
                                                   

 
تعزٌز قدرة المجتمع على مجابهة الكوارث وتعزٌز األمن البشري للمجتمعات القابلة للتضرر فً المناطق إطالق مشروع 

 الحضرٌة

 

 2017  فبراٌر 7بتارٌخ مورٌتانٌا– نواكشوط 
 

 
 

ٌركز هذا المشروع على تعزٌز قدرة  المجتمع على 
مجابهة الكوارث وتعزٌز األمن البشري للمجتمعات القابلة 

للتضرر فً المناطق الحضرٌة من خالل تنفٌذ إطار 
ٌهدف .  2030-2015سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

المشروع إلى المساعدة فً حماٌة المجتمعات الحضرٌة 
التى تعٌش فً ظروف تجعلها قابلة للتضرر من الكوارث 

كما ٌسعى الى تطوٌر قدرات المؤسسات المحلٌة للتغلب 
على الكوارث،و انعدام االمن الصحى، والغذائً والبٌئً و 

االقتصادي وبالتالً تعزٌز األمن البشرٌللقابلٌن للتضرر 
 .من الكوارث

سٌكون هذا المشروع أول مشروع من نوعه ٌنفذ من 
-2015خالله إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

على هذا النحو، .  مقروناً بمفهوم األمن البشري2030
ٌأخذ المشروع جانبا رئٌسٌا من جوانب اإلطار الجدٌد، 

 فً سٌنداي، الٌابان، حٌث 2015الذى اعتمد فً مارس 
تم االعتراف ألول مرة علً المستوى الدولً بأهٌمة 

 المشاركة والتمكٌن والتركٌز على المجتمعات المحلٌة 
والمنظمات األجتماعٌة كعنصر اساسً فً مجابهة 

 الكوارث و تعزٌز األمن البشري

سٌتم تنفٌذ المشروع  بالشراكة بٌن كال من مكتب األمم 
وبرنامج  (UNISDR) المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 وٌعد .مورٌتانٌافً  (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائً
مكتب األمم المتحدة للحدمن مخاطر الكوارث الكٌان التابع 

لألمم المتحدة المكلف بتسهٌل تنفٌذ إطار سنداي والحملة 
العالمٌة للحد من الكوارث لتمكٌن المدن من مجابهة 

وستقوم المكاتب القطرٌة التابعة لبرنامج األمم . الكوارث
المتحدة اإلنمائً بتنفٌذ هذا المشروع فً سٌاق األولوٌات 

الوطنٌة لبناء القدرة على مجابهة الكوارث بما ٌتماشى مع 
 .إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائٌة فً البلدان المعنٌة

دعم تطوٌر القدرة على مجابهة  (1) أهداف المشروع هً 
الكوارث وقدرات األمن البشري على المستوٌات المحلٌة 

تعزٌز وتشجٌع الشراكات المبتكرة لبناء القدرة على  (2)و
 .المجابهة وتعزٌز األمن البشري

سٌقوم المشروع باألستفادة من  نهج األمن البشري متعدد 
التخصصات المدرج بإطار سنداي للحد من مخاطر 

الكوارث، وذلك لتعزٌز اإلجراءات على المستوى المحلً 
لتحسٌنقدرة المجتمعات الحضرٌة القابلة للتضرر على 

مجابهة الكوارث واالستجابة للتهدٌدات المتعلقة بالمناخ 
. مورٌتانٌا مدن فً 5واألخطار الطبٌعٌة التً تستهدف 

نواكشوط، : المدن التى ستستفٌد من هذا المشروع هً
. ، كٌهٌدي وطٌنطانيروسو، بوغ
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 جدول االعمال

 

 

 
 
 

 

 الثالثالٌوم  

 9:30 – 10:00 تسجيم بياناث انسادة انًشاركين

 

 

 اإلفتتاحٍتالجلست 

 UNDPًاهج األهن الوتحذة اإلًوائً بز

  UNISDRالوكتب االللٍوً للذول العزبٍت/ هكتب االهن الوتحذة للحذ هي هخاطز الكىارث 

 MIDEC  الذاخلٍت والالهزكشٌت وسارة

10:30 – 10:00 

 10:30 – 11:00 استزاحت لهىة

انًكتب / يكتب االيى انًتحذة نهحذ ين يخاطر انكوارث - راجي صارو  : عزض هلخص الطار سٌذاي للحذ هي هخاطز الكىارث

 االقهيًي نهذول انعربيت

  و هلخص هبادرة تعشٌش لذرة الوجتوع على هجابهت الكىارث  هىرٌتاًٍاعزض حىل إطار التعاوى للحذ هخاطز الكىارث فً 

   : وتعشٌش األهي البشزي للوجتوعاث المابلت للتضزر فً الوٌاطك الحضزٌت

 برنايج األيى انًتحذة اإلنًائي- نيًاو عبذاو 

استعزاض هلخص والتشاهاث هشزوع تعشٌش لذرة الوجتوع على هجابهت الكىارث وتعشٌش األهي البشزي للوجتوعاث المابلت 
   للتضزر فً الوٌاطك الحضزٌت

1:001 –12:15 

 :خارطت الطزٌك لتٌفٍذ والتشاهاث الوشزوع
 

لذراث للحذ هي هخاطز الكىارث على الصعٍذ الوحلً وتأكٍذ التشام    بٌاءاحتٍاجاثالشزكاء حىل وهذاخالث لصٍزة للبلذٌاث 

  الوشزوعالبلذٌاث كشزكاء فً

  فً التٌفٍذالوشزوعدور وهسؤولٍت شزكاء - 

تارٌخ وهكاى ورشت اًطالق الوبادرة، االجتواعاث التٌسٍمٍت التً تسبك )هٌالشت الخطىاث التالٍت لالًطالق الزسوً للوبادرة - 

 (...الىرشت، دور الشزكاء الخ

12:15 – 13:15 

 13:30 – 13:15 الخطىاث الومبلت والخاتوت

 13:30 – 14:30 إستزاحت غذاء


