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 إجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

 

 2018 ايلول/  سبتمبر 13 – 12

 مدينة تونس، الجمهورية التونسية

 

 

 2018 ايلول/  سبتمبر 13 – 12  التاريخ:

 الجمهورية التونسية، تونس العاصمة، فندق اليكو المكان:

 

 

 سبتمبر / ايلول 13 -12 الفترة من في 2018لعام للحد من مخاطر الكوارث آللية التنسيق العربية  الثانيسيعقد االجتماع 

من قبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر يتم تنظيم هذا االجتماع مدينة تونس، الجمهورية التونسية، حيث في  2018

 الحكومة التونسية. والتنسيق مع جامعة الدول العربية وتعاون الب اإلقليمي للدول العربية المكتب -الكوارث 

 

 يهدف هذا االجتماع: 

الذي عقد  متابعة التكليفات التي اقرها اجتماع الية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في اجتماعها االول .1

، وبصفة خاصة االطالع على ما تم من تحضيرات للمؤتمر العربي الرابع للحد من مخاطر 2018في تونس في يناير 

كتوبر  13-9الكوارث والمؤتمر العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث المزمع عقده في   . 2018تشرين األول/أ

العربية باإلضافة الى  و االعالن المتوقع صدوره باسم المنطقةاالتفاق على مخرجات المؤتمر المتمثلة في البيان ا .2

تنفيذ االستراتيجية العربية المساهمات العربية في االعالن العربي االفريقي المشترك وكذلك االنتهاء من خطة عمل 

 ، العتمادها اثناء المنتدى.2020-2019للحد من مخاطر الكوارث للعامين 

 أًصحاب المصلحة من المنطقة العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. االتفاق على الدور المنوط ب .3

  االطالع على المستجدات ومناقشة البرنامج وجدول األعمال والقضايا اللوجستية األخرى. .4

 

 :نوالمشارك

ووكاالت الدول األعضاء )من خالل نقاط اتصال إطار سنداي(، والمنظمات الحكومية الدولية وا ن ممثلوسيكون المشارك

األمم المتحدة والمنظمات الدولية ومختلف الجهات المعنية )مثل المجتمع المدني، العلوم والتكنولوجيا، الشباب، القطاع 

  الخاص ، الخ( من المنطقة العربية.
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 جدول األعمال مقترح 
 

 2018 / ايلول سبتمبر 12اليوم األول: 

 

 تسجيل المشاركين 09:00 - 08:30

 الجلسة اإلفتتاحية 1 الجلسة

مدير عام البيئة وجودة الحياة، وزارة الشؤون ، الشبيليالسيد هادي رئيس الجلسة:  

 المحلية والبيئة

09:00 - 09:30 

 

الشؤون المحلية والبيئة، وزير  سيد شكري بن حسين، نائب معاليالمن قبل كلمة ترحيبية  ▪

  الحكومة التونسية

الموارد قسم إستدامة السفيرة شهيرة وهبي، رئيس  قبل مالحظات إفتتاحية من ▪

ك الطبيعية   جامعة الدول العربية، اتوالشرا

المكتب  رئيس، السيد سوجيت موهانتي –مقدمة لجدول األعمال مالحظات إفتتاحية و ▪

المكتب اإلقليمي للدول  / مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثاإلقليمي ل

 العربية 

 

السيد فادي   -استعراض نتائج االجتماع األول آللية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث  09:45 -  09:30

المكتب  - مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثالمكتب اإلقليمي لنائب رئيس  ،الجّنان

 اإلقليمي للدول العربية

كة وإشاستعراض نتائج ورشة عمل استراتيجية  10:00 – 09:45 ك أصحاب المصلحة للحد من مخاطر راالشرا

مكتب األمم المتحدة  ،مسؤول العالقات الخارجية ،السيد راجي صاروالكوارث في الدول العربية: 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية - للحد من مخاطر الكوارث

مجموعة العمل اإلفريقية حول التحضيرات للمنتدى اإلفريقي العربي للحد من نتائج لعرض  10:15 – 10:00

المكتب  - مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث سيتم تحديده الحقاً،مخاطر الكوارث: 

 ألفريقيااإلقليمي 

 استعراض آراء الدول حول التقدم المحرز وأولويات الحد من مخاطر الكوارث 11:30 – 10:15

 إستراحة قهوة 11:45  –  11:30
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  تنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2 الجلسة 

كات، السفيرة شهيرة وهبي، رئيس الجلسة:   رئيس قسم إستدامة الموارد الطبيعية والشرا

 جامعة الدول العربية

: دور العربية للحد من مخاطر الكوارثاستعراض النظام األساسي المقترح آللية التنسيق  12:30 – 11:45

  الحكومات وأصحاب المصلحة

 

السفيرة  - عرض عن النظام األساسي المقترح آللية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

ك الموارد الطبيعيةقسم إستدامة رئيس  شهيرة وهبي،  ، جامعة الدول العربيةاتوالشرا

 حوار مفتوح  هعرض ويتبع

 الصندوق العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث 13:00 – 12:30

  جامعة الدول العربية –عرض عن الصندوق العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث 

 عرض ويتبعه حوار مفتوح

  استراحة غداء 14:00  - 13:00

  

 اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث  -المنتدى العربي  3 :الجلسة 

مكتب األمم المكتب اإلقليمي لرئيس ، السيد سوجيت موهانتي الجلسة:رئيس 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية  / المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

المستجدات في العمليات التحضيرية  اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث: –المنتدى العربي  15:00  -  14:00

 الحكومة التونسية –اللوجستية 

 حكومة تونس -أسئلة وأجوبة  هويتبععرض 

 إستراحة قهوة 15:30 – 15:00

السيد فادي الجّنان،   –جدول األعمال اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث: –المنتدى العربي  16:30  – 15:30

 المكتب اإلقليمي للدول العربية -نائب رئيس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

  مالحظات من الدول والشركاء حول جدول األعمال 17:00 – 16:30

  ختام اليوم األولملخص و 17:10 – 17:00
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 2018 سبتمبر / ايلول 13اليوم الثاني: 

 جدول األعمال لليوم الثاني عرضخالصة اليوم األول و 09:10  –  09:00

 اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث  -العربي  المنتدى 4 الجلسة 

، مدير عام البيئة وجودة الحياة، وزارة الشؤون السيد هادي الشبيليرئيس الجلسة: 

 المحلية والبيئة

09:10  - 10:30 

 

: الوثائق المنبثقة عن المؤتمر للدول اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث –المنتدى العربي 

 عناصر رئيسية إلعالن تونس للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية العربية:

السيد فادي الجّنان، نائب رئيس المكتب اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة للحد من   -عرض 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية - مخاطر الكوارث

 عرض يتبعه نقاش مفتوح

 إستراحة قهوة 10:45 – 10:30

العربية للحد من  ستراتيجيةاإل: اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث –المنتدى العربي  11:30 – 10:45

 2020-2019وبرنامج عملها لألعوام  2030مخاطر الكوارث 

 سيتم تحديده الحقاً   –عرض موجز لبرنامج العمل المقترح لالستراتيجية العربية

 حوار مفتوح هعرض ويتبع

 حول برنامج عمل االستراتيجيةمجموعات عمل نقاش  13:00 – 11:30

 إستراحة الغذاء 14:00  - 13:00

 نتائج مجموعات العملعرض  14:45 – 14:00

السيد راجي   –دور أصحاب المصلحة اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث: –المنتدى العربي  15:15 – 14:45

المكتب  - الكوارث مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ،مسؤول العالقات الخارجية ،صارو

  اإلقليمي للدول العربية

 إستراحة قهوة 16:00 – 15:15

 عرض لمسودات بيانات العمل الطوعية من قبل مجموعات أصحاب المصلحة 16:15 – 16:00
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  الجلسة الختامية  5 الجلسة

سوجيت موهانتي، رئيس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر السيد رئيس الجلسة:  

 الكوارث، المكتب اإلقليمي للدول العربية

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث /  – ملخص االجتماع والخطوات المستقبلية 16:30  – 16:15

 جامعة الدول العربية 

الحكومة التونسية وجامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من  – إختتام االجتماع 17:00  –  16:30

 مخاطر الكوارث

 نهاية االجتماع


