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المؤتمر اإلقليمي

مذ ّكرة المعلومات
األساسية

فهح التو ي

ي م كِ

اإل سا ي م

عل

تعنين فعالية وكياعة ال تاح الديئ ي

أ

خال ل نيادة االستثمارات الدولية في ال جها ت
ية والمةلية

الم ستجيدة الو

واةتراح الدور الذي تلعد

سواع ةكومية أو غير ةكومية )
ميهوح

هذ الجهات .هذا وقد الق

التو ي

تأييدا واسعا ك ما أقدح ةاجة أكثر إلةاةا في الس وا ت

األخيرة

خاقة مع ا عق اد القمة ال عالمية للعمل اإل سا ي ف ي
والت ي شهدت إ الق اتياقية القيق ة

شهر أيار مايو 2016
الكدرى.

أعال والتي تدعو إل

إجراع عدة تغييرات في ممارسات عمل

وم تمات المعو ة ويشمل ذل

جوا و مختلية مثل

نيادة ةجح الم ح غير المخ ق ّ قة والتمويل متع د ّ د الس وات
وتوةيد مت لدات رفع التقارير وتعنين الشيافية وإجراع ا لمنيد
م

الجهااااااات اإل سااااااا ية المةليااااااة والو

والجهااات الما ةااة وم ت مّ ا ات المعو ااة فااي
الم

قة لم اقشة فرص وتةديات التاو ي
الت اااااورات فاااااي العملياااااات

إضاااااافة إلااااا

العالمياة وماا تاح إةاران ما
المجال ويشامل ذلا
التااي أ لقهااا اليرياا
المساعدات الذي ا دث

وكا ت جهات ما ةة وهيئات دولية رئيسية قد وقعت االتياقية
الما ةي

وي شااار

فااي هااذ المااؤتمرات العديااد ماا

التةسي ات في مجال الك لف اإلدارية

وال تقييح الم شتر

لالةتياجات.
وقد دذل المو ق ّعو

عل

االتياقية الكثير م

ي لتةقي
الثالث الماضية عل المستوى الدولي واإلقليمي والمةل ّ
هدف مسار العمل الثا ي " :تقديح منيد م الدعح للجهات الم ستجيدة
المةل ي ّ ة والو يّ ة وتعنين آل ي ّ ات ال ت ّ مويل لديها " وفاع دا لتنامات هح .
وقد ةتيت قضايا تعنين القدرات والتمويل والشراكة والت سي
والج در داهتما ٍح كدير .وم
إةداث منيد م

األهمية دمكا

التغييرات الهامة عل

توجي هذ الجهود ةو

مستوى األ تمة كذل

عل

المستوى االستراتيجي والتشغيلي.
ه ذا اله دف

وسعيا لتةقي
دت تيح سلسلة م

المؤتمرات اإلقليمية ةول تو ي

والتي سيتح عقدها في كل م
آسيا والمةي

عمل م سار التو ي

اله ادئ .

الدد ع

عل

المساع دا ت

إفريقيا والشرق األوس

وم

قة

تقا د ّح فاي هاذا

المداادرات المشاتركة
ا لعاماال ةااول تااو ي
عا

اتياقياة القايقة

الكدرى.
وتهدف هاذ الماؤتمرات إلا

المسااهمة فاي

المداااااادرات المساااااتمرة والخ ااااا
الت ّ خاااذ إجااراعات عل ا المسااتويي
والجماااعي لتعنياان التااو ي
م مّ ا ا يضاام
دعاي

الهادفاااااة
اليااردي

فااي الم

أخااذ م تااور ورؤيااة الم

قااة
قااة

االعتداار واالسترشااد دهاا فاي توجيا

جهود وأدوات التو ي
الجهود خالل الس وات

يااااااة

وت ع ق د

الدولية.

هذ المؤتمرات دت تيح م

كال ما

االتةااد الادولي لجمعياات القاليو واله ا الل
األةماااار  ) IFRCوالةكومااااة السويساااارية
كجهتاااي

مساااؤولتي

ةول التو ي .

عاااا

اليريااا

العاماااال
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برنامج المؤتمر
سيتح ت تيح در امج المؤتمر اإلقليمي عل

ال ةو التالي :

االستعراض العالمي العام
• الت ّورات والمداةثات األخيرة عل المستوى الدولي
• الدروس المستيادة م الدعثات الق رية المشتركة دي الوكاالت
• تائج األدةاث ةول تعنين القدرات والتمويل والشراكة والت سي .
العروض اإلقليمية والقطرية
•
•

ةاالت دراسية ةول مساعي التو ي الق رية
المدادرات اإلقليمية

األولويات 2020-2019
• مراجعة المذ ّكرات اإلرشادية ةول تعنين القدرات والتمويل والشراكة والت سي .
• الدةث في القضايا ذات األولوية واليرص و التةديات ال اشئة
• األهداف الرئيسية والمدادرات ذات األولوية لألعواح 2020- 2019

المشاركو
توقّع مشاركة مجموعة مت ّوعة تشمل األ راف الياعلة المتمر ِكنة أو التي تعمل في كل إقليح:
•

ممثّلو ع الةكومات الو ية والمةليّة كالهيئات الو يّة إلدارة الكوارث .)NDMAs

•

الم تمات غير الةكومية الو ية والمةليّة الجمعيات الو ية للقليو األةمر/الهالل األةمر والق اع الخاص.
ممثّلو ع الم تمات الدولية غير الةكومية ووكاالت األمح المتةدّة والجهات الما ةة في الم قة.

•

بدعم من

بتنظيم من

