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  مستجدات

  

   في جنيف، سويسرا2011أيار  / مايو13-8الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، 

ؤتمرات،                   تجري االستعدادات للدورة الثالثة للمنت     دولي للم وارث في مرآز جنيف ال دى العالمي للحد من مخاطر الك
ارمبي ( ارع ف سر17ش ف، سوي ي )ا، جني رة  الف ايو13-8فت ار/  م اء . 2011 أي اح الرسمي  برج ة أن االفتت مالحظ

  . أيار/  مايو10 ستبدأ يوم الثالثاء وميةوالجلسات العم

در فرصة لزعماء العالم وصناهو  المنتدى العالمي   و ى  اتع الرأي للتدليل على أهمية اتخاذ تدابير الوقاية وبناء الق  عل
ا    وارث    لتكيف مجتمعاتن ار الك م المتحدة    ب رحب نونأمل أن   . لحد من آث ام لألم المي   في  األمين الع دى الع ام لالمنت ع

2011 .  

و  اموضوع  المي ه دى الع ة للمنت دورة الثالث ا "ل ر أمن د أآث ن أجل غ وم م تثمر الي ادة: اس ي الزي تثمار ف دابير  االس ت
سي هي  موضوع اللدعم  أساسية  وهناك أيضا ثالثة مواضيع      . "المحلية افي  ) 1( : الرئي د     التع والحد من المخاطر بع

صاديات الحد من    ) 2 (،)شارك في استضافته البنك الدولي   ي(عادة اإلعمار    المؤتمر العالمي إل   -الكوارث   طر اخ ماقت
ة      تعزيز تحالفات ال  ) 3(الكوارث،   اخ والتنمي دى   نشمل الم وسي  . تكيف مع تغير المن المي   ت ي    2011الع ا يل  يت حفل :  م

سات العم ام والجل اح والخت ستديرة، ومياالفتت د الم سات ة والموائ ةالعموالجل ر الرسميةومي ات  وال، غي الخاصة فعالي
اك ا ستكو ، وجلساتالتحضيرية قبل الجراءات وهناك أيضا وقت مخصص لإل . المعرضوالجانبية و  جتماعات  ن هن

  . أيار/ مايو 9 و8يومي مغلقة 

سمبر     و ،معلومات، يرجى االطالع على النسخة المرفقة من الدعوة  مزيد من ال  لل د أرسلت في دي انون  / التي آانت ق آ
اني       و. 2010 األول الن الث ك اإلع ي ذل ا ف ات، بم ديثات والمعلوم تم وضع التح ة والتوجيه عي دورة الثالث  اتن ال
 20 حتى االتسجيل مفتوح  وسيظل globalplatform/net.preventionweb.www://http/2011 الموقع   ، على ةالعملي
ذ عاليا جدا  سيكونالفنادق في جنيف   معدل إشغال    حيث إن و .  عبر الموقع اإللكتروني   2011 نيسان/ أبريل ه  خالل ه
ساعدة في       "آسبريسإأمريكان  "  شرآة تفاق مع باالقد قمنا    و . المهم الحجز في أسرع وقت     فمن،  الفترة  في جنيف للم

دبير  ةت سبة  .اإلقام ذين   بالن دوبين ال شارآين والمن تقوم     للم فرهم، س ة س ة بتكلف تراتيجية الدولي ة االس ل أمان ال تتكف
  . بواسطة بطاقة االئتمانهادفعالحجز، يمكن  نظير فرنك سويسري 35بتحصيل  "آسبريسإمريكان أ"

دبير        وتسعى .  الخاصة همتغطية تكاليف سيكون على المشارآين    و تراتيجية لت ة االس ة        أمان وارد إضافية لتغطي بعض  م
دال اليف لع دان تك ي البل ضاف(د محدود من ممثل شارك ةالست وا واحدم ل نم د أق وارث لكل بل ر عرضة للك  ).  واألآث

رح ضم ونقت ستوى و ا أن ت ين رفيعي الم المي ممثل دى الع ي المنت شارآة ف ود الم ن لوف ين م اتمعني  ،مختلف القطاع
نذين الو راء هميمك ه الخصوص   إث ى وج ب عل شات، ونرح شارآة ب المناق ي م ع  اتالحكومممثل ة والمجتم  المحلي

سجيل    رتبآما ن  . ثالث دقائق لكل بيان   على  ة من الدول األعضاء     ومي العم ةوستقتصر بيانات الجلس   . المحلي ذه   لت ه
ة    من الحكومات    نرجو  و . مرآز المؤتمر خالل الجلسة العامة    عرضها في    بحيث يمكن    ،الفيديوالبيانات ب  إخطار أمان

  .2011 آذار/  مارس11بحلول تشكيل وفودها ب) globalplatform@un.org(االستراتيجية 

ة و    الدورة الثالثة للمنتدى العالمي الحدث    ومن المنتظر أن تكون      شرافا      األآثر ديناميكي ر است الحد من   مجال  في  األآث
  . مشارآتكمإلىونحن نتطلع  . الكوارث حتى اآلن
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