستمرارية اخلدمات األساسية والضرورية، واستمرارية العمليات، كجزء من برامج القدرة على اجملاهبة  -

 القطاعية.
وارئ التأكيد على االستفادة من اخلطط اإلقليمية القطاعية املختلفة لناستعداد والتأهب واالستجابة للط -

 )مثل اخلطة العربية للطوارئ النووية واالشعاعية(. 
 مأسسة جهود تقييم احلاجات بعد الكوارث وربطها بالربامج القطاعية لرفع القدرة على اجملاهبة.  -
 مأسسة قواعد البيانات خلسائر الكوارث حبيث يتم حتديثها عقب كل كارثة. -
 ألشخاص واجملتمعات املتضررة.تطوير إجراءات وقدرات الدعم النفسي واإلجتماعي ل -
 التخطيط للتعايف قبل الكارثة ووضع خطط تعايف منفصلة عن خطط االستجابة. -
 البناء بشكل أفضل من أجل جتنب إعادة تكوين املخاطر ضمن عملية إعادة اإلعمار. -

 

جملس رث إىل اجتماع وقد مت رفع خمرجات االجتماع والتوصيات اخلاصة باالسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوا
 2015نوفمرب  19مقر جامعة الدول العربية، القاهرة يوم يف اجتماعهم يف  الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة

  11/2015/ 19 - 27د.ع -473قرقم واصدر اجمللس قرار 


