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 :الوطني المستوى على سنداي إطار فهم حول عمل ورشة

 العربية المنطقة في المخاطر من للحد وخطط استراتيجيات وضع
 

 

فيي األميم  األعضيا  اليدول ميندولي   187 اعتميد  ،2015 ميار  فيي الكوااث  مخاطر من للحد المتحدة لألمم الثالث العالمي المؤتمرخالل 

 .الكااث  مخاطر من للحد العالمي المخطط وهو  – 2030 - 2015 الكااث  مخاطر من للحد سنداي إطارمتحدة ال

خطي  يؤمن  وهو. عمل أولويا  أربع و عالمي  غايا  سبع  ويتضمن ،2015 عام بعد لما التنمي  لخط  رئيسي اتفاق أول سنداي إطاريعتبر و

 تخفيي  عين فضيال واألصيول العيي  وسيبل األرواح إلنقيا  حيالا  وييوفر ،القائمي  المخياطر مين لحدوا جديدة كوارث مخاطر نشو  لمنعمتقدم  
 .الناجح  غير" التنمي " آثار إنقا  أجل من الحكوما  على المالي العب 

 المسيتدام  التنميي  لأعميا جيدول بيين تيربط التيي الرئيسيي  العناصر أحد هو أقوى بشكل المخاطر إدارة على سنداي إلطار الرئيسي التركيز إن
 مين التيي واألخطيار الطبيعيي  األخطيار مين واسيعاا  نطاقيا يعالج ال ي سنداي، إطار تنفي  وسيؤدي. المناخ تغير بشأن باري  واتفاق 2030 لعام
 فيي يسيهم اكمو والخسيائر الكيوارث مخياطر مسيتوى فيي كبيير خفض إلى وبيولوجي ، وتكنولوجي  بيئي  أخطار من بها يتصل وما اإلنسان صنع
 الشيامل  والمشيارك  المسيتويا ، جمييع عليى الفاعلي  الجهيا  جمييع تضم التي الوطني  الحكوما  قيادة وتح . المستدام  التنمي  أهدا  تحقيق

 شيركا وال والمجتمعيا  لألشيخا  والبيئيي  والثقافيي  واالجتماعيي  والماديي  االقتصادي  األصول لحماي  وسيل  هو سنداي إطار فإن للمجتمع،
 .الدولو

 لعميلا أولوييا  فيي اإلطيار يحيددو. المحليي المسيتوى عليى المتخي ة اإلجيرا ا  أهميي على  ويؤكد للدول الرئيسي بالدور سنداي إطار يعتر 
   .والوطني المحلي الصعيدين على أنشط 

 لييـديها الييـتي البلييـدان عييـدد فييي كبيييرة بدرجيي  الزيييادة: إلييى( ـهيي) الهييد طلييب ي ،(ز) -( أ) سيينداي إلطييار السييبع  العالمييي  الغايييا  بييين وميين
 أهيدا  مين 1 الهيد  مؤشيرا  ميع اليدقيق الهيد  هي ا تقاسم ويتم ٢٠٢٠ عام بحلول الكوارث مخاطر من للحد ومحليـ  وطنيـ  اسـتراتيجيا 

 أهيدا  مين 13 والهيد  المستدام ، معا والمجت المدن بشأن 11 المستدام  التنمي  وهد  الفقر،القضا  على  إلى دعوت التي المستدام  التنمي 
 .المناخ تغير بشأن المستدام  التنمي 

 مهمتيه يواصيل أن الكيوارث مخياطر مين للحيد المتحيدة األميم مكتيب مين المتحدة األمم في االعضا  الدول طلب  سنداي، إطار توجيه ظل وفي

على الحد مين  التدريب الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب ريوف  لك، على وبنا . رصدهو متابعتهو اإلطار تنفي  تسهيل في المتمثل 

 .المعنيين المصلح  وأصحاب الدول إلىمخاطر الكوارث 

 العمل ورشة من الهدف

 المنياخ، تغيير بشيأن بياري  واتفياق 2030 لعيام المستدام  التنمي  أعمال جدول مع يتماشى بما سنداي إطار فهم تعزيزتهد  ورش  العمل إلى 
 عيام بحليول الكيوارث مخياطر مين للحيد ومحليي  وطنيي  اسيتراتيجيا  وضيع فيي المعنييين اآلخرين المصلح  أصحاب مع الدول دور سيما وال

2020. 

 تاريخال

 2017 أكتوبر 11-12

 :الموقع

 المتحدة العربي  اإلمارا  ،يأبو ظب فيرمون ، فندق

 :المنظمون

  (NCEMA) والكوارث زما األو الطوارئ إلدارة الوطني  الهيئ      •

 (http://www.unisdr.org/incheon) والتدريب للتعليم العالمي المعهد- إنشيون في الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب• 

 (http://www.unisdr.org/arabstates) العربي  للدول اإلقليمي المكتب- الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب    • 

 مقدمة  
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 :الوطني المستوى على سنداي إطار فهم حول عمل شةور

 العربية المنطقة في المخاطر من للحد وخطط استراتيجيات وضع
 (مسودة) أعمال جدول

 2017 أكتوبر 11 األربعاء  األول اليوم

  االفتتاحية الجلسة 9:30 – 9:00

 المستدامة التنمية أجل نم المخاطر من الحد: اتساق في العالمية األطر :1 الجلسة 10:30 – 9:30
 

    - باري  واتفاق 2030 اعمال جدول مع اتساق في 2030-2015 للفترة الكوارث مخاطر من للحد سنداي إطار :عرض
 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب  ،  يالشأبي-ويد سارة  .أ

 
 أجابةو أسئل 

  قهوة/  شاي استراحة 10:45 – 10:30

 سنداي إطار رصد اداة تقديم: األدوات على التعرف: 2 الجلسة 11:15 – 10:45
 

 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب  -   يالشأبي-ويد سارة .أ  )1 المرحل  مسودة) سنداي إطار رصد أداة :عرض

 (1 المرحلة مسودة) إطار سنداي رصد داةأ استخدام: األدوات تطبيق :3 الجلسة 13:00 – 11:15

 

  االقليمي  العمل مجموع  مناقشا 
 الكوارث مخاطر فهم: 1 لألولوي  الوطني  المؤشرا  تحديد

 الكوارث مخاطر إلدارة الكوارث مخاطر من الحد حوكم  تعزيز :2 األولاية

 غذاء استراحة 14:15 – 13:00

 (1 المرحلة ةمسود) سنداي إطار  رصد داةأ  استخدام: األدوات تطبيق : 3 الجلسة 15:00 – 14:15

  

 الجماعي العمل مخرجا  عرض: عام  مناقش  جلس 

 (1 المرحلة مسودة) سنداي إطار  رصد داةأ  استخدام: األدوات تطبيق : 4 الجلسة 16:15 – 15:00

 

  االقليمي  شبه العمل مجموع  مناقشا 
 مودالص على القدرة أجل من الكوارث مخاطر من الحد في االستثمار: 3 رقم األولوي 

 وإعادة التعافي مرحلة في" أفضل بشكل البنا  إعادة" و ،لها التصدي أجل من للكوارث التأهب تعزيز: 4 رقم األولوي 
 واإلعمار التأهيل

    قهوة/شاي استراحة 16:00 – 15:30

 (1 المرحلة مسودة) سندايإطار  رصد أداة استخدام: األدوات تطبيق :4 الجلسة  17:00 – 16:15

 

 الجماعي العمل مخرجا  عرض: عام  مناقش  جلس 
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   2017 أكتوبر 12 الخميس  الثاني اليوم

  2  يوم عن عامة نظرة و 1 يوم خالصة 9:30 – 9:00
  وأجوب  أسئل 

 اإلقليمي المستوى على سنداي إطار تنفيذ: 5 الجلسة 10:45 – 9:30
 

 العربي  الدول جامع : الجلس  ميسر
 

 للدول االقليمي المكتب رئي  نائب ،جنانال فادي. أ 2030- 2015 الكوارث مخاطر من للحد العربي  اإلستراتيجي : عرض
  الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب - العربي 

 
 في دولي مستشار  ،حمدان فادي. د 2030 - 2015 الكوارث مخاطر من للحد العربي  االستراتيجي  عمل خط : عرض
 وارثالك مخاطر إدارة

 
 النهائية الفعل وردود نقاش مفتوح

 قهوة/  شاي استراحة 11:00 – 10:45

 الكوارث لخسائر الوطنية البيانات قواعد: الكوارث مخاطر فهم: 6 الجلسة  12:00 – 11:00
 

  فلسطين ،النجاح جامعة- الكوارث مخاطر من والحد العمراني التخطيط مركز مدير ك،دبيي جالل. د: الجلس  ميسر
 

   العربي  للدول االقليمي المكتب رئي  نائب جنان،ال فادي. أ/  الكوارث عن جم االن للخسائر الوطني  البيانا  قواعد :عرض
   الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب –
 

 من حالة دراسات
  لبنان في الكوارث مخاطر دارةإ وحدة في الفنيين الموظفين رئيس  الدين، فخر بو سوسن. أ لبنان

  )التأكيد قيد) والكوارث واألزما  الطوارئ إلدارة الوطني  الهيئ   الكثيري، أحمد. أ: المتحدة العربية اإلمارات
 

 عام  مناقش 

 الكوارث مخاطر من للحد الوطنية المنتديات: الكوارث مخاطر إدارة :7 الجلسة 13:00 – 12:00
 

 المتحدة األمم مكتب  - الخارجي  العالقا  مسئول ارو،ص راجي. أ( / عمل إلى كلما  من دليل) الوطني  المنتديا  :عرض
 العربي  للدول اإلقليمي المکتب - الكوارث مخاطر من للحد

 
 من حالة دراسات

 اإلنساني  المساعدا  لجنة- المخاطر إدارة قسم رئيس  أحمد، حفص  أ. سودانال
 

 عام  مناقش 
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سبل إدارة مخاطر الكوارث: االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث  تعزيز :8 الجلسة 14:00 – 13:00

 من أجل مواءمة الخطط الحالية مع إطار سنداي

 الكوارث مخاطر إدارة في دولي مستشار حمدان، فادي. د: ميسرالجلس 

 

 من حالة دراسات

 والبيئ  المحلي  الشؤون وزارةفي  مدير مساعد يلي،سه هيدي. أ تونس

 المستدام  والتنمي  البيئ  وزاثة - التنظيم مدير القادر، عبد مينأ محمد .أ موريتانيا

  )التأكيد قيد) والکوارث واألزما  الطوارئ إلدارة الوطني  لهيئ ا زادجالي بدري . أ :المتحدة العربية اإلمارات

 عام  مناقش 

 غذاء استراحة  15:30 – 14:00

 العربية المنطقة في سنداي إطار تنفيذ نحو الخطة وضع 16:30 – 15:30

 الطوارئ إلدارة الوطني  الهيئ  العربي ، الدول جامع  ،الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب :عام ونقا  عرض
  .(NCEMA) والكوارث واألزما 

  ثالكوار مخاطر من للحد الرابع العربي المؤتمر عن التانسية الجمهاثيةو
  

  العمل ورش  تقييم


