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 قطاع إدارة األزمات والكوارث واحلد من املخاطر

 ورشة عمل حول
  19-إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد"

 "وأثر التغريات املناخية على التنمية املستدامة

 حقاق أهقاف حلدام الاملساد اةسيييييياداقد    د أ سيييييي  
ً
 رئيسيييييياا

ً
لذه الكوارث في حد ث  تعد الكوارث عائقا

خسائر بشريد  قاديد  أضاف حعباء جديدة على قيزاناات الد ل للاعافي قن آثار لذه الكوارث  إعادة اإلعسار قسا 

 على املخصصات اةالاد للاملساد في قخالف القطاعات.
ً
 يملعكس سلبا

  الذى أم اعاساده 2030-2015 قن قخا ر الكوارث سيييييملداد ل  د  في ضيييييوء أملساذ قسييييير دمات إ ار عس   

ماه الد ل حكدت  الذد   2015 قارسقن قخا ر الكوارث في  في قؤأسر األقم اةاهدة العاةي الثالث اةعني بال د  

 بملاء  أهديث قن قخا ر الكوارث  بملاء القدرة على قواجهد الكوارث  بالاصييييييييييييدد ةوضيييييييييييو ي ال د   التزاقهاعلى 

يإعداد االسيييتياأا اد الو ملاد ل  د  قن    اقت قصييير خرائط   ملاد لرصيييد املخا ر حنظسد اإلنذار اةبكر  أصيييسام

 .2030قخا ر الكوارث 

في ضيييييييييييوء أهقاف حلدام  2030رؤيد   ملاد للاملساد اةسييييييييييياداقد لجسهوريد قصييييييييييير العرباد    د جاء أبني

    غييلييا في كييامييد امل يياالت اال اصيييييييييييياديييد  االجاسيياعاييد 2030الاملساييد اةسييييييييييياييداقييد ل قم اةاهييدة 
ً
 صييييييييييييدار إل  دامعييا

قسييييييييييي ملدة إ ى ن   إ ار عس   2010 خالل عاق  ال د  قن حخطارلا إلدارة األزقات  الكوارث الو ملاد دسيييييييييييتياأا ال ا

أهت قسيييييييييييسج "االسيييييييييييتياأا اد الو ملاد ل  د  قن  2017  التي أم أهديث ا  إعادة صيييييييييييااغر ا خالل عاق  "لاوجو"

 حجملدة األقم   (2030 - 2015المل   الد لاد  حلسها إ ار سيييييييييييملداد  لاكون قاوائسد قع   "2030قخا ر الكوارث 

في  غاير ا الرئيسييييييييييادأسثلت    التي  اأساق باريس بشيييييييييينن ت يي اةملا   (2030 - 2015اةاهدة للاملساد اةسيييييييييياداقد  

قن قخييييا ر الكوارث بسييييا دعاز القييييدرات  "ال سيييياى على األر امل  اةسالمييييات قن خالل أطوير نظيييياق   ني ل  ييييد  

 .الو ملاد  يسهم في أهقاف الاملساد اةساداقد"

ل  د  بملاء القدرة على قواجهد الكوارث  أنتج لذه الورشييييييييد ك اء قن ال هود الو ملاد التي أبذلها قصيييييييير في

الاكاف قع ت يي  حسيييييييييلو  كذا  ألخطار الباولوجاد ا دقجقن خالل   الاملساد اةسييييييييياداقد قن قخا رلاعلى خطط

إ ار الاعا ن بين قركا اةعلوقات  دعم     ذلك فيفي السيييييييااسيييييييات  الخطط  ال ياقج على جساع اةسييييييياوياتاةملا  

بيييييادرة اةأملسايييييذ   في UNDRRقكاييييي  األقم اةاهيييييدة ل  يييييد  قن قخيييييا ر الكوارث اأخييييياذ القرار بس لس الوزراء   

 ."19-كوماد لاساد "إعادة البملاء بشم  حمض  ماسا بعد اإل
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 . اقن في حنشطد رصد  أقاام املخا ر ل  د    حص ا  اةص  د اةعملاد اةؤسسات الو ملادتعايا إدقاج  •

 إدقاج حنشطد ال د قن قخا ر الكوارث في سااساات الاملساد اةساداقد. •

ضيييييييييييسن بملود  اةسييييييييييياداقد حثر الا ييات اةملاخاد على الاملساد    املخا ر الباولوجاداألبعاد الصييييييييييي اد  إدقاج •

  .2030ل  د  قن قخا ر الكوارث الستياأا اد الو ملاد ا



  

3 
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 لورشة عمل قرتح جدول األعمالم
 "وأثر التغريات املناخية على التنمية املستدامة 19-إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد"

 2022يناير  30اليوم األول: 

 
 
 

 اةاهدث جد ل األعسال الاو ات

 تس ا  ال ضور  9:30 – 9:00

9:30 – 10:00 

 ال لسد االماااحاد

 رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار. -السيد/ مساعد رئيس مجلس الوزراء كلمة  –

 كلمة ممثل سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية. –

 كلمة مكتب األمم املتحدة للحّد من مخاطر الكوارث )املكتب اإلقليمي للدول العربية(. –

 

 استياحد  هوة 10:30 – 10:00

 "19 –جهود الد لد في الاعافي قن "كوماد  11:00 – 10:30

 د/ محمد عوض تاج الدين

رئيس الجمهورية السيد/ مستشار 

 للشؤون الصحية

 قملا شد 11:15 – 11:00

11:15 – 11:45 
اةبادئ الاوجي اد إلدقاج األخطار الباولوجاد  األ بئد في االستياأا اات الو ملاد بسا ياساش ى 

 سيملداد ل  د  قن قخا ر الكوارثقع إ ار 

مكتب األمم املتحدة للحّد من 

 مخاطر الكوارث

 قملا شد 12:00 – 11:45

 استياحد  هوة 12:30 – 12:00

 اللواء/ محمد عبد املقصود ال هود الو ملاد ل  د  قن قخا ر الكوارث 13:00 – 12:30

 قملا شد 13:15 – 13:00

 ممثل وزارة السياحة " على القطاع السااحي  كاساد الاعافي19 –أنثيي "كوماد  13:45 – 13:15

 قملا شد 14:00 – 13:45

14:00 – 14:30 
في االسيييييييتياأا اات الو ملاد بسا ياساشييييييي ى قع  الاكاف قع ت يي اةملا اةبادئ الاوجي اد إلدقاج 

 إ ار سيملداد ل  د  قن قخا ر الكوارث

مكتب األمم املتحدة للحّد من 

 الكوارثمخاطر 

 قملا شد 14:45 – 14:30

 ت يي اةملا  "ال هود  الاهديات"  15:15 – 14:45

 د/ شريف عبد الرحيم

 املناخية للتغيرات املركزية اإلدارة

 بوزارة البيئة

 قملا شد 15:30 – 15:15

 استياحد ال ذاء 15:30
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 2022يناير  31اليوم الثاني: 

 

 

 اةاهدث جد ل األعسال الاو ات

 اساقبال 9:30 – 9:00

 " على القطاع الصحي  إجراءات اةواجهد19 –األخطار الباولوجاد في قصر  أنثيي "كوماد  10:00 – 9:30

 د/ عمرو قنديل

رئيس قطاع الشؤون الوقائية 

 واألمراض املتوطنة بوزارة الصحة

 قملا شد 10:15 – 10:00

 اةساداقدت يي اةملا   حثره على الاملساد  10:45 – 10:15

 د/ حسين أباظة

مستشار وزارة التخطيط للتنمية 

 املستدامة

 قملا شد 11:00 – 10:45

 الا ييات اةملاخادد ر اإلنذار اةبكر في ال د  قن  11:30 – 11:00

 اللواء/ هشام طاحون 

رئيس الهيئة العامة لألرصاد 

 الجوية

 قملا شد 11:45 – 11:30

 الاداعاات امل اسلد لانثييات الا ييات اةملاخاد على القطاع الارا ي  12:15 – 11:45
 د/ محمد فهيم

 مستشار وزير الزراعة

 قملا شد 12:30 – 12:15

 استياحد  هوة 13:00 – 12:30

  ق سوعات عس  ةملا شد بملود أهديث االستياأا اد 15:00 – 13:00

  أهديث االستياأا ادبملود عرض ققتيحات ق سوعات العس  ل 15:30 – 15:00

  خااق الورشد قملا شد 16:00 – 15:30

 استياحد ال ذاء 16:00


