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 العربية للحد من مخاطر الكوارث  االستراتيجيةتطبيق 

  5102وتطوير الموقف العربي من إطار عمل هيوغو ما بعد عام 

(مصر، جامعة الدول العربية، 4102فمبر نو 42-42)ورشة العمل اإلقليمية   

  األعمالجدول 

 

 5102نوفمبر  52حد األ: ولاليوم األ 

  03:8تسجيل في  تمام الساعة ال يبدأ 

09:30 – 10:00 

 

 االفتتاح الرسمي لورشة العمل 

 3من قبل افتتاحية كلمات          

  جامعة الدول العربية 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  الكوارثمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

 

10:00 – 
10:20 

 وجدول األعمال أهداف ورشة العمل عن مقدمة
 توقعاتهمالمشاركين و تقديم  

10:20 – 
10:45 

 .و خططهاا من قبل جامعة الدول العربية عن إدارة األزمات من حيث أهدافه عرض

10:45 – 

11:00 

 القهوةاستراحة 

11:00 – 

11:30 

متضمناً عرض الخاص بتنفيذها،  اإلطارية مشروع الخطةو للحد من مخاطر الكوارث العربية ستراتيجيةلال عرض

 .حتى تاريخه الصدد هذاالخطوات المتخذة في 

  كيفية  مناقشةالحوار  كما سيشمل. الدول العربية آراء إدماجمع ، لتنفيذاإلطارية  ل الخطة الصيغة النهائية لمشروع مناقشة   12:30 – 11:30

التنمية ، مثل تغير المناخ وذات الصلة خرىقليمية األاإلجامعة الدول العربية  مع خططربطها و الخطة آليات مراقبةرصد و

 .المستدامة

12:30 – 13:15 

 

فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وأولويات إطار  المحرز للحد من مخاطر الكوارث  اإلقليميالتقدم 

 عمل هيوغو 

 غداء    14:15 – 13:15
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 .5102تنمية اإلطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث في عام  نبشأ مقدمة 15:00 – 14:15

 قهوةاستراحة  15:15 – 15:00

15:15 – 16:30 

 

 

  .5102تنمية اإلطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث في عام   التشاور حولاستكمال 

 والمساءلة آليات الحوكمة التركيز على

  تكوين مجموعات عمل حول أسئلة محددة

  5102نوفمبر  52 ثنيناال: اليوم الثاني 

9:00 – 11:00 

 

 . 5102تنمية اإلطار العالمي القادم للحد من مخاطر الكوارث في عام  التشاور حول استكمال 

 .التنسيق الوطني والمساءلةالتركيز على 

 القهوةراحة ـاست  11:15 – 11:00

11:15 – 13:30   
 . 5102تنمية اإلطار العالمي القادم للحد من مخاطر الكوارث في عام   التشاور حول استكمال 

 

 .محليال -الوطني والتنسيق الحكومة المحلية التركيز على دور 
  

 غذاء  14:30 –13:30

14:30 – 16:30 

 

 . من إطار عمل هيوغوالعربي  الموقفمجموعات العمل حول  توصيات واقتراحات

 .القادمةخطوات الخطوط العريضة للوضع  ورشة عمل مع اختتام
 

  


