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المجموعة االستشارية العربية للعلوم 
–والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث

البيان الطوعي االهداف و



منحدالفيوالتكنولوجياالعلوماستخدامأهميةحولالكوارثمخاطرمنللحدسنداياطارإلىاستنادا  

:يليبماالعربيةالمنطقةقامتالكوارثمخاطر

Arabحولتشاورياجتماعأولعقد1. STAG10-8بتاريخعقدتإقليميةعملورشةخالل

طالشرو)الوظيفيللتحديداألوليةالمسودةإلىالمشاوراتاستندت.القاهرةفي2015نوفمبر

.المسودةتعديلتمالمشاوراتإلىواستنادا  (المرجعية

في2017مايوفيالكوارثمخاطرمنللحدالثالثالعربيالمؤتمرخاللالثانيةالتشاوراتعقدت2.

نقطةكبحثيةعلميةمؤسساتتحديدالعربيةالحكوماتمنالطلبعلىاالتفاقتمحيث.الدوحة

.العربيةاالستشاريةالمجموعةفيعضواتصال

المجتمعيقومأنعلىاالتفاقتمحيث2018ابريلفيالقاهرةفياإلقليميةالشراكةاجتماععقد3.

فيماتنسيقالخاللمنوالتكنولوجياللعلومالعربيةاالستشاريةالمجموعةأنشاءبواألكاديميالعلمي

لمنتدىافي"الطوعيالعملبيان"تقدموأن(المرجعيةالشروط)الوظيفيالتحديدمراجعةوبينها؛

.القادماإلفريقيالعربي

خلفية عامة 



قليمي للدول نظ م المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بالتعاون مع المكتب اال

أيلول في مقر  7-6العربية لمكتب األمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث، يومي 

لوجيا في علوم والتكنوللمسودة عمل التحديد الوظيفي لدراسة المجلس، اجتماع عمل 

.الحد  من مخاطر الكوارث

اطالق المجموعة االستشارية العربيّة للعلوم والتكنولوجيا للحّد من مخاطر الكوارث

لجزائر،اتونس،لبنان،منعلميينوباحثيناكادميينعاالجتمافيشارك
.فلسطينوالعراقالبحرين،مصر،





عمل سنداي واإلقليمي لتنفيذ اطارتعزيز التعاون العربي على المستوى الوطني 

لحد من والربط مع المجتمع الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا للمساهمة في ا

مخاطر الكوارث ودعم اتخاذ القرار المستند على أسس علمية

هدف المجموعة االستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا✓

نسيق وت" العربيةللمنطقة "التقنية توفير المعلومات العلمية وتقديم المشورة 

القرار صانعي االستراتيجية للعلوم والبحوث والتكنولوجيا مع الشراكة 

برامج الحد من خطر الكوارث اإلقليمية القدرة على المجابها وتعزيز لزيادة 

".التنمية المستدامة"والوطنية التي تخدم 

وجياالمجموعة االستشارية العربية للعلوم والتكنولدور✓





عضو20:األعضاءعدد-

منطقةالفيوالتكنولوجيةالعلميةللمؤسساتممثلينخبراء:االستشاريةالمجموعةتكوين-

خبراءتشملوقدالكوارثمخاطرمنللحدوالتكنولوجياالعلومشبكةفيالمشاركةالعربية

الضرورةحسبمستقلين

.عليهاالمتفقوالنتائجتحققتالتياإلنجازاتعلىبناءً للتجديدقابلةسنوات4:العضويةفترة-

منهاج"معمتزامنةلألعضاءالنصفيللتجديدسنتينكلالمجموعةأعضاءلجميععامةجلسةوتعقد

لدورةرشحالتعضويتهاالمنتهيةالعلميةالمؤسساتبعضتعيدأنويجوز،"واإلقليميالعالميالعمل

.أخرىواحدة

العامةاالمانةلبنانفيالعلميةللبحوثالوطنيالمجلسيفيستض:للمجموعةالعامةاألمانة‾

مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتبعنوممثلالمجلسعنممثلأعضائهايشملو.للمجموعة

االستشاريةالمجموعةرئيسنائبورئيسوالعربيةللدولاإلقليميالمكتب-الكوارث

هامشوعلىسنةكلمرةلوجهوجهاالمجموعةأعضاءاجتماعاتتنظم:للمجموعةالعامةاألمانةإجتماعات‾

Videoالــــخاللمنو"العالميةالمنابر"و"اإلقليميةالمنابر" Conference

عضوية المجموعة االستشارية العربية 



،(انلبن-العلميةالمجلس الوطني للبحوث )رئيس ا: هللاشادي عبد . د

، (ستون–المدرسة الوطنية للمهندسين )نائب الرئيس : رمضاننجالء . د

، (ائرالجز-جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجية)جاللي بن نوار. د

،(البحرين-جامعة الخليج العربي)صباح الجنيد. د

،(السودان-استشاري الحد من مخاطر الكوارث)عادل عوض . د

،(مصر–مستشار في التنمية المستدامة )وديد عريان. د

،(فلسطين-جامعة النجاح)جالل دبيك. د

،(العراق-جامعة الموصل)عالء حمدون . د

(الحاليين)أعضاء المجموعة االستشارية العربية 



قيد)اصفحتهعبراالستشاريةالمجموعةلعضويةترشحالطلباتقبولعناعالنسيتم
بروعالكوارثمخاطرمنللحدالمتحدةاألمملمكتباإلقليميالمكتبخاللومن(االنشاء
علىلتعمالتيالعلميةمؤسساتواللالفرادلتوجيههاالعربيةالدولفياالتصالنقاط
.للمشاركةالكوارثمخاطرمنالحد

العلوموتقديملتطويروالقدراتالخبراتإلىاستناداالمجموعةأعضاءاختياريتم
.الكوارثمخاطرمنللحدوالتكنولوجيا

وعبررشحالتطلباتقبولأعالنمعأعالنهايتزامنشفافةآليةعبرسيكونالعضويةقبول
لحدلالمتحدةاألمملمكتباالقليميالمكتبعنممثلوالحالييناالعضاءقوامهالجنة
.الكوارثمخاطرمن

أستكمال أعضاء المجموعة االستشارية العربية



المنطقة"فيالكوارثإخطارمنالحدفيالتكنولوجيا&العلومعنتقريروضع1.
ملعالمنطقةفيالكوارثإخطارمنللحدوالتكنولوجياالعلمحالةتقييم:"العربية
ذاتالمجاالتبشأنتوصياتووضعوالتكنولوجيا،البحوثفيالثغراتتحديدهام

؛الكوارثمخاطرمنالحدفيللبحثاألولوية

Science-Policyوالعلومالسياساتحولحوارتنظيم2. Interfaceالحدعلىالتركيزمع

،"العربيةالمنطقة"فيالكوارثإخطارمنالحدتعزيزالدعوة:الكوارثإخطارمن
الكوارثإخطارمنللحدوالتكنولوجياالعلومدورعنوالدفاع

A-STAGالتطوعي للمجموعة االستشارية العربية بيان العمل 

على المدى القصير  



أهميةاإلجراءهذايعتبر:G-STAGمع(A-STAG)العربيةاالستشاريةالمجموعةإشراك4.
.الدوليةالتجربةونقلونجاحهاA_STAGفعاليةفييساهمألنهنظرا ًأساسية

:دامةالمستبالتنميةالمعنيةالمجموعاتمعالعربيةاالستشاريةالمجموعةمشاركة5.

االهدافخدمةأجلمنالمستدامةوالتنمية"الكوارثإخطارمنالحدربط"
المجابهةعلىالقدرةوبناءSDGاالستراتجية

خاطرالممنالحدمجالفيالعاملةالعلميةالمؤسساتبيناالتصالمنشبكةتطوير6.

المخاطرمنالحدمجالفيالعامليينالعربوالباحثينالعلميينمنقائمةوضع7.

A-STAGالتطوعي للمجموعة االستشارية العربية بيان العمل 

على المدى القصير  



نماالستثماراتلزيادةالحكوماتتحفيزفيالعربيةاالستشاريةالمجموعةإشراك1.
ثالكوارإخطارمنلحدلالتكنولوجياوالعلومفيالخاصةوالحكوميةالقطاعاتقبل

العاليالتعليممجالفيواالبتكاروالبحثالكوارث،مخاطرمنالحدإدراجتعزيز2.
:الصلةذاتاإلقليميةوالمنظماتالعاليالتعليموزاراتخاللمنالعلميوالبحث
انطالقنقطةالتعلميةالمناهجفيالمخاطرمنبالحدتعنىتدريسيةموادأدخال
.الكوارثمخاطرمنالحدبشأنالعلميةالشبكةتوسيعجدا ًفعالة

صةوخاالتنمية،مخططاتوالتكنولوجيافيالعلومالدماجقطاعيةمنهجيةوإعدادعزيز3.
القطاعيالمستوىعلىالكوارثمخاطرمنالحدمجالفيعملمخططاتإقتراح
المجابهةعلىالقدرةتعزيزفينجاعتهااثبتتوالتي

A-STAGالتطوعي للمجموعة االستشارية العربية بيان العمل 

على المدى البعيد  


