نسخة محدثة  10 -أكتوبر

مسودة برنامج العمل
الثالثاء  9تشرين األول/أكتوبر  -أحداث ما قبل المؤتمر

الوقت

المكان

جلسات صباحية
تحويل الشراكة اإلقليمية للعلوم والتكنولوجيا في إفريقيا إلى فريق عمل إقليمي لدعم تنفيذ
خارطة طريق العلم والتكنولوجيا لدعم تنفيذ إطار سنداي

قرطاج
12:30 – 09:00

) يتم إرسال دعوات خاصة للمشاركة)
حلول مبتكرة للتمويل الديناميكي لمخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود  -قدرة المخاطر
اإلفريقية و كورديد

12:30 – 09:00

الليمس

عرض المشروع بواسطة ( )IABGللبيانات الجغرافية

12:30 – 09:00

دقة

القدرة على الصمود الساحلية والتخطيط المكاني  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/تونس

12:30 – 09:00

الضيافة

عاصفة الرمل والغبار في شمال إفريقيا والدول العربية  -منظمة األغذية والزراعة

12:30 – 09:00

هانيبال

12:30 – 09:00

أميلكار

الحد من مخاطر الكوارث في سياقات تتأثر بـالعنف والصراع والهشاشةODI-

12:30 – 09:00

أوتيك

جعل المدن مستدامة وقادرة على الصمود :تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث على المستوى
المحلي – مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث/المعهد العالمي للتعليم والتدريب
()GETI

17:30 – 09:00

ليسكال

جلسة توجيهية حول نظام رصد إطار سنداي رصد ونظام حساب خسائر الكوارث
( - )DesInventarمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

17:30 – 09:00

أويا

دمج تغير المناخ ونهج األنظمة اإليكولوجية في الحد من مخاطر الكوارثAUC/IFRC -

(يتم إرسال دعوات خاصة للمشاركة)

نسخة محدثة  10 -أكتوبر

إدراج النوع االجتماعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث وعالقته بصياغة االستراتيجيات
المحلية واإلقليمية – هيئة األمم المتحدة للمرأة  /منظمة كير الدولية

17:30 – 09:00

لبدة

جلسات بعد الظهر
التشاور بين أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدنيGNDR -

17:30 – 14:00

قرطاج

هل القدرة على الصمود ممكنة في الدول المتأثرة بالصراع – االتحاد الدولي للهالل األحمر
والصليب األحمر في منطقة الشرق األوسط وشمال و إفريقيا هيئة جودة البيئة فلسطين

17:30 – 14:00

الليمس

استخدام التكنولوجيا يف إعداد خرائط المخاطر ونمذجتها CIMA -

17:30 – 14:00

أميلكار

الربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخي والتنمية المستدامة في القرن اإلفريقي -
كورديد

17:30 – 14:00

عليسة

حالة دودة الحشد الخريفية – منظمة األغذية والزراعة

17:30 – 14:00

سيرين

عرض مشروع حول الطاقة في السنغال ENDA -

17:30 – 14:00

دقة

األربعاء 10 ،تشرين األول/أكتوبر  -المشاورات التحضيرية

الوقت

المكان

جلسات صباحية

•

المجتمعات االقتصادية اإلقليمية
 oمجموعة شرق إفريقيا  (EAC) -إفريقيا
 oالمجتمع االقتصادي لدول وسط إفريقيا ( - )ECCASإفريقيا
 oالمجتمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا ( - )ECOWASإفريقيا
 oالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية -إفريقيا
 oالمجتمع اإلنمائي الجنوب إفريقي  (SADC) -إفريقيا
 oاتحاد المغرب العربي ( - )UMAإفريقيا
المجتمع المدني :المنظمات غير الحكومية  /الممارسون المجتمعيون  -إفريقيا

•
•
•

•

10:00 – 08:30

10:00 – 08:30

الجم
دقة
أميلكار
اوتيك
عليسة
حنيبعل
لبدة

البرلمانيين  -إفريقيا
السلطات المحلية  -إفريقيا
المجتمع المدني :المنظمات غير الحكومية  /الممارسون المجتمعيون  -الدول العربية

10:00 – 08:30
12:00 – 10:30
12:00 – 10:30

سيرين
لبدة
الليمس

•
•
•

األعمال والصناعة ،إفريقيا
نساء إفريقيا
العلوم والتكنولوجيا والمجتمع األكاديمي  -إفريقيا

12:00 – 10:30
12:00 – 10:30
12:00 – 10:30

•
•

األطفال والشباب -إفريقيا
مجموعات السكان األصليين والحد من مخاطر الكوارث -إفريقيا

12:00 – 10:30
12:00 – 10:30

الجم
دقة
أميلكار
اوتيك
عليسة

•

تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  2030-2015في المنطقة العربية على المستوى
المحلي AUDI / RESURGENCE/BRE Global -

12:00 – 10:30

حنيبعل

•

المجموعة العربية للنوع االجتماعي (الجندر)

16:00 – 14:30

حنيبعل

نسخة محدثة  10 -أكتوبر
توجيه وسائل اإلعالم (الحضور بدعوات) – مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

17:00 – 10:30

سيرين

الشراكة العربية للعلوم والتكنولوجيا

11:00 – 09:00

الضيافة

تقرير التقييم اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية

12:30 – 11:00

الضيافة

عرض تقديمي حول تنفيذ  APELLفي نيجيريا
دمج تغير المناخ ونهج األنظمة اإليكولوجية في الحد من مخاطر الكوارثAUC/IFRC -

16:00 – 14:30

الجم

16:00 -14:30

دقة

10:30 – 09:00

قرطاج

الجلسة الجانبية  :1بناء القدرة على الصمود ضد مخاطر الجفاف الناجمة عن تغير المناخ
الجهة المنظمة :الشبكة العربية للبيئة والتنمية ()RAED
الجلسة الجانبية  :2نهج النظام اإليكولوجي للحد من مخاطر الكوارث

12:30 – 11:00

قرطاج

الجهة المنظمة :االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي /تونس

الغداء

14:00 – 12:30

جلسات بعد الظهر

افتتاح المعارض

14:30 – 14:00

أويا

الجلسة العامة :اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث  /انتخاب لجنة
الصياغة للمؤتمر العربي

17:30 – 14:30

قرطاج

الرئيس :الجمهورية التونسية
الجلسة العامة :انتخاب لجنة الصياغة للمنتدى اإلقليمي إلفريقيا

15:30 – 14:30

أويا

الرئيس :الجمهورية التونسية
الجلسة الجانبية  :3التشاور والتوجيه اإلقليمي إلفريقيا والدول العربية بشأن النهج
االستراتيجي لتنمية القدرات من أجل تنفيذ إطار سنداي
الجهة

المنظمة :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث/المعهد العالمي للتعليم والتدريب ()GETI

الجلسة الجانبية  :4حوار بين األجيال حول العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث
الجهة

16:00 – 14:30

أميلكار

المنظمة :مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب

الجلسة الجانبية  :5القانون والحد من مخاطر الكوارث
الجهة

16:00 – 14:30

الضيافة

17:30 – 16:00

لبدة

المنظمة :االتحاد الدولي للهالل األحمر والصليب األحمر  /مفوضية االتحاد اإلفريقي

الجلسة الجانبية  :6الحوكمة متعددة القطاعات في تنفيذ إطار سنداي على المستوى المحلي

17:30 – 16:00

الليمس

نسخة محدثة  10 -أكتوبر
الجهة

المنظمة -ICLEI :الحكومات المحلية من أجل االستدامة

اليوم األول :الخميس  11تشرين األول/أكتوبر

الوقت

المكان

جلسات صباحية

االفتتاح الرسمي ) عريف الحفل  -الحكومة التونسية(

10:00 – 09:00

أويا

الكلمات الترحيبية:

•

اتحاد المغرب العربي

•

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

•

جامعة الدول العربية

•

مفوضية االتحاد اإلفريقي

مالحظات افتتاحية :دولة رئيس الوزراء ،الجمهورية التونسية

العروض الرئيسية

•
•
•
•

11:00 – 10:00

أويا

التقدم المحرز في بناء االتساق بين إطار سنداي وجدول أعمال  2030واتفاق باريس
بشأن المناخ :المنظورات العالمية واإلقليمية ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لتنفيذ إطار سنداي في إفريقيا ،مفوضية االتحاد
اإلفريقي
التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ،جامعة الدول
العربية
تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في سياق إطار سنداي :حالة الجمهورية التونسية

الرئيس :الجمهورية التونسية

مؤتمر صحفي (مغلق)

11:30 – 11:00

جلسة العمل  :1اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث :التنمية المطلعة بالمخاطر 13:00 – 11:30
واالستثمار في إدارة مخاطر الكوارث والمناخ
جلسة العمل  :2استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث :تعزيز الجهود نحو تحقيق الغاية
(هـ) من إطار سنداي بحلول عام  :2020التقدم المحرز على
المستويات شبه اإلقليمية والوطنية والمحلية

13:00 – 11:30

الغداء

14:30 – 13:00

الجلسة الجانبية  :7العوامل الرئيسية المكونة للحفاظ على إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية 14:30 – 13:00
وإضفاء الطابع المؤسسي عليها

الضيافة
قرطاج

أويا

الليمس

نسخة محدثة  10 -أكتوبر

الجهة

المنظمة :الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني GNDR -

الجلسة الجانبية  :8الربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية 14:30 – 13:00
المستدامة من خالل نهج األمن البشري (عن طريق الدعوة فقط)
الجهة

ليسكال

المنظمة :وحدة األمم المتحدة لألمن البشري ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
جلسات بعد الظهر

جلسة العمل  :3دور الوقاية من الكوارث والتأهب لها واإلنذار المبكر واالستجابة والتعافي
في تحقيق التنمية القادرة على الصمود والشاملة والمستدامة في إفريقيا
والدول العربية :المنظورات الوطنية

16:00 – 14:30
أويا

الجلسة الجانبية  :9الحلول السيادية المطلعة بمخاطر الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ 16:00 – 14:30
الصحية العامة (بما في ذلك فيروس إيبوال) نحو تحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة
الجهة

لبدة

المنظمة :مفوضية االتحاد اإلفريقي

جلسة العمل  :4المناخ ومخاطر الكوارث :إشراك المجتمعات المحلية إلدارة مخاطر 17:30 – 16:00
الكوارث الشاملة
الجلسة الجانبية  :10إدارة مخاطر الكوارث لبناء القدرة على الصمود :تجارب قطرية
حول التخطيط اإلنمائي المطلع بالمخاطر على المستويين الوطني والمحلي

17:30 – 16:00

أويا
الضيافة

الجهة المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة التونسية
االحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتسونامي

18:30 – 17:30

النزوح الناجم عن الكوارث  -المجلس النرويجي لالجئين

19:00-17:30

اليوم الثاني :الجمعة 12 ،تشرين األول/أكتوبر

الوقت

أويا
ليسكال

المكان

جلسات صباحية

جلسة العمل  :5إدراج النوع االجتماعي (الجندر) في مجال الحد من مخاطر الكوارث:
سياسات وخطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث التي تراعي
النوع االجتماعي وعالقتها بالغاية (هـ) من إطار سنداي في
إفريقيا والمنطقة العربية :المنظورات الوطنية وشبه اإلقليمية /
اإلقليمية

10:30 – 09:00

أويا

نسخة محدثة  10 -أكتوبر

جلسة العمل  :6الشراكة من أجل الحد من مخاطر الكوارث :تحفيز تنفيذ إطار سنداي من
المعزز:
ّ
خالل الشراكات والتعاون (العربي اإلفريقي)
المنظورات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية

10:30 – 09:00

جلسة خاصة :الحد من مخاطر الكوارث في سياق الهشاشة والصراع :المنظور الوطني
والمحلي

12:00 – 10:30

جلسة خاصة :نظام الرصد واإلبالغ لبرنامج العمل لتنفيذ إطار سنداي للفترة -2015
 2030في إفريقيا

13:30 – 12:00

الجهة

أويا

14:30 – 13:00

لبدة

المنظمة :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الجلسة الجانبية  :12الدور المركزي للحد من مخاطر الكوارث الزراعية لتحقيق صمود
واستدامة سبل العيش في إفريقيا والمنطقة العربية
الجهة

أويا

المنظمة :مفوضية االتحاد اإلفريقي

الجلسة الجانبية  :11دور القطاع الخاص والحد من مخاطر الكوارث
الجهة

قرطاج

14:30 – 13:00

الضيافة

المنظمة :منظمة األغذية والزراعة

الغداء

14:30 – 13:00

جلسات بعد الظهر

البيانات العربية اإلفريقية الرسمية

15:00 – 14:00

الدورة العربية اإلفريقية رفيعة المستوى :تعزيز التماسك بين الحد من مخاطر الكوارث
وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة من أجل
التنمية الشاملة والقادرة على الصمود
والمستدامة في إفريقيا والمنطقة العربية

16:30 – 15:00

الجلسة العامة (الدول العربية) :ملخص لجلسات العمل والجلسات االستثنائية والتزامات
أصحاب المصلحة ومسودة اإلعالن للدول العربية

18:30– 16:30

الرئيس :الجمهورية التونسية

أويا
أويا

قرطاج

نسخة محدثة  10 -أكتوبر

الجلسة العامة (إفريقيا) :التزامات أصحاب المصلحة :مسودة اإلعالن والوثيقة الختامية
(البيان المشترك) ،لجنة الصياغة

18:30 – 16:30

أويا

الرئيس :الجمهورية التونسية
حفل استقبال تستضيفه حكومة الجمهورية التونسية

اليوم الثالث :السبت  13تشرين األول/أكتوبر

21:00 – 19:00

المكان

الوقت

جلسات صباحية

البيانات العربية اإلفريقية الرسمية

11:30 – 09:00

أويا

الجلسة العامة الوزارية اإلفريقية :اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية (البيان
المشترك) :انتخاب المكتب وتقرير لجنة
الصياغة

13:00 – 11:30

قرطاج

جلسة خاصة (المنطقة العربية) :نحو بنية تحتية قادرة على الصمود في المنطقة
العربية

13:00 – 11:30

أويا

الغداء

14:00 – 13:00

جلسات بعد الظهر

الجلسة العامة الوزارية العربية :اعتماد اإلعالن والوثائق الختامية (البيان
المشترك) :انتخاب المكتب وتقرير لجنة الصياغة

15:30 – 14:00

قرطاج

جلسة خاصة (منطقة إفريقيا) :الفوز في الكفاح ضد الفساد :مسار مستدام لتعزيز
الحد من مخاطر الكوارث في إفريقيا

15:30 – 14:00

أويا

اليوم الدولي للحد من الكوارث وجائزة االعالم

16:30 – 15:30

أويا

الحفل الختامي
البيان المشترك وعرض موجز الرئيس

17:45 – 17:00

أويا

مالحظات ختامية :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،سويسرا ،مفوضية االتحاد
اإلفريقي ،جامعة الدول العربية  ،الجمهورية التونسية

18:15 – 17:45

أويا

مؤتمر صحفي (مغلق)

19:00 – 18:15

الضيافة

حدث ثقافي تستضيفه الحكومة التونسية

-19:00

أويا

