
                                                     Supported by:  

 

  المدن في دورة تدریبیة حول التقییم الذاتي للمخاطر
 )نواكشوط، موریتانیا( 2017 اغسطس 22-24

 
   جدول األعمالمسودة 

 األعمال  جدول  الوقت
  2017 اغسطس 22 الثالثاء : االول یومال

 التسجیل 9:00 – 8:30

  ر سنداي: تسییر الجلسة نقطة االتصال الوطنیة الطاترحیبیة كلمات 9:30 -9:00
  العربیة للدول اإلقلیمي المكتب -  الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب •
 موریتانیا  -  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •

 للمدن المشاركة في المشروع نتائج الزیارات المیدانیة ملخص 9:30-10:00

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
10:00-10:30 

 

 مخاطر الكوارث نم عن الحد  مقدمة

  2015 - 2030إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث -
   الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب  ،جنان فادي. أ
 

  القھوة استراحة 10:30-10:45
  البرنامج الوطني للحد من مخاطر الكوارث  10:45-11:15

 تنفیذ إطار سنداي على المستوى الوطني -
 یة للحد من مخاطر الكوارثاالستراتیجیة الوطن -

 تحدید المخاطر وتقییمھا و مفاھیم الحد من مخاطر الكوارث  12:30 -11:15

     د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ.   

 ‘   األساسیات العشر ’حملة تمكین المدن من مجابھة الكوارث و 12:30-13:00
 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتبراجي صارو, .أ

 الغذاء استراحة 13:00-14:00

 المحلي في المنطقة العربیة المستوى على الكوارث مخاطر من للحد الجیدة الممارسات 14:00-14:30

 نقطة اتصال الحد من مخاطر الكوارث في مدینة العقبة -الكوارث  مخاطر من للحد العقبة مدینة تجربة
 ة في المدن التالیة:المحلیالمخاطر حول معلومات  ملخص 15:30 -14:30

 )تافراغزینا( نواكشوط •
 روسو ، •
 بوغي، ، •
 كایدي  •
 .وتینتان  •
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 ً الثغرات والتحدیات في  ،المخاطر الرئیسیة التي تواجھھاحول لكل منھا)  دقائق 10( كل مدینة تقدم عرضا

 حد من مخاطر الكوارث.بناء القدرات والتخطیط لل اجل من والمستقبلیة والخطط الحالیة ،تقییم المخاطر
15:30- 16:30 

استراحة القھوة (
 )بالتوازي

  الصمود على القدرة من المدن لتمكین 10 ال األساسیات تنفیذ

   مدیر الھندسة المعماریة والتخطیط العمراني في منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة , عیشة أبو خالد /م. 

 2017 اغسطس 23  االربعاء : الثاني یومال

 الیوم االول  مراجعة خالصة 9:00-9:10

 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب - الصمود على المدن قدرة قیاس التقییم األولي للمدن:  10:20 -9:10

 د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ.  
  القھوة استراحة 10:30 -10:20
 :أساسیات التمكین 10:30-11:00

 أسئلة وأجوبةعرض + 

   الصمود على جل القدرةأمن  : اإلعداد1األساسیة -
 : تحدید المخاطر2األساسیة  -
 : تعزیز القدرات المالیة3 األساسیة -

 د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ. 

، ومناقشة 3و  2و  1ساسیات األمائدة مستدیرة لمجموعات العمل ومناقشات (كل مدینة على حدة) حول  11:00-12:30
 نتائج  ھذه األساسیات 

 من للحد المتحدة األمم مكتب -صارو  أ. راجي  و د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ. 
 الكوارث مخاطر

  الغذاء استراحة 12:30-13:30
 : أساسیات التنفیذ 13:30-14:30

 عرض + أسئلة وأجوبة

  الصمود من أجلحضریة : التنمیة ال 4األساسیة  -
 التحتیة لبنیةعلى الصمود ل قدرةال : زیادة 8األساسیة  -

 د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ.  

14:30-15:00 
 

، ومناقشة نتائج ھذه 8و  4ساسیات األمائدة مستدیرة لمجموعات العمل ومناقشات (كل مدینة على حدة) حول 
 االساسیات 

 من للحد المتحدة األمم مكتب -صارو  أ. راجي  ، وبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثد. جالل الدأ.  
 الكوارث مخاطر

  القھوة استراحة 15:00-15:15
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 : 2 أساسیات التنفیذ 17:00 -15:15

 أسئلة وأجوبة+ عرض 

 الطبیعیة  النظم البیئیةحمایة : 5األساسیة  -
 القدرة المؤسسیةتعزیز : 6األساسیة  -
 ات االجتماعیة والثقافیة القدرتعزیز : 7یة األساس -

 د. جالل الدب�ك، خب�ي الحد من مخاطر ال�وارثأ.   

 2017اغسطس  24الخمیس  : الثالث یومال

 2  الیوم خالصة مراجعة 9:00-9:10

اقشة نتائج ومن 7و  6 و 5مائدة مستدیرة لمجموعات العمل ومناقشات (كل مدینة على حدة) حول األساسیات  9:10-10:30
 ھذه االساسیات.

مكتب األمم المتحدة للحد من  -و  أ. راجي صارو د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارث، أ. 
 مخاطر الكوارث

  القھوة استراحة 10:30-10:45

 : أفضل بشكل أساسیات البناء 10:45-11:15

 عرض + أسئلة وأجوبة

  رثللكوا الفعالة اإلستجابة 9 : األساسیة -
  أفضل بشكل والبناء : التعافي 10األساسیة  -

 د. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارثأ.    
ومناقشة ھذه  10و   9مائدة مستدیرة لمجموعات العمل ومناقشات (كل مدینة على حدة) حول األساسیات  11:15-12:30

 االساسیات
 من للحد المتحدة األمم مكتب -صارو  أ. راجي  ود. جالل الدبیك، خبیر الحد من مخاطر الكوارث، أ. 

 الكوارث مخاطر
  الغذاء استراحة 12:30-13:30
 المشروع ومناقشة عرض حول أولویات 13:30-14:30
 والمالحظات الختامیة المستقبلیة الخطوات  14:30-15:00
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 محتوى المداخلة حول مقترح نموذج 

 
  مدینةللعام  تقدیم  .1

 
 المدینة رئیسیة التي تواجھھاالمخاطر ال  .2

 
 

 :الثغرات والتحدیات .3
 تقییم المخاطر  •

 القدرات  •

 تخطیطال •

 التنفیذ •

 التمویل •

(بناء القدرات  في مجال الحد من مخاطر الكوارث : الخطة الحالیة والمستقبلیة .4
 والتخطیط والتكامل في مجال الحد من مخاطر الكوارث)


