
نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع

“Risk Sensitive Development for Community Resilience”

المنتدى العربي االفريقي للحد من مخاطر الكوارث 

برنامج عمل المنتدى



442

171

Gender

Male Female

Total Registered: 

613 from 46 countries 



النتائج

:العربيةالمنطقة

وتوصيات بشأن اإلعالن الوزاري•

لحد من تنفيذ االستراتيجية العربية ل

مخاطر الكوارث وإطار سنداي؛

ألصحاب بيانات العمل الطوعية •

جية المصلحة حول تنفيذ اإلستراتي

العربية وإطار سنداي ؛

ية لالستراتيجية العرببرنامج عمل•

.للحد من مخاطر الكوارث

:المنطقة اإلفريقية

ك الموقف اإلفريقي المشترمسودة •

للمنتدى الدولي للحد من مخاطر 

، الكوارث الذي سيعقد في جنيف

2019سويسرا 

حولاإلعالن الوزاري والتوصيات •

؛تنفيذ برنامج العمل اإلفريقي

حة اإللتزام الطوعي ألصحاب المصل•

يابشأن تنفيذ برنامج عمل إفريق



لنتيجةالقضايا الرئيسية للجلسات التي يجب أن تثري ا

المنطقة العربية

المياه•

الصراعات والحد من الكوارث•

إدماج النوع االجتماعي•

ةالبنية التحتية المرن/ إعادة البناء •

إشراك أصحاب المصلحة/ اإلدماج •

اتساق جداول االعمال الدولية•

(هـ-الهدف)االستراتيجيات الوطنية •

رصد إطار سنداي •

نظام / بيانات وإحصاءات الكوارث•

حساب خسائر الكوارث 

:المنطقة اإلفريقية

الجفاف•

فساد•

إشراك أصحاب المصلحةا/ اإلدماج •

تساق جداول االعمال الدولية•

العالقة اإلنسانية : مخاطر المناخ•
واإلنمائية

(هـ-الهدف )االستراتيجيات الوطنية •

رصد إطار سنداي والبيانات•

إدماج النوع االجتماعي•



المكونات: جدول االعمال
تحديد الطريق: االفتتاح•

يب تقدم الدول بيانات حسب الترت. العربية مجتمعة-أفريقيا (: 2أو 1)الجلسة الوزارية •
األبجدي

أولويات عمل، واتساق جداول 4تنفيذ إطار سنداي حول " كيفية"تحت عنوان : جلسات عمل6•
/ ي برسائل جلسات العمل هي جلسات تقنية تأت. األعمال الدولية وربط العمل اإلنساني والتنموي

. إجراءات رئيسية مختصرة

(. ة كذلكقد تنظر في األحداث الجانبي)لتعزيز المناقشات في جلسات العمل : جلسات عامة2•
ية ذات اإلجراءات الرئيس/ تركز كل جلسة عامة على كل منطقة وتركز على تقطيع الرسائل 

الصلة بكل منطقة

للفت االنتباه إلى قضايا محددة(: 3-2)أحداث خاصة •

جلسات العمل، الجلسات العامة ، البيانات )دمج جميع المداوالت : جلسات عامة موجزة2•
.واعتماد اإلعالن الوزاري بكل إقليم( الوزارية، الجلسات الخاصة

ملخص الرئيس: حفل االختتام•

.االعالماليوم العالمي لتوعية خطر التسونامي، اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، جائزة•



ي للحد من مخاطر الكوارث: االفتتاح
ي اإلفريقر ك للمنتدى العرب 

مشتر

ي 
اإلقليم اإلفريقر الدول العربية

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6

كة تستهدف كل من أفريقيا والمنطقة العربية جلسات مشتر

الجلسة العامة ألفريقياالجلسة العامة للدول العربية

الجلسة الخاصة ألفريقيا الجلسة الخاصة للدول العربية

تماد اع:ملخص الجلسة الختامية ألفريقيا
تماع إعالن المنتدى السابع إلفريقيا واالج
خرىالرفيع المستوى ووثائق النتائج األ 

الجلسة الختامية للدول ملخص 
ي اعتماد إعالن المنتدى ال: العربية عرب 

ه من الوثائق الختامي ةالرابع وغتر

قيا
ري
ألف
ن 
بيا
 ال
غة
صيا

ة 
جن
ل

ن للدول العربية
صياغة البيا

جنة 
ل

ك ك)بيان الرئيس : حفل ختام مشتر ختاميةالمالحظات ال/ ، مراسم االختتام (البيان المشتر

جلسات جانبية10

ي : جلسات بيانات وزارية
ي األفريقر كة للمنتدى العرب 

مشتر

أكتوبر10-09:  فعاليات ما قبل المؤتمرات
ريقيةألفل امشاورات أصحاب الشأن، أحداث التدريب، عىل سبيل المثال رصد سينداي، قاعدة بيانات فقدان الكوارث، آلية التنسيق العربية، مجموعة العم



الجلسة الخاصة )المنطقة العربية(:

البنية التحتية المرنة للكوارث في سياق إعادة البناء 

ما بعد الصراعات 

)13:00 - 11:30(

استراحة الغذاء 

)14:30 - 13:00(

)يفتح مكان الغداء من الساعة 

12:30 ظهراً وحتى الساعة 

3:00 عصراً(

جلسة جانبية 5

)14:30 - 13:00(

استراحة الغذاء 

)يفتح مكان الغداء من الساعة 

12:30 ظهراً وحتى الساعة 

3:00 عصراً(

جلسة جانبية 9

)14:30 - 13:00(

جلسة جانبية 10

)14:30 - 13:00(

الجلسة الخاصة )منطقة إفريقيا(:

الفوز في الكفاح ضد الفساد: طريق مستدام لتعزيز 

الحد من أخطار الكوارث وتحقيق تحول إفريقيا

)15:30 - 14:00(

انتخاب لجنة صياغة 

البيان للدول العربية 

)15:30 - 14:30(

انتخاب لجنة صياغة 

البيان لمنطقة إفريقيا 

)15:30 - 14:30(

الجلسة العامة:

ملخص جلسات العمل والجلسات 

الخاصة وإلتزامات أصحاب 

المصلحة ومشروع اإلعالن 

ألفريقيا

)18:30 - 16:30(

الختام:

ملخص الرئيس تليها المالحظات الختامية

)18:00 - 17:00(

االحتفال باليوم العالمي للتوعية بتسونامي

)18:30 - 17:30(

مؤتمر صحفي

)19:00 - 18:00(

حدث ثقافي من قبل الحكومة المضيفة

)19:00(

جلسة جانبية 3

 )17:30- 16:00(

جلسة جانبية 4

)17:30- 16:00(

جلسة العمل 4:

إشراك المجتمعات المحلية والسكان األصليين في 

إدارة مخاطر الكوارث الشاملة

)17:30 - 16:00(

جلسة جانبية 8

)17:30 - 16:00(
الجلسة العامة:

ملخص جلسات العمل والجلسات الخاصة وإلتزامات أصحاب 

المصلحة ومشروع اإلعالن للدول العربية

)18:30 - 16:30(

استراحة الغذاء

14:00 - 12:30

استراحة الغذاء 

14:00 - 12:30

جلسة جانبية 6

)14:30 - 13:00(

استراحة الغذاء 

)يفتح مكان الغداء من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً(

جلسات ما قبل المؤتمر

)مجموعات العمل ، البلدان ، 

المنظمات الحكومية الدولية 

وأصحاب المصالح(

)17:30 - 14:30(

افتتاح المعرض

)14:30 - 14:00(

جلسة العمل 3:

الوقاية من الكوارث والتأهب واإلنذار المبكر 

واالستجابة والتعافي

)16:00 - 14:30(

جلسة جانبية 7

)16:00 - 14:30(

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية

)15:00 - 14:00(

االجتماع الوزاري العربي:

اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية

)15:30 - 14:00(

المعرض مفتوح من )09:00 - 18:00(

جلسة جانبية 1

الدورة رفيعة المستوى بين أفريقيا والدول العربية: تعزيز التماسك بين الحد من مخاطر الكوارث،)14:30 - 16:00(

وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة

)16:30 - 15:00(

حفل االختتام )16:00(

جلسة جانبية 2

)16:00 - 14:30(

اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث وجائزة االعالم 

)17:00 - 16:00(

جلسة العمل 5:

إدراج النوع االجتماعي في الحد 

من مخاطر الكوارث

)10:30 - 09:00(

جلسة العمل 6:

تحفيز تنفيذ إطار سنداي من خالل الشراكة المعززة

)10:30 - 09:00(

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية 

)11:30 - 09:00(
مؤتمر صحفي

)11:30 - 11:00(

جلسة العمل 1:

التنمية المطلعة بالمخاطر واالستثمار في إدارة 

مخاطر الكوارث والتغير المناخي

)13:00 - 11:30(

جلسة العمل 2:

تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف )هـ( من إطار 

سنداي بحلول عام 2020

)13:00 - 11:30(

الجلسة الخاصة:

الحد من مخاطر الكوارث في سياق الهشاشة والصراعات

)12:00 - 10:30(

االجتماع الوزاري األفريقي:

اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية

)13:00 - 11:30(

اجتماع إفطار عالي المستوى )وزراء إفريقيا والدول العربية(التسجيل )08:00 - 09:00(التسجيل )08:00 - 09:00(التسجيل )08:00 - 09:00(التسجيل )08:00 - 09:00(

جلسات ما قبل المؤتمر

)مجموعات العمل ، البلدان ، 

المنظمات الحكومية الدولية 

وأصحاب المصالح(

)12:30 - 09:00(

إجتماع آلية التنسيق 

العربية للحد من مخاطر 

الكوارث - الدول العربية 

)12:30 - 9:00(

مشاورات 

أصحاب المصلحة

 - 9:00(

)12:30

مشاورات 

المجتمعات 

االقتصادية اإلقليمية

)12:30 - 9:00(

حفل االفتتاح والعروض الرئيسية

)11:00 - 9:00(

مسودة: المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث - لمحة عن البرنامج

أحداث ما قبل المؤتمر

الثالثاء 09 أكتوبر

تشاورات تحضيرية

األربعاء 10 أكتوبر

البرنامج الرسمي - اليوم األول

الخميس 11 أكتوبر

البرنامج الرسمي - اليوم الثاني

الجمعة 12 أكتوبر

البرنامج الرسمي - اليوم الثالث

السبت 13 أكتوبر



أحداث ما قبل المؤتمر
أكتوبر09الثالثاء 

ية تشاورات تحضير
أكتوبر10األربعاء 

(09:00-08:00)التسجيل (09:00-08:00)التسجيل 
جلسات ما قبل المؤتمر

مجموعات العمل ، البلدان ، المنظمات الحكومية )
(الدولية وأصحاب المصالح

(09:00-12:30)

للحد إجتماع آلية التنسيق العربية
ة الدول العربي-من مخاطر الكوارث 

(9:00-12:30)

مشاورات أصحاب 
المصلحة

(9:00-12:30)

مشاورات المجتمعات 
االقتصادية اإلقليمية

(9:00-12:30)

احة الغذاء استر
12:30-14:00

احة الغذاء  استر
12:30-14:00

جلسات ما قبل المؤتمر
مجموعات العمل ، البلدان ، المنظمات الحكومية )

(الدولية وأصحاب المصالح
(14:30-17:30)

افتتاح المعرض
(14:00-14:30)

دول انتخاب لجنة صياغة البيان لل
العربية 

(14:30-15:30 )

1جلسة جانبية 

(14:30-16:00)

طقة انتخاب لجنة صياغة البيان لمن
إفريقيا 

(14:30-15:30 )

2جلسة جانبية 

(14:30-16:00)
3جلسة جانبية 

(16:00-17:30 )

4جلسة جانبية 

(16:00-17:30)

(18:00-09:00)المعرض مفتوح من 



نامج الرسمي  اليوم األول-الير
أكتوبر11الخميس 

(09:00-08:00)التسجيل 
حفل االفتتاح والعروض الرئيسية

(9:00-11:00)
ي 
مؤتمر صحق 

(11:00-11:30)

:1جلسة العمل 
ي إدارة مخاطر الكوارث والتغير المنا

 
ي التنمية المطلعة بالمخاطر واالستثمار ف

خ 
(11:30-13:00)

:2جلسة العمل 
من إطار ( هـ)تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف 

2020سنداي بحلول عام 
(11:30-13:00)

احة الغذاء  استر
(13:00-14:30)

 وحتر 12:30يفتح مكان الغداء من الساعة )
ً
ظهرا

 3:00الساعة 
ً
(عرصا

5جلسة جانبية 
(13:00-14:30  )

6جلسة جانبية 
(13:00-14:30  )

:3جلسة العمل 
ي 
 
الوقاية من الكوارث والتأهب واإلنذار المبكر واالستجابة والتعاف

(14:30-16:00)

7جلسة جانبية 
(14:30-16:00)

:4جلسة العمل 
ي إدارة مخاطر الكوارث الشاملة

 
اك المجتمعات المحلية والسكان األصليير  ف إشر

(16:00-17:30)

8جلسة جانبية 

(16:00-17:30)

االحتفال باليوم العالمي للتوعية بتسونامي 
(17:30-18:30)



نامج الرسمي  ي -الير
اليوم الثان 

أكتوبر12الجمعة 
(09:00-08:00)التسجيل 

:5جلسة العمل 
ي الحد من مخاطر 

 
إدراج النوع االجتماعي ف
الكوارث

(09:00-10:30)

:6جلسة العمل 
اكة المعززة تحفير  تنفيذ إطار سنداي من خالل الشر

(09:00-10:30)

:الجلسة الخاصة
ي سياق الهشاشة والرصاعات

 
الحد من مخاطر الكوارث ف

(10:30-12:00)

احة الغذاء  استر
 وحتر 12:30يفتح مكان الغداء من الساعة )

ً
ظهرا

 3:00الساعة 
ً
(عرصا

9جلسة جانبية 
(13:00-14:30)

10جلسة جانبية 
(13:00-14:30)

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية
(14:00-15:00)

تعزيز التماسك بير  الحد من مخاطر الكوارث،: الدورة رفيعة المستوى بير  أفريقيا والدول العربية
وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة

(15:00-16:30)

:الجلسة العامة
وع اإلعالن للد امات أصحاب المصلحة ومشر ول ملخص جلسات العمل والجلسات الخاصة وإلتر 

العربية
(16:30-18:30)

:الجلسة العامة
ملخص جلسات العمل والجلسات الخاصة 
وع اإلعالن  امات أصحاب المصلحة ومشر وإلتر 

ألفريقيا
(16:30-18:30)



نامج الرسمي  اليوم الثالث-الير
أكتوبر13السبت 
(وزراء إفريقيا والدول العربية)اجتماع إفطار عالي المستوى 

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية 
(09:00-11:30)

ي 
:االجتماع الوزاري األفريق 

اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية
(11:30-13:00)

(:المنطقة العربية)الجلسة الخاصة 
ي سياق إعادة البناء ما بعد الرصاعات

 
البنية التحتية المرنة للكوارث ف

(11:30-13:00)

احة الغذاء  استر
 وحتر الساعة 12:30يفتح مكان الغداء من الساعة )

ً
 3:00ظهرا

ً
(عرصا

ي  :االجتماع الوزاري العرنر
اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية

(14:00-15:30)

(:منطقة إفريقيا)الجلسة الخاصة 
ي الكفاح ضد الفساد

 
وارث طريق مستدام لتعزيز الحد من أخطار الك: الفوز ف

وتحقيق تحول إفريقيا
(14:00-15:30)

(16:00)حفل االختتام 

اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث وجائزة االعالم 
(16:00-17:00)

:الختام
ملخص الرئيس تليها المالحظات الختامية

(17:00-18:00)

ي 
مؤتمر صحق 

(18:00-19:00)
ي من قبل الحكومة المضيفة

 
حدث ثقاف

(19:00)



الجلسات التحضيرية والجلسات الجانبية

، رصد إطار سنداي، تشاورات اصحاب المصلحة)جلسات تحضيرية متضمنة 14•

...(تشاورات آلية التنسيق العربية

:  جلسة جانبية تتمحور حول المواضيع التالية22•

تنمية واستثمار مضطلعة بالمخاطر1.

مخاطر المناخ والكوارث2.

إدماج النوع االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث3.

اتجاهات وتحديات التحضر4.

النزوح/ الحد من مخاطر الكوارث والنزاعات 5.

الحد من مخاطر الكوارث والمؤسسات العلمية واألكاديمية والتكنولوجية  6.



الجلسات التحضيرية والجلسات الجانبية

الحد من مخاطر الكوارث والنظام البيئي7.

"إلعادة البناء بشكل أفضل"االستعداد 8.

نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر9.

استراتيجيات وخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث10.

الحد من مخاطر الكوارث والزراعة واألمن الغذائي11.

الحوكمة والمساءلة في الحد من مخاطر الكوارث12.

تمويل المخاطر13.

ةربط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدام14.



MARKET PLACE 



Details of Market Place 

Interested governments, Inter-

Governmental organizations, United 
Nations, media and stakeholders were 
invited to express their interest in setting up 
exhibition booths during the Africa-Arab 
Platform on Disaster Risk Reduction. These 
booths focus on areas concerning disaster 
risk reduction and the theme of the 
conference.
Each booth will be of a standard size of 5 x 
2 feet. 



Market Place Requests

Serial 

No.

Name Organization Project

1. Oday Samad Social Entrepreneur - Researcher - Social Activist Essence Project (Education -

Emergency Awareness.

2. Dr Amadou BAH African Risk Capacity (ARC), Specialized Agency of the African Union

3. Verónica Ruiz Garcia IUCN Global Ecosystem Management Programme Ecosystems Protecting 

Infrastructure and Communities 

(EPIC) project

4. Kimberley Ogonda Cordaid, and the Partners for Resilience Alliance

5. Diana, Rahul & Mirna UNISDR SFM AARP

6. Dr. Rainer Malmberg Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH Project on DRR with UNU-EHS 

and the Municipality in Monastir

7. Scott Cantin World Animal Protection. economic benefits of animal-

inclusive policies, examples of 

best practice and links to SFDRR 

targets and priorities

8. Karine Zoghby UNDP

9. Rachel Dore-Weeks UNWOMEN 

10. Merna Abdelazim RAED Secretariat 

11. Sophie Loeben Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) DRR in Agriculture 

12. Adriano Fedi CIMA Research Foundation -International Centre on Environmental 

Monitoring

The ACRONET Paradigm 

13. Betelehem Tsedeke International Federation of Red Cross and Red Crescent International Disaster Response 

Laws, Rules and Principles (IDRL)

14. Government of Tunisia


