
 

 

 

 اإلقليمية العمل ورشة طالقا

  لبنان , بيروت●   2017 فبراير 19-20

 البرنامج المؤقت

 

  التفاصيل  األعمال جدول  الوقت
   فبراير 19األحد : االول اليوم

 من  للحد المتحدة  لألمم اإلقليمي المكتب  كلمات ترحيبية 10:30 – 10:00
 في (UNISDR) الكوارث  مخاطر
 يةالعرب الدول

 وفد االتحاد األوروبي في لبنان 

  مندوب المفوضية األوروبية )إلى تأكيد
   الحقا(

حالة الحد من مخاطر الكوارث على  10:45 – 10:30
  العربية الدول المستوى المحلي في

,مكتب األمم المتحدة للحد  صارو راجياألستاذ/ 
 من مخاطر الكوارث

,مكتب األمم المتحدة للحد  باندا بيالشااألستاذ/  المشروع ملخص 11:15 – 10:35
  المشروع ملخص من مخاطر الكوارث يقدم

 ويتضمن:

 إطار سنداي  

 على قدرة أكثر المدن حملة جعل 
  الكوارث مجابهة

 األهداف اإلنمائية المستدامة 

 الجديدة العمرانية األجندة  

   استراحة 11:30 – 11:15

 من ن الحدع الملخص المحلي التقرير 12:30 – 11:30
 :الكوارث مخاطر

  . اإلسماعيلية, مصر1
 . نابلس، فلسطين2
 . الخرطوم، السودان3
 . نواكشوط، موريتانيا4

دقيقة لكل منهما(  15بعرض ) تقوم كل مدينة
 تقوم إرساله تم الذي العرض باستخدام نموذج

بتسليط الضوء على: المخاطر الرئيسية التي 
تقييم تواجهها, الفجوات والتحديات في 

المخاطر؛ الخطط الحالية والمستقبلية لبناء 
الحد من  القدرات والتخطيط والتكامل في مجال

 مخاطر الكوارث.

  استراحة الغداء 14:00 – 13:00

  واجوبة أسئلة وعرض /تقديم 14:45 – 14:00
 

 المجابهة على القدرة تحديد المخاطر وتقييم

  جامعة النجاح الوطنية, دبيك جالل /د

  واجوبة أسئلة وعرض /تقديم 
 

الهيكل التنظيمي المقترح للحد من مخاطر 
 الكوارث على المستوى المحلي 

 مخاطر من الحد خبير , صباح محمد /أ
  الجغرافية المعلومات نظم و الكوارث

  استراحة  15:45 – 15:30
 مناقشة 17:00 – 15:45

 
 
 

 والتجارب المشتركة بين تحديد المشاكل  
 المدن.

  مواجهة مناقشة دور المشروع في 
لتحديات وتحقيق األهداف التي تم ا

 تحديدها.

 والجداول الزمنية الرئيسية  تحديد المراحل
 بتنفيذ المشروع. يتعلق فيما

Making Cities Sustainable and Resilient  

Implementing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030 at the Local Level 

 

     



   فبراير 20 : االثنين2اليوم 

   مبكرة استراحة 10:00 – 09:45

   1 اليوم خالصة مراجعة 10:15 – 10:00

  واجوبة أسئلة و عرض/تقديم 11:00 – 10:15
 

 مخاطر الكوارث من للحد العقبة عمل خطة
  المواجهةعلى  القدرةو

 أبوعيشة  ألستاذ/ خالدا

  واجوبة أسئلة و تقديم/عرض 11:15 – 11:00
 

 القدرةو مخاطر الكوارث من للحد عمل خطط
 المواجهةعلى 

,مكتب األمم المتحدة للحد  باندا ابيالشألستاذ/ ا
 الكوارثمن مخاطر 

  استراحة 11:30 – 11:15

 عمل فرق 12:30 – 11:30
 
 
 

 مدينة كل , تقوم1بناء على المناقشة في يوم 
 : دقائق 10 لمدة بالعرض

  مشروع خطة عمل بالمعالم
  عليه والجدول الزمني المتفق

 األكثر كفاءة  الطريقة أو العملية
 وفعالية في كل مدينة

 الخطوات القادمة المباشرة  

 والمسؤوليات دواراأل 

 الشركاء المنفذين 

 التحديات المتوقعة واإلجراءات 
  عنها للتخفيف

 

 عرضها تم مناقشة خطط العمل التي  مناقشة 13:30 – 12:30

   توافق في اآلراء بشأن الخطوات
 التالية وعملية تنفيذهـا

 

   الغذاء استراحة 14:30 – 13:30

 


