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األحــد  7أبريل 2013م
اﻟﻮﻗﺖ

اﻟﺒﻴـــــــﺎن

11:00 – 08:00

التسجيل.

12:00 – 11:00

رئيس الجلسة :

سعادة السيد أحمد بن عبد ﷲ ال محمود
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،دولة قطر

كلمــات إفتتاحية :
 السيد على الزعتري  ،ممثل األمين العام لألمم المتحدة السيد محمد بن شمباص  ،بعثة األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي المختلطة في دارفور معالي السيد إكمال الدين إحسان أغلو  ،األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي معالي السيد نبيل العربي ،األمين العام لجامعة الدول العربية سعادة الدكتور التيجاني سيسي محمد أتيم  ،رئيس السلطة اإلقليمية لدارفور سعادة األستاذ علي عثمان محمد طه  ،النائب األول لرئيس الجمھورية ،جمھورية السودانﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎ ﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﺁل ﺛﺎﻧﻲ  ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

12:15 – 12:00
13:00 – 12:15

إستراحــة

تحليل األوضاع واإلحتياجات الخاصة باإلنعاش و إعادة اإلعمار و التنمية في دارفور

سعادة الدكتور التيجاني سيسي محمد أتيم  ،رئيس السلطة اإلقليمية لدارفور

14:30 – 13:00

إستراتيجية التنمية في دارفور
 الس يد /أم ين الش رقاوي  ،نائ ب م دير برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي ف ي
السودان
« لمحة عامة عن بعثة التقييم المشتركة في دارفور و المؤتمر
« عرض فلم توثيقي لبعثة التقييم المشتركة في دارفور

 السيد /بول سيموندز  ،المنسق الفني لفريق بعثة التقييم المشتركة في دارفور
« تنمية دارفور :إستراتيجية اإلنعاش و إعادة اإلعمار
« الحوكمة و العدالة و المصالحة
« إعادة اإلعمار
« اإلنعاش اإلقتصادي

 15:30 – 14:30غـــــداء
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اﻟﻮﻗﺖ

16:45 – 15:30

اﻟﺒﻴـــــــﺎن

رئيس الجلسة :
سعادة السيد أحمد بن عبد ﷲ ال محمود
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،دولة قطر
 س عادة ال دكتور  /أم ين حس ن عم ر  ،وزي ر الدول ة ف ي رئاس ة الجمھوري ة ،جمھوري ة
السودان
« دور حكومة السودان في إستراتيجية إعادة اإلعمار و التنمية في دارفور

 س عادة الس يد /مج دي حس ين ياس ين  ،وزي ر الدول ة ب وزارة المالي ة و اإلقتص اد
الوطني ،جمھورية السودان
 السيد /محمد الغامدي ،ممثل للمنظمات الغير حكومية القطرية
« دور المنظم ات الغي ر حكومي ة القطري ة ف ي دع م إع ادة اإلعم ار و إس تراتيجية
التنمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------

* أسئـلـــة وأجوبـــة

18:00 – 16:45

 السيد /بونتس اورھستد  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،جمھورية السودان.
« ھيكل اإلدارة المالية و التمويل لمرحلة ما بعد المؤتمر
« وصف إدارة التمويل المقترح وآليات التنسيق

 مكتب صندوق التمويل متعدد األغراض.
« صندوق دارفور
------------------------------------------------------------------------------------------------------

* أسئـلـــة وأجوبـــة
* ختــام الجلســة

20:00

عشــاء
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اإلثنيـن  8أبريل 2013م
اﻟﻮﻗﺖ

9:00 – 08:30
09:15 – 09:00

اﻟﺒﻴـــــــﺎن
التسجيل.

رئيس الجلسة :
سعادة السيد أحمد بن عبد ﷲ ال محمود
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،دولة قطر





09:30 – 09:15

ملخص جلسات اليوم األول
دولة قطر
حكومة السودان
السلطة اإلقليمية لدارفور

 فيلم توثيقي عن إعادة اإلعمار في دارفور

13:00 – 09:30

إعالن الدعم السياسي و التعھدات المالية
 ممثل ي ال دول/المنظم ات /الھيئ ات /الص ناديق/المؤسس ات
متحدث(

) 3دق ائق لك ل

 14:00 – 13:00غـــــداء

15:45 – 14:00

إعالن الدعم السياسي و التعھدات المالية
 ممثل ي ال دول/المنظم ات /الھيئ ات /الص ناديق/المؤسس ات
متحدث(

) 3دق ائق لك ل

ختام المؤتمر و إعالن البيان الختامي

16:30 – 15:45






منسق الشؤون اإلنسانية للسودان والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بعثة األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي المختلطة في دارفور
السلطة اإلقليمية لدارفور
حكومة جمھورية السودان
دولة قطر

 17:00 – 16:30مؤتمر صحفــي
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