مذكرة معلومات

المنتدى األفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث
نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع
● من  09إلى  13أكتوبر  ● 2018تونس ● تونس ●

مقدمة عامة
سيتم عقد المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار "نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع" من  9إلى 13
أكتوبر/تشرين األول  2018في تونس العاصمة.
وسيقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) ، (UNISDRبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقي ،بتنظيم المنتدى العربي
اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث ،والذي تستضيفه الحكومة التونسية ،والذي سيضم كال من المنتدى اإلقليمي السابع ألفريقيا واالجتماع السادس رفيع المستوى
والمؤتمر العربي الرابع للحد من مخاطر الكوارث.
سيتيح المنتدى الفرصة للحكومات ولجميع أصحاب المصلحة لتقييم التقدم المحرز وإعادة التأكيد على االلتزام بتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث -2015
 2030في المنطقتين .كما سيم ّكن المنتدى أصحاب المصلحة والشركاء من تعزيز التعاون في أنحاء العالم من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة شاملة و ُمطلعة
بمخاطر الكوارث ،مع تمكينهم من مشاركة المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الدفع قدما ً بموضوع الحد من مخاطر الكوارث.

المكان
سيعقد المنتدى اإلفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث في تونس العاصمة من  9إلى  13أكتوبر  2018في فندق اليكو،
تونس  -تونس.
اليكو تونس  ،تونس
Place des droits de
l’Homme
شارع .محمد الخامس  1001تونس
Tel / Fax: +216 70 24 44 20

نقطة االتصال:
السيدة مروة برقاوي
منفذ مبيعات
البريد اإللكتروني :
sales.executive@laicotunis.
com
الموقع االلكترونيwww.laico.ly
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مخطط القاعة الرئيسية للمؤتمرات
مخطط الطابق

الطابق األرضي
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المشاركة

موقع المؤتمر على اإلنترنت
تم إطالق موقع إلكتروني مخصص للمؤتمر يحتوي على كافة المعلومات الجوهرية واللوجستية :
https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr

التسجيل
يجب على جميع المشاركين التسجيل عبر اإلنترنت على موقع المؤتمر أعاله.
إصدار تصاريح المؤتمر
سيتم إنشاء مكتب تسجيل في فندق اليكو تونس .وسيتم إصدار شارات المؤتمر في األوقات التالية:
•
•
•
•
•
•

االثنين 8 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة  6مسا ًء
الثالثاء 9 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء
األربعاء 10 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء
الخميس 11 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء
الجمعة 12 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء
ظهرا
السبت 13 ،تشرين األول/أكتوبر :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة 12
ً

يجوز ألي عضو مفوض في وفد (يحمل خطاب تفويض من الحكومة أو المنظمة المعنية) أن يجمع الشارات الخاصة بالوفد.

المنتدى العام
سيضم المنتدى العربي اإلفريقي فعاليات جانبية وأحداث ومعارض ما قبل المؤتمر  .يمكن الحصول على تفاصيل أكثر على الموقع الخاص
بالمنتدى
https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr

التسهيالت لوسائل اإلعالم
ستكون هناك غرفة إعالمية يوفرها مكتب األمم المتحدة لحد من مخاطر الكوارث داخل مرافق المنتدى .و سيتم تنظيم تدريب ألعضاء وسائل
اإلعالم يوم الثالثاء  9تشرين األول/أكتوبر .2018

دعم "إقامة السفر"
هناك عدد محدود من الدعم المتاح للمندوبين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجموعات الرئيسية من أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية
باإلضافة إلى المتحدثين .سيقوم المنظمون بإخطار المشاركين الذين تدعمهم هذه الترتيبات في رسالة منفصلة.
يطلب من جميع المشاركين اآلخرين إجراء ترتيبات السفر واإلقامة على نفقتهم الخاصة.

اإلقامة
للمشاركين الذين يتحملون نفقاتهم على حسابهم الخاص (المدعومين ذاتياً) فقط:
يطلب من المشاركين المدعومين ذاتيًا حجز أماكن إقامتهم مباشرة مع الفنادق المدرجة أدناه .وسيكونون مسؤولين عن إجراء الحجوزات مباشرة مع
الفنادق والتي ستطلب منهم ضمان الدفع عن طريق بطاقة االئتمان عند تسجيل الوصول في الفندق .يوصى بأن يحاول هؤالء المشاركون اإلقامة في
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الفنادق المذكورة ،حيث أنها ،وبموجب اتفاق بين المنظمين والفنادق ،ستقوم بمنح جميع المشاركين أسعارا ً مخفضة( .يرجى الرجوع إلى قائمة الفنادق
المرفقة(
قام المنظمون باالتفاق مع فندق اليكو على االسعار التالية لجميع المشاركين في المنتدى:
غرفة ديلوكس مفردة 90 :دوالر لليلة مع وجبة الفطور
غرفة ديلوكس مفردة 112 :دوالر لليلة شاملة وجبات الفطور والغداء والعشاء
مالحظة هامة :عند الحجز في الفنادق المذكورة ،يرجى ذكر "المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث" في سطر الموضوع في بريدكم
اإللكتروني ليتم منحكم السعر المخفض المقدم للمشاركين في المؤتمر.
يرجى مالحظة أن شهر تشرين األول/أكتوبر هو ذروة الموسم السياحي .وعليه ،يرجى من جميع المشاركين المدعومين ذاتيًا إجراء حجوزات اإلقامة
في أقرب وقت ممكن.

الطعام
وجبة الفطور مشمولة في سعر الغرفة المتفاوض عليه للمشاركين المدعوين .كما سيتم خالل أيام المنتدى الخمسة ( 13-9أكتوبر  )2018تقديم
استراحات الشاي  /القهوة مع الوجبات الخفيفة لجميع المشاركين في المؤتمر.

النقل المحلي
بالنسبة للمشاركين الذين سيقيمون خارج فندق اليكو ،ستكون كلفة استخدام سيارات األجرة من و/أو إلى مقر انعقاد المنتدى تعادل في المتوسط 2
دوالر أمريكي.

األمن واالتصال
وفقا لتصنيف األمن في األمم المتحدة ،تم تصنيف تونس على أنها ذات مستوى أمن ( 2منخفض) .الوضع األمني في تونس جيد والشرطة موجودة
ومستعدة لتقديم الدعم أو المساعدة .سيارات األجرة المسجلة متوفرة في المطار وأماكن أخرى.
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تفاصيل الفنادق مذكورة أدناه
 الفاكس/ الهاتف

 الفاكس/ الهاتف

contact@lepecha.com.tn

+216 71 908 211
+216 71 909 418

h6144@accor.com

+216 71 830 300
+216 71 830 110

maison.blanche@planet.tn

+216 71 904 444

Diplomat.hotel@planet.tn

+216 71 785 233
+216 71 781 394

reservation@hotel
belvederetunis.com

+216 71 783 133
+216 71 782 214

embassadeurs@topnet.tn

+216 71 846 000
+216 71 780 040

resa@businesshoteltunis.c
om

+216 71 900 555

Info.
Khaldountunis@yadis.com

+216 71 832 211
+216 71 831 689

reservation@elmouradi.co
m
commercial@elmouradi.co
m

+216 71 347 477
+216 71 331 948

-

)فندق اليكو( العنوان والمسافة من المكان
Jardins d'El Pacha, 41 Avenue
Kheireddine
Pacha,
Cité
Monplaisir et Borgel 1002
1.4 Km
Rue de Syrie, Tunis 1002
0.7 Km
45, Avenue Mohamed V,
Tunis 1002
1.6 Km
44 Ave Hedi Chaker, Tunis
1002
1.6 Km
10 Avenue Des Etats Unis,
Tunis 1002
3.4 km
75 Avenue Taieb M'Hiri, Tunis
1002
2 Km
04 Rue Ibn Ennadim ،Tunis
1073
1.7 Km
30
Rue
Koweit,
Tunis
Belvedère,
Rue de La
Palestine, Tunis 1002
1.3 Km
50 Avenue Habib Bourguiba,
Tunis 1001
1.2 km
49 Avenue Habib Bourguiba,
Tunis 1015
2.8 km

الفئة (عدد
)النجوم

اسم الفندق

الرقم

فندق الباشا
3.3
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01
إيبيس تونس

02

فندق ميزون بالنش
3.7

03
لو ديبلومات

3.6

04
فندق بالفيدير فراتي

4.2

05
فندق ليس أمبسدرس

3.9

06
فندق رجال األعمال

3.8

07
ياديس ابن خلدون

3.3

08
فندق المرادي أفريقيا

4

09
الهنا الدولية

3.7

10

-

mkg@ Majestichotel.tn

bmqet@goldentulipel
Mechtel.com

commercial@hotelduparc.c
om.tn
hoteltiba@topnet.tn

h6144@accor.com

+216 71 330 644
+216 71 332 666
+216 94 241 618

36 Avenue de Paris, Tunis
1000
0.8 km

فندق كارلتون
3.9

3.6

3.7

+216 71 903 722
+216 98 560 385

Av de l' Arabie Saoudite B.P.
230, Tunis 01002
1.4 Km

3.5

+216 71 240 322
+216 71 240 305
+216 22 735 194

Rue Ali Bach Hamba, Tunis
1.4 Km

3.7

+216 71 344 311

contact@hotelroyalvictoria.com

+216 71 320 066

Amel.hadhbaoui@sheraton
.com

+216 71 782 100

+216 71910900
+216 71912020

Avenue Mohamed V, Tunis
1002
0.650 Km
51-53 ،rue Radia Haddad (ex
rue de Yougoslavie) ،Tunis
1001
1.2 Km
5 place de la Victoire, Port de
France, Tunis 1001
1.9 Km
Avenue de la Ligue Arabe,
B.P. 345, Tunis 1080
4.9 Km
BP 705-2078 Gammarth la
marsa Tunisie
10 Km ( يمكن للفندق ترتيب النقل مجانا
)إلى فندق اليكو

12
جولدن توليب المشتل

Avenue Ouled Hafouz, Tunis
1005
2.2 Km

+216 71 830 500
+216 71 830 110

11
فندق ماجستيك

+216 71 783 200
+ 216 20 883 151

info@golfroyalhotel.com.tn

Aziz.galalou@regencytunis
.com
Hedia.regaig@regencytuni
s.com

31, Avenue Habib Bourguiba,
Tunis 1001
1.4 km

13
فندق دو بارك
14
فندق طيبة
15
فندق نوفوتيل تونس
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16
فندق جولف رويال

3.6

17
فندق رويال فيكتوريا

4.4

18
فندق شيراتون تونس

5

20
فندق ريجينسي

5

21

االستقبال في المطار والتنقل

الوصول
سيجد المشاركون مكتبين اثنين للمساعدة داخل المطار لدعمهم عند الوصول .سيكون أحد المكتبين عند نقطة الوصول قبل الدائرة الجمركية واآلخر بعد الدائرة
الجمركية .كما سيتواجد ضباط اتصال لتوفير معاملة خاصة لكبار الشخصيات والوزراء.

خدمة النقل من المطار مجانًا
ستوفر الحكومة التونسية حافالت مجانية تحمل شعار المؤتمر من "مطار تونس قرطاج" إلى "فندق اليكو" كل ساعة (من الساعة  8:00صباحا ً إلى
الساعة  8:00مسا ًء(
أو
سيارة اجره:
من/إلى (اتجاه واحد(

المطار  -----الفندق

االتصال ورحلة السفر
سيارة أجرة عند الوصول (من الطابق العلوي من
المطار) أو االتصال على  Allo Taxiعلى
+216 71 840 840
الرسوم 10 ± :دوالر أمريكي

الفترة الزمنية
 12إلى  14دقيقة تقريبًا (حسب مكان
اإلقامة وحركة المرور)

خريطة الموقع :المطار و فندق اليكو

توافر اإلنترنت
تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في غرف المنتدى وكذلك في الغرف الخاصة والمناطق العامة األخرى في الفندق.

متطلبات التأشيرة
الخيار  :1يحتاج المشاركون من بعض الدول إلى تأشيرة دخول إلى تونس وننصح بشدة أن يتم االتصال بأقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية تونسية
في أقرب وقت ممكن من أجل تأمين تأشيرة الدخول المطلوبة في الوقت المناسب قبل المغادرة.
يرجى مالحظة أن المشاركين مسؤولون عن الحصول على جميع تأشيرات الوصول إلى الوجهة بما في ذلك نقاط العبور إذا لزم األمر قبل
المغادرة ،وقد ال تسمح شركات الطيران بالصعود بدون تأشيرة صالحة.
لتسهيل إصدار التأشيرات ،يمكن للحكومة التونسية أن تصدر ،بناء على الطلب ،رسائل دعوة إللحاقها بطلبات التأشيرة.

أو
الخيار  :2يمكن لجميع المشاركين من جميع البلدان (المدعومين من الجهات المنظمة وغير المدعومين) الحصول على تأشيرة دخول في مطار
تونس قرطاج وفقا ً لإلجراء المحدد في هذه المذكرة المفاهيمية .يجب على المشارك ملء استمارة الفيزا الخاصة به (الملحق  )1وإرسال نسخة من
جواز السفر الخاصة به (صالح لمدة  6أشهر على األقل قبل اإلنتهاء) .يجب احترام الموعد النهائي للتسجيل بدقة.
نقاط االتصال
السيد محمد بن سعيدbensaid_1999@yahoo.com:
السيد الهادي سهيليshili.hedi2007@gmail.com:
التغطية المعتمدة

التمثيل الدبلوماسي
بوركينا فاسو (واغادوغو(
الكاميرون (ياوندي(
جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا(
اثيوبيا (اديس ابابا(
ساحل العاج (أبيدجان(
كينيا (نيروبي) (سفارة جديدة(
الخرطوم
جمهورية مالي (باماكو(
نيجيريا (أبوجا(
السنغال (داكار(
جنوب افريقيا (بريتوريا(

النيجر
غينيا االستوائية الغواتيمالية  -ساو تومي وبرينسيبي -تشاد
الكونغو-برازافيل -أنجوال -زامبيا -جمهورية أفريقيا الوسطى
جزر كومورو  -مدغشقر  -سيشيل  -جيبوتي
ليبيريا -توغو
أوغندا -تنزانيا -بوروندي -رواندا-مالوي
إريتريا
جمهورية غينيا كوناكري
غانا  -سيراليون  -بنن
الرأس األخضر  -غامبيا  -غينيا بيساو

*الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي تونسي:
الرقم

اسم الدولة

الرقم

اسم الدولة

01
02
03
04

أنغوال
بنين
بوتسوانا
برازافيل

20
21
22
23

ماالوي
موريشيوس
موزمبيق
ناميبيا

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بوروندي
الرأس األخضر
جمهورية افريقيا الوسطى
جزر كومورو
الكونغو
جيبوتي
غينيا اإلستوائية
إريتريا
الغابون
غامبيا
غانا
غينيا بيساو
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

النيجر
جمهورية غينيا كوناكري
رواندا
ساو تومي وبرينسيبي
سيشيل
سيرا ليون
الصومال
سوازيالند
تنزانيا
تشاد
ليذهب
اليمن
زامبيا
زيمبابوي
أوغندا

لغة العمل والترجمة الفورية
لغة العمل الرسمية للمؤتمر هي اللغة اإلنجليزية .سيتم توفير الترجمة الفورية للجلسات العامة باللغات العربية والفرنسية والبرتغالية .كما سيتم توفير
وثائق المؤتمر باللغتين اإلنجليزية والعربية.

المرافق الطبية
ستتوفر المرافق الطبية مع طاقم طبي وممرض مؤهلين باإلضافة إلى خدمة اإلسعاف في غرفة اليكو هوتيل كلينيك على مدار  24ساعة يوميا ً خالل
البرنامج الرسمي.
يرجى من المشاركين االستفادة من التأمين الصحي قبل القيام بالرحلة إلى تونس.

المحمول
مقدمو خدمات الهاتف المحمول في تونس هم  Tunisie telecomو  Orangeو . Oreedoيمكن للمشاركين الحصول على بطاقات  SIMعند
الوصول إلى المطار.

الخط الساخن للطوارئ
في حاالت الطوارئ ،عندما يكون المشاركون خارج أماكن المؤتمر ،يُطلب منهم االتصال باألرقام المحلية التالية مباشرة:
اإلسعاف( :كامو) 341807 71 216+
الشرطة197 :
الحماية المدنية198 :

الطقس في تونس
درجة الحرارة
األيام في تونس ال تزال دافئة في تشرين األول/أكتوبر حسب المعايير األوروبية الشمالية .متوسط درجة الحرارة خالل اليوم تقارب  21درجة
مئوية .تم تجميع هذا المعدل بنا ًء على مستوى منخفض محتمل يقدر بـ  16درجة مئوية وارتفاع يصل إلى  26درجة مئوية.
متوسط ساعات الشمس المشرقة
ومع ذلك  ،سيكون هناك ما يقرب من تسع ساعات من أشعة الشمس في أي يوم.
المطر
يبدأ هطول األمطار في االزدياد ليصل إلى مستويات الشتاء في تشرين األول/أكتوبر ويسجل  60ميلليتر من األمطار على مدار الشهر.
التوقيت
(UTC +1: 00) TUN

الكهرباء:
•
•
•
•

الجهد 240-220 :فولت
نوع المقبس األساسي :مقبس يوروSchuko ،
األجهزة متعددة الجهد (أجهزة الكمبيوتر المحمولة  ،وما إلى ذلك) :محول التوصيل
110-120 Vإلكترونيات :محول توصيل  +محول ألسفل

•

مجففات الشعر  ،ومكواة الشباك  ،إلخ .محول التوصيل  +محول التيار الكهربائي

في تونس  ،يتم إستخدام المقابس الفرنسية  /البلجيكية (النوع ) Eعلى نطاق واسع .على الرغم من أنها ،من حيث المبدأ ،متوافقة مع معظم المقابس
األوروبية األخرى ،إال أن هناك بعض المشاكل.

قابس ومقبس تونسي مع دبوس تأريض)(Type E

العملة:
الدينار التونسي هو العملة الرسمية في تونس.
تحويل العمالت:
يمكنك صرف العمالت األجنبية في المطار والمصارف والفنادق ومكاتب البريد .يتم تحديد سعر الصرف من قبل الحكومة .يرجى إبراز جواز
سفرك لدى تحويل العمالت حيث أنه قد يُطلب منك إذا كنت ترغب في استبدال النقود.
بطاقات االئتمان:
يتم قبول بطاقات االئتمان والخصم التي تستخدم شبكة فيزا أو ماستر كارد كوسيلة للسداد في أكبر المتاجر السياحية ،والعديد من الفنادق المتوسطة
والفاخرة ،وكذلك في معظم وكاالت تأجير السيارات ووكاالت السفر المعمول بها.
ماكينة الصراف اآللي:
أجهزة الصراف اآللي متاحة على نطاق واسع في المنتجعات السياحية وفي معظم المدن .ترتبط معظم أجهزة الصراف اآللي بشبكة فيزا على الرغم
من أن عددًا قليالً منها ،مثل أجهزة الصراف اآللي المرتبطة ببنك تونس ،تقبل أيضًا ماستركارد .من المهم أن يكون لديك دائ ًما صندوق نقدي صغير
طارئ في متناول اليد أثناء السفر في تونس لألوقات التي ترفض فيها ماكينة الصراف اآللي بطاقتك ،أو عندما ال تعمل ،األمر الذي يمكن أن يكون
متكررا ،خاصة عندما تكون بعيدًا عن مناطق المنتجعات الساحلية .العمالت األكثر شيوعا هي الدوالر األمريكي واليورو.
حدثًا
ً
ساعات العمل المصرفي:
ظهرا حتى الساعة  4مسا ًء ،الجمعة :من الساعة  8صبا ًحا حتى
ظهرا ومن الساعة 2
من االثنين إلى الخميس :من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
ً
ظهرا ومن الساعة  1مسا ًء حتى الساعة  4مسا ًء.
الساعة 12
ً
يرجى مالحظة أن أخذ أي عملة تونسية خارج البالد ممنوع قانونا ً .يجب عليك تغيير جميع العمالت ** ،بما في ذلك العمالت المعدنية عند المغادرة .ال
يزال بإمكانك إجراء عمليات شراء في المحالت التجارية والمقاهي على جانب الطريق ،حيث أنها تت خذ ترتيبات للعمالت غير التونسية ،ال سيما اليورو
والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي.
**يحق للسلطات الت ونسية تفتيش أمتعتك ،كما أن عمليات البحث الفوري شائعة .ويتم أخذ هذا القانون جديا ً من قبل السلطات.

اللغة الرسمية في تونس
اللغة العربية الفصحى الحديثة أو العربية األدبية هي اللغة الرسمية لتونس .ومع ذلك ،يتم استخدام لهجة تونسية فرنسية ومحلية أيضا ً (معروفة محليًا
باسم دارجة) .اللغة العربية هي اللغة التي يفهمها جميع المتحدثين قراءة وكتابة في تونس ويمكنهم التحدث بها .يمكن لمعظم التونسيين التحدث أو
فهم بعض اإلنجليزية.

الوثائق
سيتم توفير الوثائق خالل المؤتمر

اكتشف تونس
أنت مدعو الستكشاف تونسhttp://www.discovertunisia.com/

إخالء مسؤولية
تخلي الحكومة التونسية أية مسؤولية عن التأمين الطبي أو التأمين ضد الحوادث أو السفر ،أو التعويض عن الوفاة أو العجز ،أو فقدان أو تلف الممتلكات
الشخصية ،وأية خسائر أخرى قد تحدث خالل فترة السفر أو فترة المشاركة.
في هذا السياق ،يوصى بشدة أن يحصل المشاركون على تأمينات طبية وتأمينات ضد الحوادث وتأمينات السفر خالل فترة المشاركة.

تأمين السفر
ينصح المشاركون بشدة بشراء تأمين السفر قبل السفر .يتم تضمين تكلفة التأمين في المياومات كقيمة إضافية تغطي النفقات المتنوعة (للمشاركين
المدعومين فقط).
أمانة المنتدى األفريقي العربي
جامعة الدول العربية:
السفيرة شهيرة وهبي
نقطة اتصال الحد من مخاطر الكوارث
جامعة الدول العربية
القاهرة ،مصر
البريد اإللكتروني: Shuhryar@yahoo.com
الهاتف +20225750511 :التحويلة3662 :
الفاكس+20225740331 :
الجوال+201006688105 :
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي للدول العربية
فادي جنان
نائب رئيس
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي للدول العربية
القاهرة ،مصر
البريد اإللكتروني jannan@un.org
رقم الهاتف+201000410497 / +21651666224 :

محمد خطاب
مساعد موظفين
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي للدول العربية
القاهرة ،مصر
البريد اإللكتروني Mohamed.abdelhakim@un.org
رقم الهاتف+201000410489 :
مفوضية االتحاد االفريقي:
جاتكوت كاي
المنسق الفني
الحد من مخاطر الكوارث
البريد اإللكتروني KaiG@africa-union.org
رقم الهاتف+251909537884 :
ديان ابو بكر
مسؤول سياسة كبير
الحد من مخاطر الكوارث
البريد اإللكتروني DianeA@africa-union.org
رقم الهاتف+251909527866 :
آالن الوجوسو
مساعد برنامج
الحد من مخاطر الكوارث
رقم الهاتف+251904139954 :
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي ألفريقيا
لوكا روسي
نائب رئيس
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي ألفريقيا
نيروبي ،كينيا
البريد اإللكتروني Rossil@un.org
رقم الهاتف+254780520730 :
ماثيوز تولو هوند
رئيس  -مكتب اتصال االتحاد األفريقي
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في أديس أبابا  -إثيوبيا
البريد اإللكتروني : Mathewos.tulu@un.org
رقم الهاتف+251911402678 :
باتريك كينوثيا
موظف إداري  /مالي
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب اإلقليمي ألفريقيا
نيروبي ،كينيا
البريد اإللكتروني Patrick.kinuthia@un.org
رقم الهاتف+254731700222 :

حكومة تونس:
جهات االتصال المحلية (تونس(
السيد الهادي شبيلي
رقم الهاتف(+ 216) 97585774 :
البريد اإللكتروني hedi.chebili@mineat.gov.tn
السيدة هازار بيلي
رقم الهاتفTel: (+ 216) 98572022 :
البريد اإللكترونيhazar.belli.abdelkefi@gmail.com :
السيد هادي سهيلي
رقم الهاتف)+216( 58874065 :
البريد اإللكترونيshili.hedi2007@gmail.com :
السيد محمد بن سعيد
الهاتف)+216( 97304487 :
البريد اإللكترونيbensaid_1999@yahoo.com :

مرحبا بكم في تونس

