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 إجتماع المنطقة العربية حول تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

 2015نوفمبر  10 – 8القاهرة، جمهورية مصر العربية، ، نتالبافيليون، فندق سميراميس انتركونتينقاعة 
_________________________________________________________________ 

 

في  2030-2015كوارث للحد من مخاطر ال وضع خارطة طريق إقليمية لتنفيذ إطار سنداي  هدف االجتماع:

 .المنطقة العربية

 :المخرجات المتوقعة

  مشاركة و إقرار ومناقشة نتائج المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك

 إطار سنداي وأولوياته مع أصحاب المصلحة اإلقليميين.

 ضوء نتائج إطار سنداي  في 2020رث استعراض و مناقشة االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوا

ذان لوغيرها من االلتزامات التى تم اإلعالن عنها خالل المؤتمران العربيان للحد من مخاطر الكوارث ال

 .يعلى التوال 2014و  2013 يعقدا ف

  ضوء أهداف إطار سنداي  يمناقشة ووضع آلية مراقبة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ف

 المؤشرات المقترحة وخطط رصد أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.وكذلك 

 الق المجموعة العربية اإلستشارية للعلوم والتكنولوجيا حول الحد من مخاطر الكوارث إط 

 تم تحديثها والمؤشرات المحلية  يدوات التإعادة عرض حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث واأل

 .مقترحة لقياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارثال

  حتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر إاإلحتفال ببطل "المعرفة المحلية من أجل الحياة"، وهو موضوع

 .2015الكوارث لعام 

 وثائق ومستندات مرجعية:

  ة ، الفرتسية : باللغة العربية، اإلنجليزي2030-2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 

 المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث/http://www.wcdrr.org   

 بيةإعالن العقبة للحد من مخاطر الكوارث فى المدن العر 

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=18903  

 إعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث  

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/regional/platform/acdrr/2014 

 والمصطلحات ذات الصلة بالحد  فريـق خـبراء حكـومي دولي عامـل مفتـوح العضـوية معـني بالمؤشرات

 من أخطار الكوارث

group-working-ended-framework/open-http://www.preventionweb.net/drr 

 الحد من مخاطر الكوارث لتعزيز القدرة على المجابهة و التنمية المستدامة فى المنطقة العربية 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/45341 

 الملخص التنفيذى(  2015-2005ذ إطار عمل هيوغو فى المنطقة العربية  تنفي( 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/42725 

  والتوصيات فيما يخص  الكوارث مخاطرفي االستراتيجية العربية للحد من تحليل أولي للثغرات الحالية

 االستراتيجية  تعزيز

http://www.preventionweb.net/files/45951_proposedrecommendationsforupdateasd.pdf 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/42725
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/42725
http://www.preventionweb.net/files/45951_proposedrecommendationsforupdateasd.pdf
http://www.preventionweb.net/files/45951_proposedrecommendationsforupdateasd.pdf
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 2015نوفمبر / تشرين ثاني  10-8جدول أعمال إجتماع 

  نتالبافيليون، فندق سميراميس انتركونتينقاعة  في

 
  2015نوفمبر / تشرين الثاني  8اليوم األول: األحد 

  8:30الساعة من التسجيل يبدأ 

09:00 – 09:30 

 

 اإلفتتاح الرسمي للورشة 

 مالحظات افتتاحية:

 جامعة الدول العربية -

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث -

 

إطار سنداي  لكوارث متضمنا  للحد من مخاطر ا الثالثالعالمي  مؤتمر األمم المتحدةمقدمة حول  10:30- 09:30

  2030 – 2015للحد من مخاطر الكوارث 

 

 10منطقة العربية، بما فيها لتزامات الحد من مخاطر الكوارث والتقدم  المحرز في الإمراجعة  11:15 – 10:30

 أعوام على تنفيذ إطار عمل هيوغو 

 إستراحة قهوة / شاي  11:30- 11:15

إطار سنداي للحد من مخاطر للحد من مخاطر الكوارث في ضوء  استعراض االستراتيجية العربية 13:00 – 11:30

 2030 - 2015الكوارث 

 األساس المنطقي والخلفية -

 المنهجية   -

 لتوصيات واالثغرات  -

 

 إستراحة الغذاء 14:00 – 13:00

امة، الخطة العربية لتغير الموائمة المقترحة لإلستراتيجية العربية مع أهداف التنمية المستد 15:00 – 14:00

 المناخ، واالستراتيجيات والخطط اإلقليمية األخرى

 ستراحة قهوة / شاي إ 15:15 – 15:00

االستراتيجية العربية للحد من مخاطر عة وتعزيز لمراجالتوصيات مناقشة مفتوحة حول الثغرات و 16:30 – 15:15

 الكوارث
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  2015نوفمبر / تشرين الثاني  9اليوم الثاني : اإلثنين 

 ملخص نتائج اليوم األول من المناقشات 09:15 – 09:00 

في ضوء  تعزيز االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارثمن أجل توصيات لاحول مفتوح نقاش  11:00 – 09:15

 : سنداي إطار

 : فهم مخاطر الكوارث 1أولوية العمل 

 : تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها2أولوية العمل 

 : االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها3أولوية العمل 

في “ إعادة البناء بشكل أفضل”: تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية و 4أولوية العمل 

 مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار 

 

 ستراحة قهوة / شاي إ 11:15 – 11:00

 عزيز التنفيذ من خالل المتابعة والرصدت  13:00 – 11:15

 

 نقاش حول:لسة ج

 دقيقة( 20)ينداي للحد من مخاطر الكوارث المؤشرات الدولية إلطار س -

 دقيقة( 10) وطني سياق إلى المؤشرات وتكييف تطبيق -

 دقيقة( 20وأجوبة )أسئلة  -

 دقيقة( 10) المستدامة للتنمية العربية المنطقة مؤشرات -

 دقيقة( 15) الفعال واإلبالغ للرصد واالحتياجات والثغرات البيانات توافر -

 دقيقة( 10) آليات إقليمية للمتابعة والرصد -

  دقيقة( 20وأجوبة )أسئلة  -

 

 إستراحة الغذاء 14:00 – 13:00

 (ARAB STAGاالستشارية للعلوم والتكنولوجيا ) إطالق المجموعة العربية  15:15 – 14:00

 

إعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث وإطار سنداي للحد والتكنولوجيا في العلوم  -

 جهود وخطط المجموعة الدولية االستشارية للعلوم والتكنولوجياو  رثمن مخاطر الكوا

خلفية حول الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق العلوم والتكنولوجيا لدعم الحد من مخاطر  -

 الكوارث في المنطقة العربية

 التحديد الوظيفي المقترح -

 ستراحة قهوة / شاي إ 15:30 – 15:15

 يق لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربيةخارطة الطر  16:30 – 15:30

 الخطوات التالية في عملية استعراض االستراتيجية العربية -

 إقليمية لمتابعة التنفيذ  / آليةمجموعة عمل فنية -

 اإلجراءات الرئيسية لتحقيق األهداف السبع إلطار سنداي -

 " 2016ول الحد من مخاطر الكوارث المؤتمر اإلقليمي "المؤتمر العربي الثالث ح -
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  2015نوفمبر/ تشرين الثاني  10اليوم الثالث: الثالثاء 

09:00 – 10:00  

 

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي وحملة تمكين المدن من مجابهة 

  2020 – 2015الكوارث 

 كيف يركز إطار سنداي على الحكومات المحلية -

 تاريخها ومستقبلها –حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث ما هي  -

 

لتمكين المدن من المجابهة من حيث صلتها بالتنفيذ المحلي إلطار سنداي ألولويات اإلقليمية ا 11:15 – 10:00

 منطقة العربيةللحد من مخاطر الكوارث في ال

 نقاش حول:لسة ج

نظرة على مستقبل المخاطر في المناطق الحضرية والدور الرئيسي التي يمكن أن تلعبه  -

 الحكومات المحلية العربية 

 حلول من أجل التنفيذ -

 ستراحة قهوة / شاي إ  11:30 – 11:15

في اليوم الدولي للحد من الكوارث  ةرائدربة تجكهود مجتمع جزيرة توتي )السودان( قديرا  لجت 11:45 – 11:30

 : "المعرفة من أجل الحياة"2015

 لم عن إستجابة مجتمع توتي لكوارث الفيضاناتيعرض ف -
 تسليم شهادة لممثل عن مجتمع توتي  -
 كلمة للسيد ممثل مجتمع توتي  -

 
- 2010بنجاح تنفيذ حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث )بادل الممارسات الجيدة واالحتفال ت 12:30 – 11:45

2015) 

 ؤشرات القياس ألساسيات العمل العشر الجديدة لتمكين المدن من مجابهة الكوارثم 13:15 – 12:30

المفهوم" إلى إطار تنفيذي لتوجيه التنمية، وتحديد ترجمة األساسيات العشر الجديدة من "

 اي على المستوى المحلي. األولويات وتنفيذ إطار سند

 ستراحة الغذاءإ 14:00 – 13:15

14:00 – 16:00 

 

 مخاطر المناخ ترابط جامعة الدول العربية مبادرة مقدمة حول 

من أجل بناء القدرات وتعزيز  ةاالجتماعي والهشاشةمبادرة إقليمية لمعالجة قضايا األمن الغذائي، وندرة المياه 

 لمنطقة العربية.القدرة على المجابهة في ا

وتهدف الي تعزيز القدرة على المجابهة لتحقيق اهداف ( CRNمخاطر المناخ  )ترابطبادرة هذه الموتهدف 

التنمية المستدامة، من خالل معالجة التحديات المتعلقة بمخاطر المناخ وتداعياتها على االمن الغذائي وندرة 

. تم تطوير هذه المبادرة من قبل جامعة المنطقة العربيةالمياه والهشاشة االجتماعية ومخاطر الكوارث في 

عرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المجلس العربي للمياه سيتم والدول العربية 

(AWCوالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ،) من جهود بناء هذه المبادرة . استفاد

مكتب األمم ، في القدرة على المجابهةادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المناخ العربي ومدخالت مب

جتماع هذا االيدعو  وبرنامج األغذية العالمي والمجلس العربي للمياه. المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

للبدء بفعالية في وتحديد الفرص المتاحة  خاطر المناخمبادرة ترابط ملمناقشة المنظمات اإلقليمية والدولية 

 .المبادرة وتنفيذتطبيق 




