
 ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 )ديهاد( عشر السابعمعرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير 

 2021مارس  15-17

 التجاري العالميمركز دبي 

 اإلمارات العربية المتحدة- دبي

 الموضوع:"اإلغاثة وفيروس كورونا، أفريقيا محوراً"

 2021 مارس 15 – اإلثنين ،األول اليوم

 االفتتاح الرسمي للمؤتمر

10:00 – 11:00 

المكتب التنفيذي لصاحب السمو  عاممدير اإلمارات ودولة رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة سعادة الدكتور سعيد العطر، 

 .الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واألمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

 .العالمية الصحة لمنظمة العام المدير غيبريسوس، أدهانوم تيدروس الدكتور سعادة

 .المفوض األوروبي المكلف بإدارة األزمات الدكتور يانيس لينارسيك، سعادة

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهالل األحمر سمو بالنيابة عن  ا  ، متحدثسعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي

 .اإلماراتي

 .السيدة النيجيرية األولىسعادة الدكتورة عائشة محمد بخاري، 

 للمعرضاالفتتاح الرسمي  12:00 – 11:00

 استراحة  13:45 – 12:00

13:55 - 14:00 
 برنامج المؤتمر عننبذة 

 ديساب -االستشاري العلمي العالمي  مدير المجلسبوتمان كرامر،  جيرهارد سعادة السفير

 الجلسة األولى: تأثير النزاعات واألزمات اإلنسانية في أفريقيا

14:00 – 15:30 

 لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب األحمر المدير اإلقليمي ،باتريك يوسفسعادة  :رئيس الجلسة

 المدير اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة شرق أفريقيا والقرن األفريقي، السيد محمد ابديكر

 ، ممثلة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في إثيوبياآن إنكونتريهة السيد

  المقيمة لألمم المتحدة، مملكة إسواتينيالمنسقة ناتالي ندونغو سيه، 

 فية في األزمات""القيادة التكي   كلمة الرئيسيةال 15:45 – 15:30

ات الصليب ؛ األمين العام السابق لالتحاد الدولي لجمعيرئيس مجلس إدارة مؤسسة كوفي عنان، آس سيالحاج  سعادة

  (IFRC) األحمر والهالل األحمر

 قهوةاستراحة  16:15 – 15:45

 الجلسة الثانية: تأثير التَّغَيُّر المناخي على أفريقيا

16:15 - 17:45 

األمين العام المساعد، نائب األمين التنفيذي، أمانة تغير المناخ التابعة لألمم سارماد،  رئيس الجلسة: سعادة السيد اوفيس

 المتحدة، بون، ألمانيا

 لدولة اإلمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"المندوب الدائم سعادة الدكتورة نوال الحوسني، 

  منظمة باثفايندر الدولية، واشنطن العاصمة في التنظيمي مدير النمو ،السيد محمد أبو نار

 ، األمين العام لجمعية الصليب األحمر األوغنديروبرت كويونجا كويسيغاالدكتور 

 

 

 

 

 2021 مارس 16 -ثالثاءالاليوم الثاني، 

 الجلسة الثالثة: أفريقيا: النمو السكاني والتحضر والتعليم وفرص العمل

9:00 – 10:30 

 دبي العطاء في الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة ،الدكتور طارق القرقرئيس الجلسة: سعادة 

  أمستردام، سبارك منظمةل التنفيذي مديرال ،دو بونت يانيكالسيد 
 وشمال أفريقيا المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانه،



 بريتوريا ،اأفريقي جنوبلمنطقة  منظمة الدولية للهجرةلل المدير اإلقليمي تشارلز كوينين،الدكتور 

10:30 – 

10:45 

 "ابتكار واستدامة تمويل الشتات األفريقيالكلمة الرئيسية "
 ، كلية لندن لالقتصاددوليةأستاذ زائر بمعهد الشؤون الو "GK Partners" مؤسسة مدير ،ل فالابريغ البروفيسور

10:45 – 

11:15 
 قهوةاستراحة 

– 11:15 11:30 
 التحول من تقديم المساعدة إلى إنهاء الحاجة" -بين العمل اإلنساني والتنمية  عالقة"ال ةالرئيسي كلمةال

 أفريقيافي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل المكتب اإلقليمي ةاألمين العام المساعد؛ مديرأهونا إزياكونوا،  الدكتورة

 الجلسة الرابعة: أفريقيا: المعونات اإلنسانية والتحويالت المالية والتجارة واالستثمارات والنمو االقتصادي

11:30 -  13:00 

المبعوث الخاص للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في  سعادة السفير محمد عبدي عافي،رئيس الجلسة: 

 فريقياألقرن ال

س المجللدى  حول القدرة على الصمود والمساعدات اإلنسانية واالستجابة لألزمات أول مستشار السيد كالوس سورنسن،

 النرويجي لالجئين

شؤون المفوضية السامية لألمم المتحدة ل لدى التعاون الخليجيدول مجلس لكبير المستشارين والممثلين ، السيد خالد خليفة

 الالجئين.

 بي، نيروسياسات الهجرة والتنمية األفريقيمركز ل المدير التنفيذي، أوشو-ليندا أديامبوالدكتورة 

 استراحة  13:00 – 14:00

14،00 -14:20 
 "سياسية –جغرافية تجديد الشراكة األوروبية األفريقية: أولوية " ةالرئيسي كلمةال

 ، المفوض األوروبي للشراكات الدوليةسعادة جوتا أوربيلينن

 عروض تقديمية خاصة

14:20 – 

14:40 

 "استجابة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية لوباء فيروس كورونا في القارة األفريقية"

 ياإلنسانية، دبالعالمية للخدمات دينة ملل التنفيذيمدير ، اليبي ساباسالسيد جو

14:40 – 

15:00 

 الدولية بشكل مفيد" اتالوطنية إلدارة الكوارث الخبر هيئاتال وظف"كيف ت

 ، إسرائيلميد-زاكا تاكفي اإلنقاذ الدولية  وحدة رئيس؛ مدير شعبة ماجنالسيد ماتي غولدشتاين، 

15:00 – 

15:30 
 استراحة قهوة

 19... ما بعد كوفيد  جلسة خاصة: تشكيل المستقبل األفريقي

15:30 - 17:30 

ألمين ابق لالوكيل السفي جامعة مانشستر؛  والشؤون اإلنسانية العالمية الصحة أستاذ رئيس الجلسة: الدكتور موكيش كابيال،

  .العام السابق لإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 ، نيروبيةصليب األحمر الكينيال جمعيةاألمين العام ل عائشة محمد، الدكتورة

 ، فلورنساهد الجامعة األوروبية، معالعابرة للحدود الهجرة السيطرة على سياسة أستاذمهاري تاديل مارو،  الدكتور

)النمسا(،  "Knowledge Management Associatesلدى " المستشار الرئيسي جيباماالي فيننشياراشي، الدكتور

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةل للمدير العامار الرئيسي السابق المستش

 المدير التنفيذي، المنظمة الدولية لتقديم المساعدة في أفريقيا، نيروبي كيسيا، كارولين الدكتورة

 رئيس قسم العقود اآلجلة واالبتكار في معهد الدراسات األمنية األفريقي، بريتوريا الدكتور جاكي سيليرز،

 

 

 

 2021 مارس 17 – ربعاءاأل، الثالثاليوم 

 في أفريقياأزمة الغذاء والمساواة بين الجنسين والقدرة على الصمود الجلسة الخامسة: 

9:00 – 10:30 

الواليات المتحدة  مبادرة القيادة المتقدمة، جامعة هارفارد، كامبريدج،في ، زميل أول السيد أمين عوضرئيس الجلسة: 

 األمريكية

 لمنظمة "ميرسي كوربس" في أفريقيا لمدير اإلقليمي، اجرانفيل روسالسيد شون 

  .والمحيط الهندي ادول جنوب أفريقيلبرنامج األغذية العالمي ل ةاإلقليمي ةالمديرالسيدة لوال كاسترو، 

 ، المو، كينيا"Safari Doctors"المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة السيدة اومرا عمر، 

10:30 - 

10:45 
 الكلمة الرئيسية: " الوضع الراهن في منطقة الساحل األفريقي"



نائبة الممثل الخاص لبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي، السيدة امبارانغا قازارابوي، 

 منسق شؤون إنسانية مقيم في مالي

10:45 – 

11:15 
 استراحة قهوة

 التحديات الصحية الحالية والمستقبلية في أفريقياالجلسة السادسة: 

11:15 – 

12:45 

 المدير العام المساعد لشؤون االستجابة للطوارئ، منظمة الصحة العالميةرئيس الجلسة: الدكتور إبراهيم سوسي فول، 

 فريقياأفي غرب  ، رئيس منظمة أطباء بال حدودالدكتور شيبوزو أوكونتا

 "كوام –فريقيا أ معأطباء منظمة "، مديرة برنامج جنوب السودان، السيدة كيارا سكاناجاتا

المستشار الخاص لألمن والشؤون اإلنسانية والبلدان الهشة، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  دياكيتي، مامادي السيد

 باإليدز، جنيف

12:45 – 

14:00 
 استراحة

 عروض تقديمية خاصة

14:00 - 

15:20 

 "الهالل األحمر اإلماراتي في أفريقياهيئة "

 الهالل األحمر اإلماراتي نائب األمين العام لقطاع المساعدات الدولية، هيئةالسيد فهد بن سلطان، 

 "اإلنجازات واألنشطة في أفريقيا"

 اإلنسانية األمين العام لـمؤسسة الملك عبدهللا العالمية لألعمال، سعادة سلطان السعدون

 "حماية األطفال الالجئين في غرب النيل وحماية البالغينمشروع "

 أستاذ مساعد في جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العينالدكتور سوكويندر سينغ، 

في دول مجلس التعاون الخليجي والممارسات الجيدة على مستوى المجتمع في اإلمارات  19-كوفيد  ء"تحديث بشأن وبا

 العربية المتحدة"

رئيس بعثة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في دول مجلس التعاون لدول  فوزي أمين الدكتور

 ، دبيالخليج العربية

 ، أبوظبي"معا  "، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية سالمة العميمي سعادة

 الكلمة الختامية

15:20 – 

15:40 
 العام للجمعية البرلمانية لمنطقة البحر األبيض المتوسط، األمين سعادة السيد سيرجيو بياتزي

 الملخص والكلمة الختامية لرئيس المؤتمر

15:40– 

16:00 
 ديساب -االستشاري العلمي العالمي  مدير المجلسبوتمان كرامر،  جيرهارد سعادة السفير

 

 


