مسودة :المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث  -لمحة عن البرنامج
أحداث ما قبل المؤتمر
الثالثاء  09أكتوبر

تشاورات تحضيرية
األربعاء  10أكتوبر

البرنامج الرسمي  -اليوم األول
الخميس  11أكتوبر

البرنامج الرسمي  -اليوم الثاني
الجمعة  12أكتوبر

التسجيل ()09:00 - 08:00

التسجيل ()09:00 - 08:00

التسجيل ()09:00 - 08:00

التسجيل ()09:00 - 08:00

جلسات تحضيرية
(مجموعات العمل  ،البلدان ،
المنظمات الحكومية الدولية
وأصحاب المصالح)
()12:30 - 09:00

مشاورات أصحاب
المصلحة
()12:30 - 9:00

جلسة جانبية 1

حفل االفتتاح والعروض الرئيسية
()11:00 - 9:00

(- 09:00
)10:30

مؤتمر صحفي
()11:30 - 11:00

جلسة جانبية 2
(- 11:00
)12:30

استراحة الغذاء
14:00 - 12:30

مشاورات
المجتمعات
االقتصادية اإلقليمية
()12:30 - 9:00

جلسة العمل  :2استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث :تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف (هـ)
جلسة العمل  :1اقتصاديات الحد من مخاطر
من إطار سنداي بحلول عام  :2020التقدم
الكوارث :التنمية المطلعة بالمخاطر واالستثمار في
المحرز على المستويات اإلقليمية والوطنية
إدارة مخاطر الكوارث والتغير المناخي
والمحلية
()13:00 - 11:30
()13:00 - 11:30
استراحة الغذاء
()14:30 - 13:00
جلسة جانبية 7
(يفتح مكان الغداء من الساعة
()14:30 - 13:00
 12:30ظهراً وحتى الساعة
 3:00عصرا ً)

استراحة الغذاء
14:00 - 12:30

جلسة العمل :5
إدراج النوع االجتماعي في الحد
من مخاطر الكوارث
()10:30 - 09:00

جلسة جانبية 8
()14:30 - 13:00

جلسة جانبية 3
()16:00 - 14:30

جلسة العمل :3
دور الوقاية من الكوارث والتأهب واإلنذار المبكر
واالستجابة والتعافي في تحقيق التنمية المستدامة
القادرة على الصمود والشاملة للجميع في إفريقيا
والدول العربية
()16:00 - 14:30

جلسة جانبية 9
()16:00 - 14:30

جلسة جانبية 4

جلسات تحضيرية
(مجموعات العمل  ،البلدان ،
المنظمات الحكومية الدولية
وأصحاب المصالح)
()17:30 - 14:30

جلسة العمل  :6الشراكات من أجل الحد من مخاطر الكوارث:
تحفيز تنفيذ إطار سنداي من خالل الشراكات والتعاونات المعززة
()10:30 - 09:00

جلسة خاصة( :إفريقيا والدول العربية)
الحد من مخاطر الكوارث في السياقات الهشة والصراعات
()12:00 - 10:30

استراحة الغذاء
(يفتح مكان الغداء من الساعة
 12:30ظهراً وحتى الساعة
 3:00عصرا ً)

جلسة خاصة( :منطقة إفريقيا):
نظام الرصد واإلبالغ لبرنامج العمل من أجل تنفيذ إطار سينداي
 2015-2030في أفريقيا
()13:30 - 12:00
جلسة جانبية 11
()14:30 - 13:00

الدورة رفيعة المستوى بين أفريقيا والدول العربية :تعزيز التماسك بين الحد من مخاطر الكوارث،
وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنمية شاملة للجميع ومستدامة وقادرة على
الصمود في منطقتي إفريقيا والدول العربية
()16:30 - 15:00

()16:00 - 14:30

إجتماع آلية التنسيق
العربية للحد من مخاطر
الكوارث  -الدول العربية
()17:30 - 14:30

جلسة جانبية 5
جلسة جانبية 6
(- 16:00
)17:30

جلسة العمل  :4مخاطر المناخ والكوارث :إشراك
المجتمعات المحلية في إدارة مخاطر الكوارث الشاملة
()17:30 - 16:00

جلسة جانبية 10
()17:30 - 16:00

()17:30- 16:00
االحتفال باليوم العالمي للتوعية بتسونامي
()18:30 - 17:30

جلسات جانبية
جلسات عمل مشتركة
جلسات تحضيرية وتشاورات
جلسات عامة

احتفاالت مشتركة
جلسات خاصة
جلسات وزارية مشتركة ورفيعة المستوى
حفل االفتتاح والختام

الجلسة العامة:
ملخص جلسات العمل والجلسات الخاصة وإلتزامات أصحاب
المصلحة ومسودة اإلعالن للدول العربية
()18:30 - 16:30

حفل استقبال تستضيفه حكومة الجمهورية التونسية
()19:00
المعرض مفتوح من ()18:00 - 09:00

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية
()11:30 - 09:00

االجتماع الوزاري اإلفريقي:
اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية
()13:00 - 11:30

جلسة خاصة (المنطقة العربية):
نحو بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه
الكوارث في المنطقة العربية
()13:00 - 11:30

استراحة الغذاء
(يفتح مكان الغداء من الساعة  12:30ظهراً وحتى الساعة  3:00عصرا ً)

جلسة جانبية 12
()14:30 - 13:00

البيانات الرسمية للدول من المنطقة العربية واإلفريقية
()15:00 - 14:00

افتتاح المعرض
()14:30 - 14:00

انتخاب لجنة صياغة
اإلعالن لمنطقة إفريقيا
()15:30 - 14:30

البرنامج الرسمي  -اليوم الثالث
السبت  13أكتوبر

الجلسة العامة:
ملخص جلسات العمل والجلسات
الخاصة وإلتزامات أصحاب
المصلحة ومسودة اإلعالن
ألفريقيا
()18:30 - 16:30

االجتماع الوزاري العربي:
اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية
()15:30 - 14:00

جلسة خاصة (منطقة إفريقيا):
الفوز في الكفاح ضد الفساد :طريق مستدام لتعزيز
الحد من مخاطر الكوارث في إفريقيا
()15:30 - 14:00
حفل الختام
()18:00 - 16:00

اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث وجائزة االعالم
()17:00 - 16:00

ملخص الرئيس وتليه المالحظات الختامية
()18:00 - 17:00

مؤتمر صحفي
()19:00 - 18:00
حدث ثقافي تنظمه الحكومة المضيفة
()19:00

