
 

 
 

  
 

 

 

 
 "أهمية التأهب للكوارث في المدن والبلديات ة: "دعوة لحضور جلسة البصيرة الثالث

 

 

 
 أعزائنا المهتميّن،

   
 "جلسات البصيرة: المستقبل الحضري لما بعد جائحة كورونا"المدن الرابطة الجديدة  فعاليّاتل سلسلة تسهّ 

“Insight Sessions: Post-COVID Urban Futures”  ا حول الموضوعات ذات الصلة في حقبة ما بعد ا ومفتوحا تبادًلا منتظما
COVID-19  لممارسي البلديات والخبراء المعنيين في جميع أنحاء العالم. ستتم مناقشة موضوعات مختلفة للتعافي الحضري المستدام أثناء

 وبعد جائحة كورونا، وسيتم مشاركة األساليب المبتكرة في تنسيقات تبادل افتراضية بشكل موجز. 
 
 الثالثة  جلسةيسعدنا دعوتكم لل

 المدن والبلديات"  "أهمية التأهب للكوارث في
 "The importance of disaster preparedness in cities and municipalities " 

 بتوقيت ألمانيا. 11:30إلى  10:00، من الساعة  2021سبتمبر أيلول/  1يوم األربعاء 
   
 

تعرضت المدن األوروبية للفيضانات مرات عديدة في التاريخ، لكن حجم وأعداد الخسائر في األرواح من جراء الفيضانات في يوليو / تموز 
كانت مدمرة. تكشف األحداث، التي ضربت المنطقة المعتدلة الطويلة المتخيلة بأمان، عن أهمية وضرورة مناقشة التدابير الالزمة   2021

في المدن في جميع أنحاء العالم. إن حاجة المدن في جميع أنحاء العالم للتكيف مع تغير المناخ  ّهبالصمود، والتأوي بالكوارث، لتعزيز الوع
ا من أي وقت مضى إلنقاذ األرواح وتقليل الخسائر اًلقتصادية وحماية  والعدد المتزايد من الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر بروزا

 Connective -الحيوية. بناءا على اًلهتمام الدولي الحالي بموضوع الحد من مخاطر الكوارث ، تدعو شبكة المدن الرابطة البنية التحتية 
Cities   ا التي يجب اتخاذها إلعداد المدن البلديات في جميع أنحاء العالم لالنخراط في مجموعة عمل نشطة لتحديد التدابير األكثر إلحاحا

 .نظراءد من الظواهر الجوية المتطرفة و إليجاد حلول مبتكرة بشكل مشترك في التبادًلت بين البشكل أفضل لعدد متزاي
 
 

كانطالقة لمجموعة العمل، ستعكس جلسة البصيرة التحديات والدروس المستفادة من أحداث الفيضانات المدمرة في ألمانيا وحول العالم 
 لظواهر الطقس المتطرفة، وتحسين اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتقوية األنظمة المجتمعيةوتناقش كيف يمكننا اًلستعداد بشكل أفضل 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 ة  والوعي العام بمخاطر الكوارث مع الممارسين والخبراء الحضريين من هذا المجال. الهدف من الحدث هو زيادة الوعي بالحاجة الملحّ 
عات الملحة في هذا الصدد والتي سيتم التركيز عليها في المزيد من األحداث والتبادًلت بين لتعزيز استعداد المدن للفيضانات وتحديد الموضو

 في مجموعة العمل. نظراءال
 

 
 برنامج الفعاليّة/األجندة

 
 بالتوقيت ألمانيا 11:30إلى   10:00، من الساعة   2021سبتمبر أيلول/  1جلسة البصيرة ليوم األربعاء ، 

  GIZ ، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  رابطة ريكاردا ميسنر ، مدير مشروع المدن السيدير هذا الحدث  
 . GIZ والدكتور كارل هاينز غودري سادا ، مستشار مشروع مبادرة العالمية إلدارة مخاطر الكوارث، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 

 

 الوقت ) حسب توقيت ألمانيا(  البرنامج

 09:30 الفني للمشاركين الفحص 

 كلمات االفتتاح والترحيب 

 GIZ  ريكاردا ميسنر، مدير مشروع المدن الرابطة، الوكالة األلمانية للتعاون الدوليالسيدة 
10:00 

 اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية  - الرئيس: المدن والفيضانات  خطاب  ال

 أبهاس ك. جها ، مدير ممارسة، تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، منطقة جنوب آسيا ، البنك الدوليالسيد 
10:15 

 الفيضانات البلدية في جميع أنحاء العالم" حلقة نقاش حول "الممارسات الجيدة والتحديات في إدارة مخاطر 

 ماركوس سولك، قائد الفريق، خدمة اإلنقاذ في المدارس المهنية  لواء اإلطفاء في دورتموند -

 ( ، حكومة بوتان الملكية NCHMكارما دوبشو، مدير المركز الوطني للهيدرولوجيا واألرصاد الجوية )  -

 اللجنة قريباا.سيتم اإلعالن عن المزيد من أعضاء 

10:40 

 جلسة األسئلة واألجوبة 

 الجمهور 
11:00 

 11:20 مالحظات ختامية 

  11:30 فعالية ل انهاية 

 
 لغة الفعالّية: اإلنجليزية. سيتم توفير الترجمة باللغتين الروسية والعربية. 

 
 لالنضمام إلى الجلسة واًلطالع على األجندة واإلعالن عن المتحدثين وتفاصيل أخرى عن الفعالية، يرجى متابعة على الرابط التالي:  

Insight Session: The importance of disaster preparedness in cities and municipalities | Connective Cities 
Network (connective-cities.net)  
  

 ريكادا مايسنر إلى بارسال ايميلظ بريد إلكتروني  التواصل معنانتطلع إلى مشاركتكم الفعالّة! إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، فال تترددوا في  
)ricarda.meissner@giz.de(  أنجيال بيكمان ووبيلت  أو )wuebbelt@giz.de-angela.beckmann( . 
   

 أطيب التحيات مع 
 فريق المدن الرابطة 

https://community.connective-cities.net/de/node/767
https://community.connective-cities.net/de/node/767
mailto:ricarda.meissner@giz.de
mailto:angela.beckmann-wuebbelt@giz.de

