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تعزیز حوكمة مخاطر الكوارث: االستراتیجیات الوطنیة والمحلیة للحد من مخاطر الكوارث: رئیسیةجلسة  	

	

 مايو ١ – االثنین
11:45 	– 	13:30	

		كتارا ةقاع
,الدوحة  قطر	

 

	الخاص	القطاع	و اإلعالمن ووسائل السلطات العامة والمسؤولین العمومیی	بینبھا 	التنسیق	یتمالطریقة التي 	إلى	تشیر 	الكوارث	حوكمة مخاطر
  .ھا الحد من و لكوارثاإدارة مخاطر  من أجل	واإلقلیمیةوالمجتمع المدني على المستویات المحلیة والوطنیة 	

ویؤسس بناء القدرة  الكوارثمخاطر من إدارة الكوارث إلى إدارة 	حاسما	تحوال 2030 - 2015الكوارث نداي للحد من مخاطر یمثل إطار س
الروابط بین تنفیذ استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث، والتخطیط للتنمیة 	فھم	یجب .2030خطة عام  	فيرك مشت	كعاملعلى الصمود 

لضمان االستخدام الفعال للمعلومات والموارد من أجل اتخاذ قرارات قویة، والتخطیط، واالستثمار في  المستدامة، والتكیف مع تغیر المناخ
	بناء مستقبل قادر على الصمود.

زیادة بدرجة كبیرة في عـدد البلـدان ”	ه) إلى: (ھدف إطار سنداي 	یدعومھید الطریق أمام التنفیذ واالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، لت
في المنطقة العربیة لدیھا 	بعض البلدان	أن	بینما  “.٢٠٢٠من مخاطر الكوارث بحلول عام الـتي لـدیھا اسـتراتیجیات وطنیـة ومحلیـة للحد 

	لمنع متطلبات تحقیق ھدف إطار سنداي	مع	تتماشى	أولیس كل ھذه اإلجراءات قابلة للتنفیذ 	لكنھ، 	الخططأو 	االستراتیجیاتشریعات أو ت
  .والحد من المخاطر الحالیة، حدوث مخاطر جدیدة

تركز ھذه الجلسة على كیفیة تحقیق ھدف إطار سنداي (ه) الذي یتطلب التزاما قویا ومشاركة القیادة السیاسیة في كل بلد ومشاركة جمیع 
وضع استراتیجیات وطنیة في  الدول منأمثلة ناجحة على  الضوء تسلیطب ایضا الجلسة .و تقوم ھذه أصحاب المصلحة على جمیع المستویات

	 .سنداي إطار مع تتماشى وفعالة للحد من مخاطر الكوارثومحلیة شاملة 

 :			للمناقشةأساسیة  موضوعات

	الحد من مخاطر الكوارث في تنسیقالالفجوات والتحدیات اإلقلیمیة لتعزیز آلیات  -
	 .سنداي إطار مع تتماشى وضع استراتیجیات شاملة وفعالة للحد من مخاطر الكوارثفي طنیة ومحلیة ناجحة وأمثلة إقلیمیة و -
	.ھدف إطار سینداي (ه) في المنطقة العربیة نفیذت	كیفیة -

 

 :		الجلسة	ین فيالمتحدث

 	د. شادیا ونوس، مستشارة لدى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث :		الجلسة	میسر

نان التمیمي، رئیس مركز إدارة الدكتور عد .	د – للحد من مخاطر الكوارث	دول مجلس التعاون الخلیجيل قلیمیةاإلستراتیجیة اال -
	الطوارئ في دول مجلس التعاون الخلیجي

	مخاطر	من	الحد، مدیر إدارة األزمات ووحدة ھریديالجنرال علي  استراتیجیة وطنیة للحد من مخاطر الكوارث في مصر: تطویر -
	، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ، مصرالكوارث

قسم، وزارة الشؤون المحلیة والبیئة، السید ھادي شیلي، رئیس  خاطر الكوارث في تونس:استراتیجیة وطنیة للحد من م	تطویر -
	تونس

السید أحمد حسین، رئیس المكتب التنفیذي، اللجنة الوطنیة استراتیجیة وطنیة للحد من مخاطر الكوارث في البحرین: 	تطویر -
	إلدارة الكوارث، البحرین

م. خالد أبو عیشة، مدیر التخطیط، سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة،  الكوارث:استراتیجیة محلیة للحد من مخاطر 	تطویر -
 األردن

 


