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 من مخاطر الكوارث المؤتمر العربي الثاني للحد  
 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري

 جمهورية مصر العربية،محافظة جنوب سيناء-، شرم الشيخ 4141أيلول  /سبتمبر 41 -41

 دق ماريتيم جوليفيلنف

 األعمالجدول 
 

 4141 أيلول/ سبتمبر41حداأل:اليوم األول 
 صباحا 8:11يبدأ التسجيل الساعة 

 

 الرسمي للمؤتمر االفتتاح
 :فتتاحيةاالكلمات ال -

 

 محافظ جنوب سيناء -خالد فودة / السيد اللواء -
 دولة اليابان –وزير الدولة للشؤون الخارجية  -مينرو كيوتشي / معالي السيد -
 لألمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث الممثل الخاص لألمين العام -لشتروم فامارجريتا / معالي السيدة -
 جامعة الدول العربيةاألمين العام لنائب –أحمد بن حلي/ معالي السيد  -
 رئيس مجلس الوزراء المصري -إبراهيم محلب / دولة السيد المهندس -

، جمهورية مصر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات -ليلى إسكندر / د.أيلقيها نيابة عنه  -

 العربية

 
13:91-44:11  

 44:10 -44:11 يتبعها استراحةمعرض المؤتمرلتفقدسريعة ةالقيام بجول –صورة جماعية  طلتقاتجمع كل المشاركين ال

 44:91 -44:10 قاعة األقصر –(ةمغلق)عالمية إمقابالت/ مؤتمر صحفي 

 
 4140 – 4110و جبتطبيق إطار عمل هيو االحتفال

وم بمراجعة مخرجات والتزامات المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الكوارث وستلقي الضوء قهذه الجلسة ست

كما سيتم استعراض النتائج األولية . على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

وسيتم عرض . سنوات 01مدى  لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية على

 . تجارب متميزة وممارسات جيدة في هذا اإلطار من بعض الدول العربية المشاركة

 

 األمين العام المساعد، رئيس قطاع اإلعالم واإلتصال،  –هيفاء أبوغزالة / السفيرة د: رئيس الجلسة
 جامعة الدول العربية 

 

  من مخاطر الكوارث األول للحد   المؤتمر العربياستعراض نتائج والتزامات: 
 واإلسكانإدارة البيئة  - رئيس قسم التنمية المستدامة والتعاون الدولي -شهيرة وهبي / السفيرة -

 ، جامعة الدول العربيةوالموارد المائية والتنمية المستدامة
 

   و في المنطقة العربيةجم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوتقييم التقد: 
 الجمهورية اللبنانية  –مدير مركز إدارة مخاطر الكوارث  –حمدان  فادي/ د -

 

 ناجحة من المنطقة العربيةتسليط الضوء على الممارسات ال: 
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المعلومات ودعم اتخاذ رئيس قطاع األزمات والكوارث والحد من مخاطرها، مركز  –محمد عامر/ م.د -

 العربية، جمهورية مصر القرار، رئاسة مجلس الوزراء
 ، المملكة األردنية الهاشميةالوطني للبناءمجلس السكرتير -جمال قطيشات  /د -
 فلسطين دولة الخليل، منسق االستجابة للطوارئ بمحافظة –يسلؤي قاي/ م -
رئيس قسم الدعم واالتصال، الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث،  –خليفة الكعبي / أ -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 محمد الحليسي، نائب رئيس منطقة أغادير، المملكة المغربية / أ -

 

 41:91 – 49:91 ستراحة غذاءا

 

 :4140عمل عالمي للحد  من مخاطر الكوارث بحلول عام  إطاروضع حوار عال المستوى حول 
المشاورات التمهيدية الخاصة بالمؤتمر العالمي الثالث للحّد من تقديم عرض عن سوف يتم خالل هذه الجلسة 

للحّد من  5102طار عمل ما بعد إلالنسخة األولية وعرض ( 5102مارس )في سينداي باليابان مخاطر الكوارث 

يتم عرض نتائج المشاورات في المنطقة العربية على المستوى اإلقليمي، والوطني سكما .مخاطر الكوارث

على أهمية الضوء هذه الجلسة وسوف تلقي .5102ما بعد  إطارلمساهمة في لتأكيد على االوليات العربية للوالمحلي

 . والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامةلحد من مخاطر الكوارث التوجه الشمولي والترابط بين أليات ا

 خبير إعالمي –يدير الجلسة السيد حسام السكري 

 

ند لدى تايالدولة الممثل الدائم لسفير فوق العادة و –ثاني ثونجفاكدي /معالي السفير: رئيس الجلسة -

الحكومية الدولية والرئيس المشارك لمكتب اللجنة  ،األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف

 من مخاطر الكوارث التحضيريةللمؤتمر العالمي الثالث للحد  
 لألمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث الممثل الخاص لألمين العام -لشتروم فامارجريتا / معالي السيدة -
، والمستشار الخاص األسبق لمعالي أمين عام 4140مستشار إطار عمل ما بعد  –فاطمة المالح / د -

 جامعة الدول العربية للتغيرات المناخية 
 واإلسكانإدارة البيئة  - الدوليرئيس قسم التنمية المستدامة والتعاون  -شهيرة وهبي / السفيرة -

 ، جامعة الدول العربيةوالموارد المائية والتنمية المستدامة
 ، جمهورية مصر العربيةوزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات -ليلى إسكندر / د.معالي أ -

 

 
41:91 – 41:11 

 جلسة رئيسية في

 القاعة الرئيسية

 
األمين العام المساعد،  –هيفاء أبوغزالة / السفيرة دوالمنظمات برئاسة رسمية للحكوماتال بياناتجلسة ال

 جامعة الدول العربية رئيس قطاع اإلعالم واإلتصال،

 

 3مدة البيان  5102 من مخاطر الكوارث لما بعد الحدّ  إلطاروالتطوعية اللتزامات السياسية البيانات الرسمية ل
 بواسطة السادة رؤساء الوفوددَّم دقائق، يُطلب إعدادها مقدما، وتُق

 
41:11– 41:11 

جلسة رئيسية في 

 القاعة الرئيسية

 

 المؤتمر العربي األول للحد  من الكوارث والتزامات إعالن العقبة في  العربيةالمخاطر الحضرية في المنطقة 

تستعرض هذه الجلسة المخاطر الحضرية في الوطن العربي وتوصيات السلطات المحلية العربية فيما يتعلق 

كما سيتم استعراض كيفية مساهمة المنطقة العربية في تنفيذ األهداف المعلنة في . 5102باإلطار العالمي لما بعد 

 . من المخاطر الحضرية في المنطقة العربيةكما سيتم مناقشة التزامات المدن العربية بالحد . إعالن العقبة

 

 -الُمدير القُطري لكل من العراق واألردن ونائب المدير اإلقليمي –منة التا نعليا فالو /السيدة: رئيس الجلسة

 وكالة التعاون السويسري للتنمية

 

 

 المدير التنفيذي للشبكة العالمية للمدن والحكومات المحلية واإلقليمية –محمد بصراوي / السيد: مقرر الجلسة

 
41:11 –41:91 

جلسة موازية في 

 قاعة األقصر
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برنامج  –والقدرة على المجابهةمسئول البرنامج اإلقليمي للتغير المناخي  –كيشان خودي / .د السيد -

 األمم المتحدة اإلنمائي
 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث –مسئول برامج  –راجي صارو / السيد -
 جمهورية مصر العربية –محافظ جنوب سيناء مساعد – متولي خالد/ د : مدينة شرم الشيخ -
مدير معهد ديمارسي لدراسات الكوارث والالجئين بالجامعة  –دومعبد الرحمن أبو / د: مدينة الخرطوم -

 جمهورية السودان –اإلفريقية الدولية 
 –سلطة المنطقة االقتصادية الخاصة بمدينة العقبة  –مدير التخطيط  –خالد أبو عيشة / م: مدينة العقبة -

 المملكة األردنية الهاشمية
 اللبنانية الجمهورية العالمية، الرؤية مؤسسة رحباني، ألين /السيدة -

 UNHABITATبرنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية -مسؤول برامج - فلين ماثيو / السيد -

 UNHABITATبرنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية - برامجمسؤول –كاتيا شيفر  /السيدة -
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 4141 أيلول/ سبتمبر40ثنين اال: اليوم الثاني

 

بناء القدرة على مواجهة المخاطر من خالل الربط بين نظم اإلنذار المبكر المجتمعية بشبكات الحماية غير 

 دراسة حالة من الصومال –الرسمية 

 جمهورية الصومال –المدير القُطري، مؤسسة كير الدولية  -عبد هللا يوسف ./ د: رئيس الجلسة
 جمهورية الصومال –نائب ممثل شبكة اإلنذار المبكر للجوع  –عبد الرازق نور/ السيد -
البرنامج الصومالي لبناء القدرة على  -مدير المعرفة ومراقبة الجودة –جورجينا جوردان ./ د -

 مواجهة المخاطر 

18:11 – 13:91 

 جلسة موازية في

 قاعة األقصر

 

 دور العلوم والتكنولوجيا في الحد  من مخاطر الكوارث 

هذه الجلسة سوف تقدم المنظور العالمي لدور العلوم والتكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث، وإلقاء الضوء 

كما تهدف الجلسة . من أجل ضمان اتخاذ القرارات على أسس علميةعلى كيفية تحسين علوم وسياسات الحوار 

على مواجهة مخاطر لبناء القدرة المحلية  المنطقة العربية فيترتيب أولويات القضايا العلمية ذات الصلة إلى 

كذلك . من مخاطر الكوارث للحدّ  5102ما بعد عمل تناول في إطار الالتي تحتاج إلى مزيد من ،ولكوارثا

 .في المنطقة العربيةشبيك فرص تعزيز التعاون العلمي والتسوف تلقي الجلسة الضوءعلى 

 

مستشار الصحة العامة بالمملكة المتحدة وعضو المجموعة  –فرجينيا موراي/.د.أ: جلسةال رئيس

 .االستشارية الدولية  العلمية والفنية للحد  من مخاطر الكوارث

 

 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر   -مختبرات بحوث البيئة  –جياللي بن نوار / د.أ -
، الوطنية من مخاطر الكوارث، جامعة النجاح مدير مركز التخطيط الحضري والحد  –جالل الدبيك / د.أ -

 فلسطين
 الصين  -ي المتكامل لبحوث مخاطر الكوارث المدير التنفيذي للمركز الدول–رودريجر كالين  /د.أ -
 –رئيس الشبكة القومية للزالزل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  –أحمد بدوي / د.أ -

 جمهورية مصر العربية

 

18:11 – 13:91 

 جلسة رئيسية في

 القاعة الرئيسية

 
 معززة بالمعلومات مخاطرنحو تنمية حساسة لل

ستقدم هذه الجلسة عرضاً عن توجهات المخاطر ونتائج التفييم العالمي للحد من المخاطر بما فيها توصيات 

لتقييم أفضل للتحديات وكيفية تعزيز االستثمارات الحكومية في الحد من المخاطر بحيث يكون مبني على 

وارث بناء على قواعد البيانات كما تستعرض الجلسة مخرجات تقييم إقليمي بشأن خسائر الك. معلومات وأدلة

وسيتم استعراض تجربة اليابان والجزائر في حوكمة المخاطر من أجل تعزيز . الوطنية في المنطقة العربية

 . التنسيق واالستثمار في مستقبل أكثر أمناً 

 

 -الُمدير القُطري لكل من العراق واألردن ونائب المدير اإلقليمي  –نة انعمفالولتا ليا / السيدة: رئيس الجلسة

 وكالة التعاون السويسري للتنمية

 

 وزير التنمية المحلية، جمهورية مصر العربية –عادل لبيب/ معالي اللواءكلمة من 

 

  توجهات مخاطر الكوارث واالستثمار في مستقبل أمن 
 مكتب األمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث -مسئول برامج  - مارك جوردان  /السيد -
 االبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةمركز  -كينان باجي . د/السيد  -
 البنك اإلسالمي للتنمية  –أزهري قاسم أحمد . د/ السيد -
 المغرب –خبير قواعد بيانات خسائر الكوارث والحد  من المخاطر  - هشام الزين/ السيد -

 

 

13:91 – 44:11 

 جلسة رئيسية في
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 هاوالحد منعلى مواجهتها لقدرة مخاطر من أجل بناء احوكمة ال 
 الوكالة الدولية للتنمية في اليابان –كبير االستشاريين  –تاكيا كيميو . د/ السيد -
 الجزائر التطبيقية، لألبحاث الجزائري الوطني المركز بلزوجي، محمد. د/ السيد -

 

 44:91 – 44:11 استراحة

 

 المنطقة العربيةوالتحوالت في المشهد فيما يتعلق باألمن الغذائي في تغير المناخي ال
تقرير الفي التي تمَّ تسليط الضوء عليها من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية  الربط بين الحدّ الجلسة سوف تتناول  ههذ

 Extremeالخاص باألحداث المناخية الجامحة(IPCC)لفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخالخاص ل
Events ،مساهمة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخوIPCC (مجموعة العمل الثانية ) في التقرير الخامس

كما . التأثيرات والتكيف وقابلية التضررييسلط الضوء على الذ 5102لعام   للتقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث 

ا متبطة بإطار عمل من مخاطر الكوارث لمواجهة التحديات المر استخدام الحدّ ، وألمن الغذائيتناقش الجلسة تغير مفهوم ا

 .5102بعد 

 

وزير الزراعة األسبق، وأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين –أيمن فريد أبو حديد / د.معالي أ: رئيس الجلسة

 جمهورية مصر العربية –شمس 

 

 WFP برنامج الغذاء العالمي –نائب المدير اإلقليمي  –كارلو سكاراميال ./ د:  مقرر الجلسة
مستشار الصحة العامة بالمملكة المتحدة وعضو المجموعة االستشارية الدولية   –فرجينيا موراي ./د.أ -

 .العلمية والفنية للحد  من مخاطر الكوارث
 كبير المستشارين للحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخي بجامعة الدول العربية  –وديد عريان ./ د.أ -
 مستشار التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في جامعة الدول العربية –حامو المراني . د -
المركز العربي لدراسات األراضي القاحلة  –افظة على الزراعة pرئيس برنامج الم –أيمن العودة . د.أ -

 ( أكساد)والمناطق الجافة 
 

 FAOباسكال ستيدوتو . ، دACFبمشاركة الخبراء مدام لوسيا اوليفيرا 
 

 

44:91 – 49:91 
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 استراحة غذاء

 
49:91 – 41:91 

 

بناء القدرة على الحد  من مخاطر الكوارث وفي ( الوطنية والمحلية)اتالحكومدور المستوى حول  يحوار عال

 تهامواجه
على  يجمعقادةمنالحكوماتالوطنيةوالمحليةهذهالجلسةسوف تسلط الضوءمنخاللحوار 

 2015 ويمكنللمشاركينتقديمتوصياتتنعكسفيإطارعملمابعد. الثغراتوالتحدياتالتيتواجههاالمدنفيالمنطقةالعربية
وسوفُيدعىالسادةالمتحدثينإلىتقديممقترحاتهمللخطواتا.للحّدمنمخاطرالكوارث،وكذلكفيتطويرالبنيةالتحتيةوالتخطيطالوطنيوالمحلي

ومن  .ستقبليةالالزمةلضمانتكاملجهودالتنسيقالوطنيةالمحليةفيالمنطقةالعربيةوكيفيةتعزيزهاودعمهاوتمويلهالم
ضلها هي  أهمالنقاطالتيسيتمالتعرُّ

الحاجةإلىوجودآلياتفعالةللتنسيقبينالمستويينالوطنيوالمحليفيتنفيذإجراءاتالحّدمنمخاطرالكوارثخاصةمعتزايدمعدالتالنموالحضريال
لمدنالعربية،حيثأصبحدورالحكوماتالمحليةحيوياوالبدمناالهتمامبه،وُتعّدعدممشاركةالحكوماتمحليةوالبلدياتفيالتخطيطللسريعةفيا

 . حّدمنمخاطرالكوارثأبرزالتحدياتفيهذاالصدد

 خبير إعالمي–يدير الجلسة السيد حسام السكري 
 

لألمم المتحدة للحد  من مخاطر  الممثل الخاص لألمين العام -مارجريتا وولشتروم / معالي السيدة -

 الكوارث
 نائب وزير اإلدارة المحلية، الجمهورية العربية السورية –محمد صادق أبووطفة / معالي المهندس -

 

41:91 –41:11 

 جلسة رئيسية في

 القاعة الرئيسية
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 موريتانيا جمهورية –زينة  غاتفررئيس بلدية–عبد الملك فاطيماتو/ معالي السيدة -
 فلسطيندولة  -رئيس بلدية رام هللا  –موسى حديد / المهندسمعالي  -
 الجمهورية اللبنانية –مدير عام البلديات في وزارة الداخلية  –عمر حمزة /  المهندس السيد -
رئيس قسم الدعم واالتصال، الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ  –خليفة الكعبي /  المهندس السيد -

 واألزمات والكوارث، دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 :4140ما بعد  وإطاراألطفال والشباب في الحوار حول الحد  من مخاطر الكوارث  مساهمة

من األطفال والشباب العرب بشأن ما يرونه من تحديات رئيسية للحد من  0011تمت مشاورات بين أكثر من 

هذه الجلسة ستلقي الضوء على تبني موقف األطفال والشباب من الحد من مخاطر الكوارث . مخاطر الكوارث

 . العربية في الدول 5102كمساهمة في إعداد االإطار العالمي للحد من المخاطر لما بعد 

 

 اللبنانية الجمهورية العالمية، الرؤية مؤسسة طرابلسي، راشيل: مقرر الجلسة

 

 جامعة الدول العربية -رئيس إدارة المرأة واألسرة والطفولة  –إيناس مكاوي / أ: رئيس الجلسة
 لبنان –مدير مركز إدارة مخاطر الكوارث  –حمدان  فادي/ د -
 لبنان - الدولية منظمة إنقاذ الطفولة -مدير تصميم وجودة برامج  –ميليد أبو جودة  /السيد -
 منظمة الصحة العالمية   ––غالر لويزة ماريا/ السيدة -
 نيويورك اليونيسيف,سبلتن  انطوني /السيد -
 المجموعة الرئيسية للشباب واألطفال –ممثل الشباب  ,شنغب مجيد /السيد -
 االردن ,وزارة التربية والتعليم  ,حماية االطفال والبيئة اآلمنةرئيسة قسم ,ردينه فهيم هلسه  /السيدة -

 

 

41:11 – 41:10 

 جلسة رئيسية في

 القاعة الرئيسية

 في المدن  المناخيةالتغيرات 

 

التكيف مع التغير المناخي وبناء القدرة على مجابهة  –خبير فني  –السيد صابر عثمان : مقرر الجلسة

 الوكالة األلمانية للتعاون –الكوارث في المناطق العشوائية 
 فلسطيندولة –رئيس بلدية رام هللا –موسى حديد / المهندس السيدمعالي  -
 جمهورية مصر العربية –سكرتير عام محافظة القاهرة  –محمد البنداري / لواء -
 المملكة المغربية –عبد الرحمن أمور، رئيس بلدية تهاال / معالي السيد -
 المملكة األردنية الهاشمية  –البتراء مدير التخطيط، مدينة  –حسين الحسنات / السيد المهندس -
 الوكالة األلمانية للتعاون -مدير برامج  –كارل فيليب شاك / السيد -

 

41:10 – 43:11 

 جلسة موازية في

 الرئيسيةالقاعة 

 

54:71 – 50:11  

 فيجانبيةجلسة 

 القاعة الرئيسية

م في الحد  من مخاطر الكوارث  دعوة مغلقة لنقاط االتصال  –( اإلنجازات مقابل األهداف)مؤشرات قياس التقد 

 4140للتشاور خول نظام التقييم والمؤشرات التي يتم تطويرها لمرحلة ما بعد الوطنية 

 

41:11 – 43:11 

 موازية فيجلسة 

 قاعة األقصر
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 4141 أيلول/ سبتمبر41ثالثاء ال: اليوم الثالث

 

 

 خطة عمل األمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهتها 

 

لألمم المتحدة للحد  من  الممثل الخاص لألمين العام -مارجريتا فالشتروم / معالي السيدة : رئيس الجلسة

 مخاطر الكوارث

د من مخاطر حمكتب األمم المتخدة لل –مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية  -أمجد أبشر/ السيد -

 الكوارث 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي –مدير المركز اإلقليمي بالقاهرة  –علياء الدالي / السيدة -
 WFP برنامج الغذاء العالمي –نائب المدير اإلقليمي  –كارلو سكاراميال ./ د -
 لألمم المتحدة في الجزائرالمنسق المقيم  –كريستينا أمارال / السيدة  -

 

 

18:11 – 13:91 

 جلسة موازية في

 الرئيسيةقاعةال

ض االقتصادية   –المبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية التعر 

 RICCAR–االجتماعية في المنطقة العربية 
 

مفوضية األمم المتحدة  -إدارة التنمية المستدامة  –مسئول اقتصادي أول  –طارق صادق ./ د -

 يا االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آس
 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  –مسئول برامج –لونا أبوسويرح / السيدة -

 

18:91 – 13:91 

 جلسة موازية في

 األقصرقاعة ا

 كوارث وبناء القدرة على المواجهةلحد  من مخاطر الفي ادور المرأة

أشارا التقارير المقدمة عن تنفيذ إطار عمل هيوغو الى ضعف البيانات والمعلومات من منظور تحديد 

النوع االجتماعي في مجال حصر األضرار وتقييم القدرات وتقييم دور مساهمات المرأة في الحد من 

إلدارة الكوارث  كما تشير التقارير لعدم إشراك المرأة في صنع القرار أو في أليات التنسيق. المخاطر

هذه الجلسة ستركز على دور المرأة العربية في الحد من مخاطر الكوارث ودورها . والحد من المخاطر

األساسية في هذا  كما ستسلط الضوء على التحديات. كعنصر رئيسي للتغيير من أجل الحد من المخاطر

 . جابهة الكوارثالمجال والرؤية لتعزيز دور المرأة في مجال بناءمجتمع قادر على م
 

لألمم المتحدة للحد   الممثل الخاص لألمين العام -مارجريتا وولشتروم / معالي السيدة: الجلسةرئيس 

 من مخاطر الكوارث

األمين العام المساعد، رئيس قطاع اإلعالم  –هيفاء أبوغزالة / السفيرة د: مقرر الجلسة

 جامعة الدول العربية واإلتصال،

 
 موريتانيا  جمهورية –غ زينة اتفر رئيس بلدية–عبد الملك يماتو فاط/ معالي السيدة -
 جامعة أحفاد، السودان –وداد عبد الرحمن / دالسيدة  -
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  – محسن نيفين / السيدة  -
مشاركون في مشروع الطاقة الحيوية من أجل تنمية  –منى خضيري /هال سليم والسيدة/ السيدة -

 مصر –ريفية مستدامة 
برنامج رائد في القدرة على  –خبيرة في النوع االجتماعي  –عواطف الشرقابي ./ دالسيدة  -

 اليمن -مجابهة التغيرات المناخية 

13:91 – 44:11 

 فيرئيسيةجلسة 

 الرئيسيةقاعةال

 44:91 – 44:11 استراحة

 4140للكوارث، وإطار عمل ما بعد  الفعَّال االستعداد

كما ستشير هذه الجلسة الستعراض كيفية تعزيز الجهود واالجرائات  من أجل استعداد فعال للكوارث كما 

ألهمية البناء على التقدم المحرز في هذا المجال مع مراعاة تحديد الثغرات والعمل على درئها في إطار ما بعد 

كما ستحدد هذه الجلسة توصيات الخبراء والجهات ذات الصلة في رفع . للخد من مخاطر الكوارث 5102

 

 

 

44:91 – 49:11 
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 .والمحليقدرات الجهوزية واالستعداد على المستوى اإلقليمي والوطني 

األمين العام المساعد، رئيس قطاع اإلعالم  –هيفاء أبوغزالة / السفيرة دمعالي :  رئيس الجلسة

 واإلتصال،جامعة الدول العربية 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية –ماسايو كوندو، مسئول شئون أنسانية / السيدة -
مكتب األمم المتحدة  -عبد القادر أبوعوض، مستشار إقليمي في االستجابة للكوارث /السيد -

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 األمين العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الداخلية العرب نائب –بن زيانيمحمد /لعقيدامعالي  -
لية األردنية وسكرتير مدير قسم البيئة والسالمة العامة بوزارة الداخ –محمد السميران/ د -

 المجلس األعلى للدفاع المدني األردني
 -الهالل األحمر   –رئيس قسم المساعدات والشباب وإدارة الكوارث  –محمد بن دالي / السيد -

 المملكة المغربية

 فيرئيسيةجلسة 

 الرئيسيةقاعةال

 41:91 – 49:11 استراحة غذاء

الحد  من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية والتوصيات إلطار عمل ما بعد دور المجتمع المدني في 

 للحد  من مخاطر الكوارث 4140

كما . هذه الجلسة تسعى الستعراض أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في الحد من المخاطر

لجلسة في ترويج مساهمة كما ستساهم هذه ا. سيتم عرض تجارب ناجحة من الوطن العربي ومناطق أخرى

المجتمع المدني في الحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية وتقديم توصيات المجتمع المدني لإلطار 

 5102العالمي للحد من مخاطر الكوارث لما بعد 

 
 (رائد)المدير العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية   -عماد عدلي / د:  رئيس الجلسة

 رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة –مجدي عالم / د -
 المنظمة الدوليةللرؤية العالميةمنسق الحد  من مخاطر الكوارث ب–ريشارد رامسي / السيد -
ممثل عن الشبكة العالمية و الغربية، وآسيا أفريقيا بشمال االقليمية التنمية منسق ,ندى عصام/السيد -

 لمنظمات المجتمع المدني للحد  من مخاطر الكوارث

41:91 – 41:11 

 فيرئيسيةجلسة 

 الرئيسيةقاعةال

 من مخاطر الكوارث العربي الثاني للحد   للمؤتمرالجلسة الختامية 

األمين العام المساعد، رئيس قطاع اإلعالم  –هيفاء أبوغزالة / السفيرة دمعالي :  رئيس الجلسة

 واإلتصال،جامعة الدول العربية
 

 رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء –شريف بدر/ الدكتور السيد

دة للحد من مخاطر األمم المتحمكتب ، مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية –أمجد مدني أبشر / السيد

 الكوارث 
 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث –مسئول برامج –لونا أبوسويرح / السيدة

 
 ملخص أعمال المؤتمر -
 التوصيات وااللتزامات الطوعية من مجموعات الشركاء -
 ختام المؤتمر والنتائج وإعالن شرم الشيخ -

 

41:11 – 41:91 

 فيرئيسيةجلسة 

 الرئيسيةقاعةال


