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 نشاط 

 ية المستدامة والتعاون الدوليالتنم إدارة

 االقتصادي واالجتماعيمجلس الفيما بين دورتي  

(98-99) 

 عتطةوير  (إدارة اعتنمية  اعمتةتدام  واعتاةاول اعةدوعياألمانة  اعاامة   طار جهود إ في
اعوكاع  االعمانية  علتاةاول  مع ،7/9/2016بتاريخ  اجتماعوعملها تم عقد  امهامه
فةي  واعجاماة  اعاربية  اعوكاعة مقترثةا  اعتاةاول بةيل تم خالعة  بثة    GIZاعدوعي

 .مجال اعتنمي  اعمتتدام 
   خةةةةةةالل  (إدارة اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةاول اعةةةةةةدوعياألمانةةةةةة  اعاامةةةةةة   شةةةةةةارك

عمةةةةةةال ورشةةةةةة  اعامةةةةةل اال ليميةةةةةة  اعتةةةةةةي ن مهةةةةةةا أ فةةةةةةي ،27/9/2016-25اعفتةةةةةرة 
 م لةةةةةة تثةةةةةة   اعمجلةةةةةر اعاربةةةةةةي علميةةةةةةاا باعتاةةةةةةاول مةةةةةةع برنةةةةةام  اع ةةةةةة ا  اعاةةةةةةاعمي

 فةةةةةةةيانةةةةةةةوال  تاويةةةةةةةو مفهةةةةةةةوم اعهشاشةةةةةةة  االجتماعيةةةةةةة  بجاماةةةةةةة  اعةةةةةةةدول اعاربيةةةةةةة  
 .“اعمنطق  اعاربي  

  تةةةةاريخ منةةةة   (إدارة اعتنميةةةة  اعمتةةةةتدام  واعتاةةةةاول اعةةةةدوعياالمانةةةة  اعاامةةةة    تشةةةةار
مخةةةاطر اعمنةةةا   عمبةةةادرة   اعتقنيةةة ا االجتماعةةة فةةةي وثتةةةا تاريخةةة  27/9/2016

Climate Risk Nexus Initiative   عةةدتها جاماةة  اعةةدول اعاربيةة  أ اعتةةي
مةةةم اعمتثةةةدة، وتهةةةد   ةةة ا وشةةةركا  مةةةل األ علميةةةااباعتاةةةاول مةةةع اعمجلةةةر اعاربةةةي 

كما تهةد   ،اعميااو  اع  ائيمل عمنا  واألاتياتا   فيعا تاويو اعترابط إاعمبادرة 
عشةةةةركا  اعمثليةةةةيل اعضةةةةا  و عةةةةا بنةةةةا   ةةةةدرا  جاماةةةة  اعةةةةدول اعاربيةةةة  ودوعهةةةةا األإ

  يل.يليمواال 
  إدارة األمانةةة  اعاامةةة    امةةة   مريكةةةا اعجنوبيةةة أفةةةي اطةةةار تاويةةةو اعتاةةةاول مةةةع دول

خطةة  عمةةل بةةيل اعةةدول اعاربيةة  عمقتةةر  بتقةةديم  (اعتنميةة  اعمتةةتدام  واعتاةةاول اعةةدوعي
اجتمةاع كبةار  علةا عرضة  ودول أمريكا اعجنوبي  في مجةال اعتنمية  اعمتةتدام  تةم

مريكةةةةةا اعجنوبيةةةةة  اعةةةةة   عقةةةةةد أاعاربيةةةةة  ودول  اعمتةةةةة وعيل عةةةةةوورا  خارجيةةةةة  اعةةةةةدول
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ثيةة  اعتمةةد اعتقريةةر اعنهةةائي عالجتمةةاع  ةة ا ، بنيويةةور  28/9/2016-27يةةومي
ثةول تبةادل اعمالومةا  واعةدرور اعمتةتفادة  لورش  عمةعقد اعخط  اعتي تضمن  

تدشةةةيل و  2030مةةةل  اةةةا اعنجةةةا  فةةةي تنفيةةة  أ ةةةدا  اعتنميةةة  اعمتةةةتدام  خطةةة  
بهةةةة ا  قةةةةدرا  واعتةةةةدريال فةةةةي مجةةةةاال  مثةةةةددة  ا  اعاةةةةل برنةةةةام  مثكةةةةم عبنةةةةا  اع

علةا    ا اعمقتةر بتاميم وعلي   ام  األمان  اعاام   .2017 خالل عام اال دا 
ردودًا مةل كةل األمان  اعاام  تلق   ، ثي بدا  اعرأ  واعمالث ا إلاعدول اعاربي  

 اا تمامهمةةة مةةل اعمملكةةة  اعاربيةةة  اعتةةةاودي  واعمملكةة  األردنيةةة  اعهاشةةةمي ، متضةةةمن 
 .باعمشارك  في   ا اعخط  اوترثيبهم

 علهةةةةد  اع ةةةةاني مةةةةل  وتنفيةةةة اً  طةةةةار بنةةةةا  اعشةةةةراكا  مةةةةع اعمن مةةةةا  اعدوعيةةةة إ فةةةةي
، اعخةةةةةةةاا باعقضةةةةةةةا  علةةةةةةةا اعجةةةةةةةوع 2030 ةةةةةةةدا  اعتنميةةةةةةة  اعمتةةةةةةةتدام  أخطةةةةةةة  

  عقةةةةةةد  ةةةةةةدا ،واعهةةةةةةد  اعتةةةةةةابع عشةةةةةةر اعخةةةةةةاا باقةةةةةةد اعشةةةةةةراكا  عتثقيةةةةةة  األ
بتةةةةةةةةةةةةاريخ ( يةةةةةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةةةةةدوعيإدارة اعتنماألمانةةةةةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةةةةةة   

طةةةةار بثةةةة  إ فةةةةيغ يةةةة  اعاةةةةاعمي و عةةةة  مةةةةع برنةةةةام  األ اً اجتماعةةةة 3/10/2016
 .2030غايا  اعهد  اع اني مل خط  تبل تنفي  

   امةةةةةةة  األمانةةةةةةة  اعاامةةةةةةة   إدارة اعتنميةةةةةةة  اعمتةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةاول اعةةةةةةةدوعي( بةةةةةةةا ترا 
اربةةةةي واعبرعمةةةةال االفريقةةةةي، عةةةةدد مةةةةل األنشةةةةط  تتالةةةة  باعتاةةةةاول بةةةةيل اعبرعمةةةةال اع

وكةةةةةة ع  أنشةةةةةةط  فةةةةةةي مجةةةةةةال دعةةةةةةم اعم تتةةةةةةا  اعماعيةةةةةة  بةةةةةةيل اعجةةةةةةانبيل عتنفيةةةةةة  
 .مشاريع في مجال اعتنمي  اعمتتدام 

   فةةةةةةةةي  (إدارة اعتنميةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةدوعياالمانةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةة   شةةةةةةةةارك
اعتنتةةةةةةي  اإل ليميةةةةةة   آلعيةةةةةة   اعتاباةةةةةة 2030مجموعةةةةةة  اعامةةةةةةل عخطةةةةةة   ا اجتماعةةةةةة
RCM  ع  اعةةةةةةةدورة اعتاتةةةةةةةا  واعاشةةةةةةةرول علجنةةةةةةة  اال تاةةةةةةةادي  واالجتماعيةةةةةةة  كةةةةةةةو 

تنفيةةةةةة  خطةةةةةة   ع ربةةةةةةي اتةةةةةةيا  اإلتةةةةةةكوا( علةةةةةةا اعمتةةةةةةتو  اعةةةةةةووار  تثةةةةةة  عنةةةةةةوال 
-14يةةةةةةةةةةةةةومي   فةةةةةةةةةةةةةي اعةةةةةةةةةةةةةدول اعاربيةةةةةةةةةةةةة  2030اعتنميةةةةةةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةةةةةةتدام  عاةةةةةةةةةةةةةام 
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والتعاااااو  االجتماعااااات التااااأل ااماااات األمانااااة العامااااة ت امار  التنميااااة الم ااااتمامة  -

  المولأل( بتنظيمها:
    بتةةةةةةاريخ  (إدارة اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةاول اعةةةةةةدوعياألمانةةةةةة  اعاامةةةةةة   عقةةةةةةد

مةةةةةةةع م تتةةةةةةةا  اعامةةةةةةةل اعاربةةةةةةةي اعمشةةةةةةةتر   تثضةةةةةةةيرياً  اجتماعةةةةةةةاً  31/8/2016
طةةةةةة  اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  عتنفيةةةةةة  خ ةبهةةةةةةد  وضةةةةةةع خطةةةةةة  تثةةةةةةر  عربةةةةةةي موثةةةةةةد

 ا  اعامةةةةةةةل اعاربةةةةةةةةيوتةةةةةةةم تامةةةةةةةةيم مخرجةةةةةةةا  االجتمةةةةةةةةاع علةةةةةةةا م تتةةةةةةةة، 2030
علةةةةةا  علمن مةةةةةا  اعاربيةةةةة  اعمتخااةةةةة  ملتقةةةةةاومةةةةةل اعمقةةةةةرر تن ةةةةةيم  .اعمشةةةةةتر 
عبثةةةةة  دور اعمن مةةةةةا   اجتماعةةةةةا  اعمجلةةةةةر اال تاةةةةةاد  واالجتمةةةةةاعي  ةةةةةام 

 عيها.إاعاربي  في تنفي  اعخط  اعمشار 
   اجتماعةةةةةةاً  (إدارة اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةاول اعةةةةةةدوعياالمانةةةةةة  اعاامةةةةةة   عقةةةةةةد 

 بتةةةةةاريخاالكاديميةةةةة  اعاربيةةةةة  علالةةةةةوم واعتكنوعوجيةةةةةا واعنقةةةةةل اعبثةةةةةر  وفةةةةةد مةةةةةل مةةةةةع 
اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام   فةةةةةةيكاديميةةةةةة  األمةةةةةةع طةةةةةةر اعتاةةةةةةاول أثةةةةةةول  18/10/2016

 فةةةةةةةيوكيفيةةةةةةة  االتةةةةةةةتفادة مةةةةةةةل االكاديميةةةةةةة   ،واعتنتةةةةةةةي  ثةةةةةةةول اال ةةةةةةةدا  واعمهةةةةةةةام
تتتةةةةةةهم  اعتةةةةةةيبيةةةةةة  مةةةةةةل بيةةةةةةو  اعخبةةةةةةرة اعاربيةةةةةة   باعتبار ةةةةةةااعتةةةةةةدريال واعتمويةةةةةةل 

 2030تنفيةةةةة  خطةةةةة  اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام   فةةةةةيخةةةةةر  اول مةةةةةع اعمن مةةةةةا  األباعتاةةةةة
   . باعمنطق  اعاربي 

  عةةةةةدة  ( باقةةةةةدإدارة اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  واعتاةةةةةاول اعةةةةةدوعياألمانةةةةة  اعاامةةةةة     امةةةةة
علتنميةةةةةة  اعمتكاملةةةةةة  بشةةةةةةة ل علشةةةةةةباال مةةةةةةع اعمجلةةةةةةر اعاربةةةةةةةي عقةةةةةةا ا  تثضةةةةةةيري  

مةةةةل اعقةةةةومي تةةةةتدام  واأل  اعمعةةةةداد عاقةةةةد منتةةةةد  اعشةةةةباال اعاربةةةةي بةةةةيل اعتنميةةةةاإل
وعويةةةةةةا  تنفيةةةةةة  أ  اعتثةةةةةةديا  اعرا نةةةةةة  باعمنطقةةةةةة  اعاربيةةةةةة  و تثةةةةةة  عنةةةةةةوالاعاربةةةةةةي 

 .23/2/2017-19خالل اعفترة واعمومع عقدا   ،خط  اعتنمي  اعمتتدام 
   فةةةةةةةةي (إدارة اعتنميةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةدوعياألمانةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةة   شةةةةةةةةارك 

بتةةةةةاريخ  االجتمةةةةةاع االتةةةةةت نائي علجنةةةةة  اعتنتةةةةةي  اعاليةةةةةا علامةةةةةل اعاربةةةةةي اعمشةةةةةتر 
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اعمةةةةةةةةةةةةةةدرا  اعاةةةةةةةةةةةةةةاميل مةةةةةةةةةةةةةةيل اعاةةةةةةةةةةةةةةام وبمشةةةةةةةةةةةةةةارك  برئاتةةةةةةةةةةةةة  األ 13/11/2016
، وتةةةةةةةةم خةةةةةةةةالل االجتمةةةةةةةةاع منا شةةةةةةةة  اعةةةةةةةةدور  اعمتخااةةةةةةةة  اعاربيةةةةةةةة  لمن مةةةةةةةةا ع

اعمرثلةةةةةةةة  اعقادمةةةةةةةة   فةةةةةةةياعمطلةةةةةةةوال مةةةةةةةةل م تتةةةةةةةةا  اعامةةةةةةةل اعاربةةةةةةةةي اعمشةةةةةةةةتر  
تنفيةةةةة  أ ةةةةةدا   فةةةةةيعمتةةةةةا م  وا، عمةةةةةل عجنةةةةة  اعتنتةةةةةي  اعاليةةةةةا تطةةةةةوير وتفايةةةةةلع

، ثيةةةةة  تةةةةةم إضةةةةةاف  بنةةةةةد دائةةةةةم اعمنطقةةةةة  اعاربيةةةةة  فةةةةةي 2030اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  
علتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  علةةةةةا جةةةةةدول أعمةةةةةال عجنةةةةة  اعتنتةةةةةي  اعاليةةةةةا علامةةةةةل اعاربةةةةةي 

 اعمشتر .
   تنتةةةةةةي  باع (إدارة اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  واعتاةةةةةاول اعةةةةةدوعياألمانةةةةة  اعاامةةةةة   عقةةةةةد

واعتاةةةةةةاول مةةةةةةع االتثةةةةةةاد اعاربةةةةةةي علتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  واعبيئةةةةةة ، اعملتقةةةةةةا اعالمةةةةةةي 
األبنيةةةةةة  اعخضةةةةةةرا  واعطا ةةةةةة    :اعةةةةةةدوعي التةةةةةةتدام  اعبنةةةةةةا  واعطا ةةةةةة  تثةةةةةة  عنةةةةةةوال

  ةةةةةةةةد ، ثيةةةةةةةة  14/11/2016، بمقةةةةةةةةر األمانةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةة  بتةةةةةةةةاريخ  اعمتةةةةةةةةتدام 
شةةةةكل اعةةةة   اعاربيةةةة  باع اعمجتماةةةةا تطةةةةوير وتنميةةةة   بثةةةة  تةةةةبل عةةةةاإ االجتمةةةةاع

يثةةةةةةةاف  علةةةةةةةا اتةةةةةةةتدام  اعبيئةةةةةةة  واعطا ةةةةةةة  مةةةةةةةل خةةةةةةةالل ويةةةةةةةادة اعةةةةةةةوعا واعمارفةةةةةةة  
تهةةةةد   واعتةةةةياعك يةةةةر مةةةةل اعمجةةةةاال   فةةةةياعتخطةةةةيط علتنميةةةة  اعمتةةةةتدام   ب  ميةةةة 
 .ومتتقبالً  اعمثاف   عليها ثاضراً إعا 

  ًاعةةةةةة   تضةةةةةةمل  25/7/2016بتةةةةةةاريخ  663ر ةةةةةةم عقةةةةةةرار اعقمةةةةةة  اعاربيةةةةةة   تنفيةةةةةة ا
 اعاربية  واعمن مةا  اعمجةاعر اعووارية  مةع باعتنتةي   اعاامة األمانة  تكلية 

 اآلعية   عة  فةي بمةا  2030  اعمتةتدام  اعتنمية  خطة  تنفية ع اعمتخااة ،
، تنفيةة   ةة ا اعخطةة  عةةدعم اعاربيةة  اعةةدول جاماةة  بةةل  إ رار ةةا مةةل اعمومةةع
االجتمةةةةةاع  (إدارة اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  واعتاةةةةةاول اعةةةةةدوعياألمانةةةةة  اعاامةةةةة   عقةةةةةد  

عمانيةةةةةيل باعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  و عةةةةة  ااالول عنقةةةةةاط االتاةةةةةال اعاربيةةةةة   اعتشةةةةةاور 
ثيةةةةةةة  نةةةةةةةا    ،بمقةةةةةةةر االمانةةةةةةة  اعاامةةةةةةة  28/11/2016يةةةةةةةوم اال نةةةةةةةيل اعموافةةةةةةة  

مشةةةةةةروع و  663 ر ةةةةةةم علقةةةةةةرار تنفيةةةةةة اً  ا  ااعمقةةةةةةرر إنشةةةةةة اآلعيةةةةةة مشةةةةةةروع االجتمةةةةةةاع 
  ةةةةةدا أ تنفيةةةةة متاباةةةةة   جاماةةةةة  اعةةةةةدول اعاربيةةةةة  ومن ومتهةةةةةا بشةةةةة لخطةةةةة  عمةةةةةل 
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إضةةةةةةةاف  عةةةةةةة ع  اعاربيةةةةةةة ،  اعمنطقةةةةةةة  متةةةةةةةتو  علةةةةةةةا 2030 اعمتةةةةةةةتدام  ميةةةةةةة اعتن
فةةةةي مجةةةةةال  طهةةةةةاعةةةةل خط ةةةةدم  عةةةةدد مةةةةةل اعةةةةدول اعاربيةةةةة  اعمشةةةةارك  عروضةةةةةًا 

عالطةةةةالع عليهةةةةةا وتبةةةةادل اعةةةةةرأ  ثةةةةةول  2030تنفيةةةة  ا ةةةةةدا  اعتنميةةةة  اعمتةةةةةتدام  
اعتجةةةةةارال اعوطنيةةةةة  واالتةةةةةتفادة منهةةةةةا فةةةةةي وضةةةةةع اعتاةةةةةور اعاةةةةةام علةةةةةا متةةةةةتو  

و ةةةةد اةةةةدر عةةةةل االجتمةةةةاع تواةةةةيا  باعموافقةةةة  علةةةةا إنشةةةةا   بيةةةة .اعمنطقةةةة  اعار 
مكونةةةةة  مةةةةةل  2030 اعمتةةةةةتدام  اعتنميةةةةة   ةةةةةدا أ تنفيةةةةة متاباةةةةة  اعلجنةةةةة  اعاربيةةةةة  ع

كبةةةةةار اعمتةةةةة وعيل عنقةةةةةاط االتاةةةةةال اعمانيةةةةة  باعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  تكةةةةةول مهمتهةةةةةا 
عةةةةةةداد تقريةةةةةةةر تةةةةةةةنو  عةةةةةةةل اعتقةةةةةةةدم  وضةةةةةةع خطةةةةةةة  عربيةةةةةةة  علتنميةةةةةةة  اعمتةةةةةةةتدام  وا 

 نها ومةةةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةةةم رفةةةةةةةةةةةع اعنتةةةةةةةةةةةائ  إعةةةةةةةةةةةا اعمجلةةةةةةةةةةةر اال تاةةةةةةةةةةةاد  اعمثةةةةةةةةةةةرو بشةةةةةةةةةةة
واالجتمةةةةةةةةاعي، كمةةةةةةةةا تةةةةةةةةم تكليةةةةةةةة  إدارة اعتنميةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةدوعي 

 بإعداد إطار عام مقتر  علخط  اعاربي  علتنمي  اعمتتدام .
   االجتمةةةةةاع االمانةةةةة  اعاامةةةةة   إدارة اعتنميةةةةة  اعمتةةةةةتدام  واعتاةةةةةاول اعةةةةةدوعي( عقةةةةةد

لمانيةةةةيل باعتنميةةةة  اعمتةةةةتدام  و عةةةةة  عط االتاةةةةال اعاربيةةةة  عنقةةةةا اع ةةةةانياعتشةةةةاور  
ثيةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةا    ،مانةةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةةة بمقةةةةةةةةةر األ 9/1/2017يةةةةةةةةةوم اال نةةةةةةةةةيل اعموافةةةةةةةةة  

طةةةةار اعاةةةةام اعمقتةةةةر  علخطةةةة  اعاربيةةةة  علتنميةةةة  اعمتةةةةتدام ، و ةةةةام اإل  االجتمةةةةاع
طةةةةةةار اعمقتةةةةةةر  اةةةةةةياغ  اإلببتكليةةةةة  إدارة اعتنميةةةةةة  اعمتةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةاول اعةةةةةةدوعي 

وفةةةةةي ضةةةةةو  اعمالث ةةةةةا  اعتةةةةةي  مةةةةةع اعقطاعةةةةةا  األخةةةةةر   ا  اعاةةةةةل  باعتنتةةةةةي 
 . أ ار ا مم لي اعدول خالل االجتماع

 
 الفعاليات التأل شاركت فيها األمانة العامة:

   فةةةةةةةةي  (إدارة اعتنميةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةدوعياألمانةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةة   شةةةةةةةةارك
-2عفتةةةةةرة مةةةةة تمر اعتمكةةةةةيل اال تاةةةةةاد  علمةةةةةرأة فةةةةةي اعتنميةةةةة  اال تاةةةةةادي  خةةةةةالل ا

تةةةةةلط اعمةةةةة تمر اعضةةةةةو  علةةةةةا اعيةةةةةا  وتياتةةةةةا  تمكةةةةةيل ثيةةةةة  ، 3/11/2016
اعمةةةةةةةرأة مةةةةةةةل خةةةةةةةالل تقةةةةةةةديم االتتشةةةةةةةارا  اعفنيةةةةةةة  وتةةةةةةةوفير اعتةةةةةةةدريال واعخةةةةةةةدما  
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اعمةةةةةةة تمر اعتجةةةةةةةارال واتةةةةةةةتار   ،اعماةةةةةةةرفي  عتقةةةةةةةديم اعقةةةةةةةرو  بشةةةةةةةروط ميتةةةةةةةرة
 اال تاةةةةةةةةاد مجةةةةةةةال اعتمكةةةةةةةةيل  فةةةةةةةةياعةةةةةةةدول اعاربيةةةةةةةة  واألفريقيةةةةةةة   فةةةةةةةةياعناجثةةةةةةة  

 .علمرأة
    فةةةةي ثلقةةةة   (إدارة اعتنميةةةة  اعمتةةةةتدام  واعتاةةةةاول اعةةةةدوعيشةةةةارك  األمانةةةة  اعاامةةةة

علثةةةةةد  اعاةةةةةاعميإطةةةةةار اعتثضةةةةةيرا  اعخااةةةةة  باعمنتةةةةةد   فةةةةةياعتشةةةةةاور اال ليميةةةةة  
اعشةةةةبك  اعاربيةةةة  علبيئةةةة  واعتنميةةةةة   هةةةةةان مت، واعتةةةةي 2017مةةةةل مخةةةةاطر اعكةةةةوار  

اعكةةةةةةةوار    رائةةةةةةةد  باعتاةةةةةةةاول مةةةةةةةع مكتةةةةةةةال األمةةةةةةةم اعمتثةةةةةةةدة علثةةةةةةةد مةةةةةةةل مخةةةةةةةاطر
 UNISDR  واعمجلةةةةةةةةةةةر اعنرويجةةةةةةةةةةةي عالجئةةةةةةةةةةةيل )NRC)،  برعايةةةةةةةةةةة  جاماةةةةةةةةةةة  و

بهةةةةةةد  اعتنتةةةةةةي  بةةةةةةيل باعقةةةةةةا رة، و عةةةةةة   7/12/2016بتةةةةةةاريخ  اعةةةةةةدول اعاربيةةةةةة 
عإلعةةةةةةةداد  -بمةةةةةةةا فةةةةةةةي  عةةةةةةة  من مةةةةةةةا  اعمجتمةةةةةةةع اعمةةةةةةةدني  -اعجهةةةةةةةا  اعمانيةةةةةةة  

  .علمنتد  اعااعمي علثد مل مخاطر اعكوار 
   فةةةةةةةةي  (عتنميةةةةةةةة  اعمتةةةةةةةةتدام  واعتاةةةةةةةةاول اعةةةةةةةةدوعيادارة ااألمانةةةةةةةة  اعاامةةةةةةةة   شةةةةةةةةارك

اعمةةةة تمر اعةةةةووار  ثةةةةول خطةةةة  عمةةةةل اعتالةةةةيم مةةةةل أجةةةةل اعتنميةةةة  اعمتةةةةتدام  فةةةةي 
-8 يةةةةةةةوميمنطقةةةةةةة  اعبثةةةةةةةر اعمتوتةةةةةةةط اعةةةةةةة   عقةةةةةةةد بمدينةةةةةةة  نيقوتةةةةةةةيا بقبةةةةةةةرا 

، بثضةةةةةةور رئةةةةةةةير اعبرعمةةةةةةةال اعقبراةةةةةةةي ووويةةةةةةةر اعتالةةةةةةةيم واع قافةةةةةةة  9/12/2016
خطةةةةةةة  اعامةةةةةةةل اعتةةةةةةةي تةةةةةةةم تمثةةةةةةةور  أعمةةةةةةةال اعمةةةةةةة تمر ثةةةةةةةول  ، ثيةةةةةةة بقبةةةةةةةرا

عةةةةةةةداد ا مةةةةةةةل أجةةةةةةةل تنفيةةةةةةة  اتةةةةةةةتراتيجي  اعمتوتةةةةةةةط علتالةةةةةةةيم مةةةةةةةل أجةةةةةةةل اعتنميةةةةةةة  إ
اعمتةةةةةتدام   اعتنميةةةةة عهةةةةةد  اعرابةةةةةع مةةةةةل أ ةةةةةدا  ا تنفيةةةةة ثةةةةةول تةةةةةبل اعمتةةةةةتدام ، و 
  .اعماني باعتاليم

 


