
 

 ARAB-STAGطوعي للمجموعة االستشارية العربية بيان العمل ال

 

 السيدات والسادة المؤتمرين،

 

 اارية العربية للعلوم والتكنولوجيوأسم المجموعة االستشبادئ ذي بدئ أود ان أعبر بأسمي،  

اطر عن خالص االمتنان للحكومة التونسية والمكتب االقليمي لالمم المتحدة  للحد من مخ

ونتمنى ان تكلل جميع اعمالكم   ىالتنظيم لفاعليات هذا المنتدالكوارث على حسن االستقبال و

 ومساعيكم بالنجاح.

لى تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في الحّد من مخاطر إتهدف المجموعة االستشارية العربية 

ربي في مجال لى دعم التعاون العإطار سينداي في الدول العربيّة وإالكوارث ضمن تنفيذ 

العلوم والتكنولوجيا، والى المساهمة في سياسات الحّد من مخاطر الكوارث من خالل دعم 

 .صانعي القرار بالمعطيات والبيانات العلميّة

لذي عقد في بيروت ا اإجتماعهفقد تبنت المجموعة االستشارية العربية من خالل  ،وبناًء عليه

ً  7في  ( 2020العمل على المدى القريب )ت فيه أولويات حدد أيلول المنصرم بياناً طوعيا

 (.2030وعلى المدى البعيد )

 

 سوف نعمل على :المدى القريب في 

 

خاطر الكوارث في المنطقة وضع تقرير عن واقع العلوم والتكنولوجيا في مجال الحد من م (1

الكوارث  مخاطرإلدارة يعتبر تقييم حالة المعرفة العلمية والتوافر التقني حيث ، العربية

والقدرة على المجابهة في المنطقة شرًطا أساسيًا مهًما لتحديد الفجوات البحثية والتقنية 

ووضع توصيات ألولوية البحث في  المناطق واحتياجات تنمية الموارد البشرية في مجال 

 الحد من مخاطر الكوارث

 

 Science-Policyالسياسات والعلوم تناغم حول إقامة مؤتمر أو ندوة إقليمية  (2

Interface مع التركيز على الحد من مخاطر الكوارث 

 



لحد من مخاطر ن  السياسات والعلوم ليبالنظر  لى تقريب وجهات إوتهدف الندوة 

، وتبادل الخبرات والمعرفة، شبكة المجموعة عمل  توسيعو وارث في المنطقة العربية الك

 على األدلة.نشر أفضل الممارسات في صنع القرار القائم و ،وتطوير مشاريع مشتركة

 

 المجموعات االستشارية مع(A-STAG) االستشارية العربية  إشراك المجموعة (3

 : G-STAG العالمية واالقليمية 

طير فعاليات المجموعة االستشارية تأ يساهم في  حيث التوجه مهم جداً يعتبر هذا 

 . التعاون إلقليمية وسبر أصروا ونجاحها ونقل التجربة الدولية العربية

 

 ،وعات المعنية بالتنمية المستدامةاالستشارية العربية مع المجم مشاركة المجموعة (4

من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الحد من مخاطر الكوارث  لربطل

المخاطر  ونوعيةمع األخذ في االعتبار التغيرات في وتيرة  المجابهةوبناء القدرة على 

 .الناجمة عن تغير المناخ

 

 تطوير شبكة من االتصال بين المؤسسات العلمية العاملة في مجال الحد من المخاطر  (5

والمخاطر المتعلقة بالكوارث تعزيز أولويات البحث والتكنولوجيا المتعّددة التخصصات و

في مجاالت رصد  فرقاءالاالتي يبذلها تعزيز الجهود و؛ يد أولوياتهاوتحدفي بيئة متكاملة 

؛ ودمج مختلف الجامعات والمبادرات القائمةبين التشبيك و ،األخطار والكوارث

 احتياجات أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

 

 العلميين والباحثين العرب العامليين في مجال الحد من المخاطرإعداد قائمة  (6

 

 ثالث: جل سوف نعمل علىاأل بعيدالمدى  أما في

 

ارات من قبل االستشارية العربية في تحفيز الحكومات لزيادة االستثم إشراك المجموعة .1

 خطار الكوارثأالعلوم والتكنولوجيا للحد من الخاصة في القطاعات الحكومية و

تعليم الحد من مخاطر الكوارث، والبحث واالبتكار في مجال ال دراسات تعزيز إدراج .2

 ،ذات الصلةالعالي والبحث العلمي من خالل  وزارات التعليم العالي والمنظمات اإلقليمية 

نقطة انطالق فعالة كمية يدخال مواد تدريسية تعنى بالحد من المخاطر في المناهج التعلوإ

 توسيع الشبكة العلمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث.لجداً 



في مخططات التنمية، وخاصة  ماج العلوم والتكنولوجياتعزيز وإعداد منهجية قطاعية الد .3

 ،إقتراح مخططات عمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستوى القطاعي

 .والتي اثبتت نجاعتها في تعزيز القدرة على المجابهة

 

 


