البيان اخلتامي
ورشة عمل
" متكني املدن من جمابهة خماطر الكوارث – مدينيت مستعدة"
مدينة اإلمساعيلية ( 27 – 25ديسمرب )2018
يف ضوء مشاركة عدد من املدن املصرية يف احلملة العاملية للحد من خمااطر الكاوارث
حتت عنوان "متكني املدن من جمابهة خمااطر الكاوارث – مادينيت مساتعدة" والايت قطل هاا
مكتااا امماات املتحاادة للحادر ماان خماااطر الكااوارث ( ,)UNISDRوباإلشااارة ا ايتيااار مدينااة
اإلمساعيليااة للمشاااركة ضاامن مبااادرة بعنااوان "متكااني املاادن علا االسااتدامة وال اادرة علا
جمابهة الكوارث" بتمويل من املفوضية اموروبية.
حتااات رعاياااة و شااااركة السااايد اللاااواء ق

اااد

ع ماااان – حماااااإل اإلمساعيلياااة

والسيد املهندس زياد عبد التواب – رئيس مركز املعلومات ودعت اختاذ ال رار برئاسة جملس
الااوزراء ورئاايس اللانااة ال وميااة إلدارة امزمااات والكااوارث واحلااد ماان امل اااطر  -نظَّماات
حمااظة اإلمساعيلية بالتعاون مع مركز املعلومات ودعات اختااذ ال ارار برئاساة جملاس الاوزراء
ومكتا اممت املتحدة للحدر من خمااطر الكاوارث (املكتاا اإللليماي بال اا)رة) ورشاة عمال
حتت عنوان "راع الوعي بإطار سيندا

للحدر من خماطر الكوارث وبناء ت رير الت ييت الاااتي

للمدن" يالل الفرتة من ( 27 – 25ديسمرب . )2018
ولد شارك يف ورشة العمل ال يادات التنفياية والشعبية باحملااظة ومم لو ال طاع اخلاص
ومنظمات اجملتمع املدني ,وقشاد املشاركون بالتنظيت الناجح لفعاليات ورشاة العمال والايت
يلُصت ا التوصيات التالية:
 .1اعتبار احلدر من خماطر الكوارث من امولويات الرئيسية عل مستوى احملااظة ,ومراجعة
يطط وبرامج التنمية املستدامة للمحااظة من قجل دماج اعتباارات وقنشاطة احلادر مان
خماطر الكوارث بها.
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.2

عاااداد يطاااة عمااال لتطاااوير منظوماااة دارة امزماااات والكاااوارث واحلاااد مااان امل ااااطر
باحملااظة تتضمن حتديد امل ااطر احملتملاة وقدوار ومسايوليات اتهاات املعنياة علا
مستوى احملااظة.

.3

مساتوى حمااظاة اإلمساعيلياة ,وكااا يريطاة

عداد لاعدة بيانات خلسائر الكاوارث علا

للم اطر اليت تواجه احملااظة ,وحتدي ها بشكل دور

لتحديد امولويات الرئيسية للحدر

من امل اطر اليت تهدد احملااظة.
 .4اعتماااد )يكاال تنظيمااي ملركااز دارة امزمااات والكااوارث باحملااظااة وتزويااد بالعناصاار
البشرية املالئمة حت يكون لادرا علا ت يايت امل ااطر و عاداد اخلطاط والسايناريو)ات
الالزمة ملواجهتها ,والتنسيق الفعال مع مجيع اتهات املعنية ,عل قن يكون املركز نواة
إلنشاااء مركااز لليمااي متطااور إلدارة امزمااات والكااوارث واحلااد ماان امل اااطر لصااا
حمااظات ال ناة وسيناء.
 .5العماال علاا

عااداد اخلطااط االسااتبالية لكاال امليسسااات احلكوميااة و ااك احلكوميااة

والتدريا عليها وذلك لتمكينها من التعامل مع حااالت الطاوارا امل تلفاة ,ماع االلتازا
بضوابط الولاية والسالمة العامة.
.6

عااداد يطااة تاادريا علا مسااتوى احملااظااة وت )ياال الكااوادر البشاارية علا

جااراءات

الولاية والسالمة العامة واحلدر من امل اطر ,تُراعي التنوع ال ايف والفئات العمرية وذوى
االحتياجات اخلاصة.
 .7رااع مسااتوى التنساايق باني امليسسااات احلكوميااة ومنظماات اجملتمااع املاادني وال طاااع
اخلاص لتفعيل آليات العمل املشارتك الالزماة يف مواجهاة خمااطر الكاوارث ,ووضاع آلياة
لتداول املعلومات بني امجهزة التنفياية ومنظمات اجملتمع املادني اا ماد يطاط
احلد من خماطر الكوارث.
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 .8تعظيت االساتفادة مان اخلاربات والكاوادر الفنياة املت صصاة واملراكاز واملعا)اد البح ياة
جبامعة لناة السويس يف جمال دارة امزمات والكوارث واحلد من امل اطر.
.9

عداد وتنفيا

لة لراع الوعي اجملتمعي من قجل نشر ث ااة احلدر من خماطر الكوارث

باساات دا وسااائل التواصاال املرئيااة وامل ااروءة واملسااموعة امل تلفااة ,وتنفيااا تاادريبات
عملية بشكل دور

عل قساليا اإليالء والولاية من خماطر الكوارث باملدارس ومراكز

الشباب وامندية.
 .10وضااع يطااة ملتابعااة تنفيااا اإلدارة احملليااة ملدينااة اإلمساعيليااة متطلبااات املاادن ا منااة
واملسااتعدة اتسااالا مااع ق)ااداا احلملااة العامليااة للحااد ماان خماااطر الكااوارث "ماادينيت
مستعدة".
وتتوجه حمااظة اإلمساعيلية بالشكر والت دير لكل من مركز املعلومات ودعت اختاذ ال ارار
برئاسة جملس الوزراء ,ومكتا اممت املتحدة للحدر من خماطر الكوارث (املكتاا اإللليماي
بال ا)رة) ,وذلك علا اتهاود املباولاة واإلساها املتمياز يف راا ورشاة العمال ,وتتطلاع
احملااظة ا مزيد من التعاون والتنسيق لدعت جهود احملااظة يف جمال احلاد مان خمااطر
الكوارث يالل الفارتة ال ادماة قماال يف ت اديت اوذج يُحتااى باه علا خمتلات املساتويات
الوطنية واإللليمية والدولية.
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