
 
  
 
 

 
 
 
 

الثامنةالجلسة المتخّصصة    

 

تعزيز الشراكات لدعم االتساق في السياسات واالستراتيجيات الوطنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية 

 المستدامة
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 : ميّسر الجلسة

رئيس مكتب األمم  ،سوجيت موهانتيالسيد  •
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المكتب 

 مصر. العربيةاإلقليمي للدول 
 

 :الخطاب الرئيسي

الممثل الخاص  ،مامي ميزوتوريالسيدة  •
لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من 

 ، سويسرا.مخاطر الكوارث
 

 :المتحّدثون في الجولة األولى من النقاش

مديرة التنمية المستدامة  ،ة ندى العجيزيالسيد •
  ، مصروالتعاون الدولي، جامعة الدول العربية

رئيس المركز  محمد عودة القصراوي،السيد  •
 الوطني إلدارة مخاطر الكوارث، فلسطين

نائب مدير، ، السيدة هزار بلي عبد الكافي •
 تونسوزارة الشؤون المحلية والبيئة، 

 
 :المتحّدثون في الجولة الثانية من النقاش

 

منسق المجموعة العربية  ،السيد عماد عدلي •
من مخاطر  لمنظمات المجتمع المدني للحد

 الكوارث، مصر.
ممثلة المجموعة  السيدة هبة الحريري، •

العربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 .، مصرالكوارث مخاطرمن أجل الحد من 

رئيس المجموعة  السيد شادي عبد هللا، •
في  االستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 الحد من مخاطر الكوارث، لبنان.
 

  ةالجلسة المتخّصصة مباشرهذه ستُبث 
 

 

 :الخلفية

 
الحد من مخاطر الكوارث هو جزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية واالقتصادية وهو 
جوهري إذا ما أردنا أن تكون التنمية مستدامة في المستقبل. وال يمكن تحقيق أجندة التنمية 

بحيث تكون مطلعة على المخاطر وقادرة على الصمود إال من خالل  2030المستدامة 

اجتمعت خمس مجموعات من لمجتمعات والقطاع الخاص. وقد الشراكة مع الجماعات وا
ن عمل" بطريقة منتظمة وقدمت "بيا 2018أصحاب المصلحة ألول مرة في عام 

 وخطط عملها شروطها المرجعيةطورت المجموعات ونداي. للمساهمة في تنفيذ إطار س
االنخراط مع أقرانها من (، بما في ذلك كيفية 2020-2019) على مدار العامين القادمين

مجموعات التنمية المستدامة لدعم الحكومات في ضمان تماسك السياسات واالستراتيجيات 
 .والبرامج

 
 :هدف الجلسة

 
لضمان اتساق  متكامل للمجتمعالقيمة المضافة للشراكات ونهج تسليط الضوء على 

ام أصحاب المصلحة السياسات نحو تحقيق الشمولية والمساواة والتمكين والتماس اهتم
للمساهمة في هذه الجهود  دى العربي للتنمية المستدامةالمنت اآلخرين المشاركين في

 وتعظيمها.
 

 :مواضيع البحث والمناقشة

 

 دور مجموعات أصحاب المصلحة في تماسك السياسات -1
دور الشراكات في تحمل العبء الواقع على الحكومات لوضع وتنفيذ سياسات  -

متماسكة ألهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات 
 )المسؤولية المشتركة(.

فإن النقاش  المجتمع،مجموعات أصحاب المصلحة تمثل جميع شرائح بما أن  -
وتمكين الناس على جميع مستويات  يةالشمول هيركز على كيفية ضمان هذس

 وضع السياسات وتنفيذها.
 بين العلوم والسياسات في الدول العربية. العوائق أمام تعزيز التواصل -
تشكيلها  يمكناستكشاف الفرص لمجموعات أصحاب المصلحة األخرى التي  -

 نداي وأهداف التنمية المستدامة.سإطار لدعم تنفيذ 
 
الجهود التي تبذلها الحكومات لضمان اتباع نهج متكامل للمجتمع في تماسك  -2

 السياسات من أجل التنمية المستدامة
ية تفاعل الحكومات مع قطاعات التنمية وأصحاب المصلحة لتحقيق الشمولية كيف -

 العلوم والسياسات. التواصل بينوالمساواة والتمكين من خالل تعزيز 
ما هي المجاالت البحثية التي و األكاديمية؛كيف تتعامل الحكومات مع األوساط  -

  تفتقر إلى دعم الشمولية والمساواة والتمكين.
 

  
 

  
 


