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المنتدى العالمي 2019 بجنيف

حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لمنظمة األمم المتحدة

 لمزيد من المعلومات اإلضافية، يرجى االتصال بـ:
 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

.globalplatform@un.org ،1202، جنيف - سويسرا ،Varembe 9-11 شارع

حقوق الطبع والنشر للصور العادية والفوتوغرافية بهذا المنشور محفوظة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وُيحظر 
بشدة النسخ غير المصرح به للصور، وتقليدها، وبيعها، وكذلك أي استخدام ثانوي لها. للحصول على إذن بشأن استخدام أي جزء 

من هذا المنشور، أو توزيعه، أو إعادة طباعته، ُيرجى التواصل مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على البريد 
.globalplatform@un.org اإللكتروني

ُيرجى مالحظة أنه ربما تطرأ تغييرات على موعد دورات المنتدى العالمي 2019 وموقع انعقادها. وسيتم عرض جميع التحديثات 
على موقعنا اإللكتروني.

المنتدى العالمي 2019
بجنيف، من 13 حتى 17 أيار/

مايو 2019، سويسرا

mailto:globalplatform%40un.org?subject=
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المنتدى العالمي 2019 بجنيف
البرنامج

3

02

03

04

01

جدول المحتويات

4 شكر وتقدير 
 5 مقدمة  
7 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
8 المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019 

9 معلومات عملية 
9 قاعة المؤتمرات 

)CICG( رسوم هندسية لمركز المؤتمرات الدولي في جنيف 
10  )CCV( ومركز المؤتمرات الدولي فارامبيه
13 معلومات عن المواقع 

17 الشكل 
19 حفل جوائز ساساكاوا وحفل جوائز إدارة المخاطر 
20 البرنامج الرسمي 
25 اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية 
26 الحوارات رفيعة المستوى 
29 جلسات العمل 
36 الجلسة الخاصة 

37 فعاليات أخرى 
41 فعاليات جانبية 
49 االجتماعات التحضيرية  
49 مختبرات التعلُم 
50 الزيارات الميدانية 



المنتدى العالمي 2019 بجنيف
البرنامج

4

شكر وتقدير
المنتدى  دعمت  التي  اآلتية  المانحة  للجهات  تقديره  خالص  عن  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ُيعرب 
العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019 سواء بإسهامات مخصصة أو غير مخصصة )اعتباًرا من 6 آذار/مارس 
2019(: أستراليا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والمفوضية األوروبية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، 

ولوكسمبورغ، والنرويج، والسويد، وسويسرا.

نوجه شكًرا خاًصا إلى سويسرا الستضافتها المنتدى العالمي لعام 2019 ودعمها السياسي والمالي القوي. 

واألفراد،  المنظمات،  من  الكبير  للعدد  شكره  عميق  عن  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ُيعرب  كذلك 
والمتطوعين الذين أسهموا في هذا المنتدى. ونعرب كذلك عن تقديرنا لحكومات أرمينيا، وكولومبيا، وإيطاليا، ومنغوليا، 

وتونس التي استضافت الفعاليات اإلقليمية التحضيرية في عام 2018. 

إذا كنتم تودون اإلسهام في المنتدى العالمي والعملية التحضيرية، نرجو التفُضل باالّطالع على طلب تمويل المنتدى العالمي 
 ISDR-RM@un.org والتواصل مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على البريد اإللكتروني

الكوارث مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب 

المنتدى العالمي للحد
من مخاطر الكوارث

جنیف، سویسرا، من ۱۳ حتى ۱۷ أیار/مایو ۲۰۱۹

mailto:ISDR-RM%40un.org
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المالي، يتميز  االستقرار  انعدام  مثل:  هائلة،  ومترابطة  عالمية  بتحديات  والعشرون  الحادي  القرن 
وضعف اإلنترنت، وغيرها من الكوارث األكثر تكراًرا واألكثر كثافة الناتجة عن تغير المناخ. 
كما أنه يتميز - في الوقت نفسه - باالبتكار العلمي غير المسبوق والتقدم التكنولوجي، مما يوفر 
فرًصا جديدة لمواجهة هذه التحديات. لذا دعونا نتكاتف الستخدام هذه القوة المبتكرة وإليجاد 

حلول قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالمخاطر المعقدة. 

توفر خطة عام 2030 أساًسا ممتاًزا لمعالجة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود بطريقة متسقة. يدرك كلٌّ 
من إطار ِسنداي واتفاق باريس أن االنخراط في إدارة مخاطر الكوارث يتيح لنا توقع عواقب تغير المناخ، واالستعداد لها، 

واالستجابة لها. وسيساعدنا بناء القدرة - بدوره - على الصمود أمام الكوارث تحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة. 

إن التحديات التي نواجهها هائلة، ولكن من خالل التعاون الوثيق لبعضنا مع البعض، وفيما بين البلدان، ومع منظمات 
المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، ومع القطاع الخاص خاصة بوصفه محفًزا لالبتكار واالستثمار، سيكون بإمكاننا 

إحداث تأثير مستدام. 

سويسرا،  في  الصمود.  على  قادرة  مجتمعات  إيجاد  في  هائلة  ثماًرا  يؤتي  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  االستثمار 
على سبيل المثال، كانت الحماية من االنهيارات الجليدية توفر الحماية لمجتمعات جبال األلب على مدى أجيال عدة، 

وكذلك تسمح الوقاية من الفيضانات في اتجاه مجرى النهر للمدن باالزدهار. 

بهذه الروح، أتمنى لكم مناقشات مثمرة وأدعوكم إلى التواصل، والتعاون، وتبادل األفكار والمعارف من أجل عالم يتميز 
بالقدرة على الصمود.

ثمار القدرة على الصمود: نحو مجتمعات مستدامة وشاملة 

فخامة الرئيس إجنازيو كاسياس
عضو المجلس االتحادي

الوزارة االتحادية للشؤون الخارجية
االتحاد السويسري
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عالمنا - وبالطبع نحن بوصفنا مواطنين به - تحديات غير عادية، لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، وحجمها، وتأثيرها. يواجه 
فمناخنا يتغير إلى األسوأ، بشكل أسرع مما كنا نتوقع؛ وتتعرض القيم المشتركة لحرية التعبير، وااللتزام بالحقائق، 
وشمول أكثر الفئات ضعًفا وحمايتهم من الهجوم اليومي؛ كذلك تزداد فجوة عدم المساواة وعدم العدالة تعمًقا. إن كوكبنا 

يئن. وأمامنا خيار يلزمنا اتخاذه: يمكننا أن نئن معه أو أن نستثمر في عمل مشترك من أجل إحداث تغيير جذري.

نحن بصدد التركيز - خالل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام GP2019( 2019( - على نهج يتمحور حول اإلنسان ويضع 
القدرة على الصمود نصب عينيه عند الحد من مخاطر الكوارث: ضمان أن يشمل استثمارنا في مستقبل أفضل الفئات األكثر ضعًفا باعتبارهم 
مبادرين بالتغيير، وليسوا مستفيدين منه، وتحقيق فوائد تستهدف ما هو أكبر من مجرد الوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها. إن ضمان 
أن تؤتي القدرة على الصمود ثمارها يعني أن الحد من المخاطر يجب أن يؤدي أيًضا إلى تحقيق مكاسب فيما يتعلق بتغير المناخ، وتعزيز 
حقوق اإلنسان األساسية وحمايتها، وتوسيع نطاق العدالة االجتماعية لتشمل الفئات األكثر ضعًفا، ونمو اإلدارة السليمة لحماية التنمية المستدامة. 

ينعقد المنتدى العالمي لعام 2019 في موعد مناسب قُبيل مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي من المزمع أن يعقده األمين العام لألمم المتحدة 
في أيلول/سبتمبر. إنني آمل أن يكون هذا المنتدى العالمي منبًرا لتبادل قصص النجاح والدروس المستفادة من جهودنا الرامية إلى الحد من 
المخاطر، واالستثمار في التنمية الواعية بالمخاطر، وبناء القدرة على الصمود. كما آمل أن تساعدنا أيام النقاش هذه على تحدي بعضنا للبعض 
من أجل االنتقال من الوعي إلى العمل، ومن تطوير االستراتيجيات إلى تنفيذها. هذه هي المبادئ التي نحتاج إلى اتباعها للتأكد من أن األرقام 
المقلقة لتأثير الكوارث التي تتجلى في الوفيات، وأعداد األشخاص المتضررين، والخسارة االقتصادية واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية 
الحيوية قد انخفضت بشكل كبير. سيكون إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يمثل خارطة طريق التغيير بالنسبة إلينا، بال قيمة إن 

لم يكن طموًحا، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية.

وبقدر ما تبدو الرؤية قاتمة، لحسن الحظ هناك الكثير مما يمكننا االستلهام منه. يمكننا أن نستلهم جرأتنا وشجاعتنا من االنخفاضات الكبيرة 
في الخسائر في األرواح جراء العواصف والفيضانات الكبيرة جراء االستعداد الجيد وتحسين أنظمة اإلنذار المبكر. 

المزارعون  يجد  المحلي،  المستوى  فعلى  الكوارث.  للحد من مخاطر  استراتيجيات محلية ووطنية  مًعا لوضع  والمواطنون  الحكومات  تعمل 
في جميع أنحاء العالم طرًقا مبتكرة لزراعة المحاصيل على الرغم من تقلبات الطقس والجفاف. ونحن نرى المزيد من النقاش في القطاع الخاص 

يتطرق إلى أن قرارات العمل يجب أن تكون واعية بالمخاطر لتجنب الخسائر المستقبلية.

نيابة عن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أتطلع إلى الترحيب بكم في جنيف خالل المنتدى العالمي 2019. كما أدعوكم إلى أن 
تتقبلوا أن تكونوا مصدر إلهام وأن تستعدوا لمشاركة قصصكم وتوصياتكم بشأن ما يتعين علينا القيام به بشكل أفضل، واألهم من ذلك: أن تلتزموا 

بالحلول المشتركة التي تضمن مستقبالً للشعوب ولكوكبنا يتسم بقدرته على الصمود. 

السيدة مامي ميزوتوري 
الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث

ضمان تحقيق ثمار القدرة على الصمود
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أُنشئ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في عام 1999 وفُّوض 
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )195/56( ليكون بمنزلة مركز 

التنسيق في منظومة األمم المتحدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث. 

ويتمثل دور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في دعم تنفيذ 
إطار ِسنداي، ومتابعته، واستعراضه بما في ذلك من خالل دعم االتساق 
 2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  مثل:  األخرى،  الدولية  مع  األطر 
تغير  بشأن  باريس  اتفاق  وكذلك  لها  المحددة  المستدامة  التنمية  وأهداف 

المناخ.

الممثل  يترأسها  المتحدة،  لألمم  العامة  لألمانة  تابعة  تنظيمية  وحدة  وهو 
 .)SRSG( الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
يتخذ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نهًجا تنسيقًيا بين أصحاب 
المصلحة المتعددين يقوم على العالقات التي أقامها مع الحكومات الوطنية 
ذلك  في  بما  المدني،  والمجتمع  الدولية،  الحكومية  والمنظمات  والمحلية، 

القطاع الخاص، من خالل العمل عبر شبكة من الشركاء العالميين.

يقع مقر مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف، مع وجود 
وأوروبا  )نيروبي(،  وأفريقيا  )بانكوك(،  آسيا  في  إقليمية،  مكاتب  خمسة 
)بروكسل(، والدول العربية )القاهرة(، واألمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي 
)بنما(، ومكتب فرعي إقليمي واحد في فيجي )سوفا(. يحتفظ مكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أيًضا بمكتب اتصال بمقر األمم المتحدة 
في نيويورك، ومكتب اتصال في بون، ويوجد في كوبه وإنتشون، ويحتفظ 

بمكتب اتصال باالتحاد اإلفريقي في أديس أبابا.

عالمي  اتفاق  هو  الكوارث 2030-2015  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  إطار 
المتحدة  لألمم  الثالث  العالمي  المؤتمر  في  اعتماده  تم  ملزم  طوعي وغير 
المعني بالحد من مخاطر الكوارث الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
بموجب القرار رقم 283/69. ُيدرك إطار ِسنداي أن الدولة تضطلع بالدور 
ينبغي  المسؤولية  هذه  أن  غير  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  في  الرئيسي 
المحلية،  الحكومة  ذلك  في  بما  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  مع  تقاسمها 
العمل  تعزيز  بهدف  اإلطار  هذا  ُطّور  لقد  وغيرهم.  الخاص،  والقطاع 
الذي تنفذه البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرون وضمان استمراريته تحت 
رعاية إطار عمل هيوغو 2005-2015 )2005(، واألطر السابقة، مثل: 
الكوارث )1999(، واستراتيجية يوكوهاما  للحد من  الدولية  االستراتيجية 
من أجل عالم أكثر أمًنا )1994(، وإطار العمل الدولي للعقد الدولي للحد 

من الكوارث الطبيعية )1989(. 

كبير  بشكل  الحد  على  ِسنداي  إطار  في  الرئيسية  االبتكارات  تشتمل 
والصحة،  المعيشة،  وسبل  األرواح،  في  والخسائر  الكوارث  من مخاطر 
والبيئية  والثقافية،  واالجتماعية،  والمادية،  االقتصادية،  واألصول 
إطار  يتمحور  والبلدان.  والمجتمعات،  التجارية،  واألعمال  لألشخاص، 
وأربع  توجيهًيا،  مبدأً  عشر  وثالثة  عالمية،  غايات  سبعة  حول  ِسنداي 
الحالية، ومنع  المخاطر  الحد من  للعمل، حيث يستهدف صراحًة  أولويات 

نشوء مخاطر جديدة، وتعزيز القدرة على الصمود.

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث

إطار ِسنداي للحد من مخاطر 
الكوارث للفترة 2015 – 2030
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العالمي للحد من مخاطر الكوارث - حسبما أقرته  المنتدى  ُيعد 
الجمعية العامة لألمم المتحدة - المنتدى الرئيسي على المستوى 
ووضع  والتنسيق،  االستراتيجية،  المشورة  لتقديم  العالمي 
الدولية  األطر  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  واستعراض  الشراكات، 
المنتدى كل عامين  الكوارث. وُيعقد  بالحد من مخاطر  المتعلقة 
منذ عام 2007 لمناقشة التقدم المحرز والتحديات القائمة في الحد 
من الخسائر الناجمة عن الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث فيما 
يتعلق باألخطار الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان، الجديدة 
والحالية على حد سواء. كما أنه عنصر حاسم في رصد إطار 

ِسنداي وتنفيذه.

للحد  العالمي  للمنتدى  السادسة  الدورة  تنعقد  أن  المزمع  من 
الفترة من  )في  )GP2019( في جنيف  الكوارث  من مخاطر 
الفرصة  الدورة  تلك  أيار/مايو 2019(. وستمثل  13 حتى 17 
من  الحد  مجال  في  والممارسين  المفكرين  لكبار  التالية  المهمة 
والمسؤولين  السياسات،  وصانعي  العالم،  في  الكوارث  مخاطر 
الحكوميين، وغيرهم من أصحاب المصلحة للمناقشة والمناظرة 
بشأن كيفية الحد من آثار الكوارث، وتعزيز تنفيذ إطار ِسنداي، 
باريس  اتفاق  والتزامات  بخطة 2030،  الصلة  ذات  واألهداف 
المنتدى  مناقشات  في  الدورة  ستسهم  كما  المناخ.  تغير  بشأن 
السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي سيُعقد في 
نيويورك في تموز/يوليو 2019 وكذلك في مؤتمر القمة المعني 
بالمناخ الذي من المزمع أن يعقده األمين العام لألمم المتحدة في 
عالمي  تجمع  آخر  أيًضا  تمثل  أنها  كما   .2019 أيلول/سبتمبر 
الغاية  لتحقيق  النهائي  الموعد  قبل  المصلحة  أصحاب  لجميع 
لديها  التي  البلدان  عدد  في  كبيرة  زيادة  ِسنداي:  إطار  من  هاء 
بحلول  الكوارث  للحد من مخاطر  استراتيجيات وطنية ومحلية 

عام 2020. 

القدرة على  "ثمار   - العالمي 2019  المنتدى  سيركز موضوع 
الصمود: نحو مجتمعات مستدامة وشاملة" - على كيف أن إدارة 
مخاطر الكوارث واالستثمارات التنموية الواعية بالمخاطر تجني 
ثمارها في العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية، على جميع 
المستويات، وتشتمل على ما هو أكثر من مجرد ربح اقتصادي، 
وكذلك تعزيز النتائج عبر القطاعات االجتماعية، واالقتصادية، 

والمالية، والبيئية على المدى البعيد. 

بدعم  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يلتزم 
وتوجيه  الكوارث  من مخاطر  الحد  في  ومساهمتها  المرأة  دور 
االنتباه لهما، من خالل ضمان تعزيز مشاركة المرأة في المنتدى 
وتعميم  الدورات،  في  للجنسين  المتساوي  والتمثيل  العالمي، 

منظور المساواة بين الجنسين. 

 المنتدى العالمي للحد من
مخاطر الكوارث لعام 2019

المنتدى العالمي للحد
من مخاطر الكوارث

جنیف، سویسرا، من ۱۳ حتى ۱۷ أیار/مایو ۲۰۱۹

 ثمار القدرة على الصمود: 
نحو مجتمعات مستدامة وشاملة
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معلومات عملية
قاعة المؤتمرات

 )CCV( ومركز المؤتمرات الدولي فارامبيه )CICG( سيعقد المنتدى العالمي 2019 في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف
 .)CICG( الذي يوجد قبالة مركز المؤتمرات الدولي في جنيف

العنوان
Rue de Varembé 17

CH – 1202 Genève – Switzerland
هاتف: 11 91 791 22 )0( 41+

cicg.ch/en :الموقع اإللكتروني

مركز المؤتمرات الدولي 
  )CICG( في جنيف

مركز المؤتمرات الدولي 
)CCV( فارامبيه

 التوجه إلى مطار جنيف 
)كوانتران( مكتب األمم المتحدة 

)UNOG( في جنيف

التوجه إلى محطة القطار الرئيسية 
في )كورنافين(

للوصول إلى مركز المؤتمرات الدولي في جنيف )CICG(/مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه )CCV( من المطار 
.)"Nations" ورقم 28 )محطة ،"Vermont" كوانتران"، ُيرجى استخدام خطي الحافالت رقم 5 )محطة"

للوصول إلى مركز المؤتمرات الدولي في جنيف )CICG(/مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه )CCV( من محطة 
القطار الرئيسية "كورنافين"، ُيرجى استخدام خطوط الحافالت رقم 5 )محطة "Vermont"، ورقم 8 )محطة 

"Nations"(، ورقم 20 )محطة "Varembé"(، وخط الحافالت F )محطة "Varembé"( وخط الترام 15 
.)"Nations" محطة(
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الرسوم الهندسية لمركز المؤتمرات الدولي في جنيف ومركز 
المؤتمرات الدولي فارامبيه 

دورة مياه يسهل الوصول إليها 
المقهىمن قِبل ذوي اإلعاقة

مكتب االستعالماتالمطعمدورات المياه
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Second �oor

٥
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۱۹

Third �oor
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۷
۸
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DSA 
O�ce

دورة مياه يسهل الوصول إليها 
المقهىمن قِبل ذوي اإلعاقة

المصعدالمطعمدورات المياه
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دورة مياه يسهل الوصول إليها 
من قِبل ذوي اإلعاقة

دورات المياه

المقهى

غرفة اإلسعافات األوليةالمطعم

)CCV( الرسم الهندسي لمركز المؤتمرات الدولي فارامبيه

الطابق األول

مكتب االستعالمات

المصعد

Ground �oor (-1): 

Floor Plan of the CCV

مونترو

۱۷
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۱۸
Media 
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Participants
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األمانة العامة
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يعمل 
العالمي  للمنتدى  تنسيق  هيئة  بوصفه  الكوارث 
2019 تحت إشراف الممثل الخاص لألمين العام 

لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

المؤتمر.  موقع  على  أيًضا  متاحة  المعلومات 
األمانة  إلى  االستفسارات  توجيه  أيًضا  يمكن 

العامة عبر البريد اإللكتروني. 

األمن
يقتصر الدخول إلى المنتدى العالمي 2019 على 
دخول  لشارات  الحاملين  المسجلين  المشاركين 
صالحة. ويقع على عاتق األمم المتحدة مسؤولية 
ضمان أمن مكان انعقاد المؤتمر. بينما يتحمل البلد 
المضيف، سويسرا، مسؤولية كل األمور المتصلة 
باألمن خارج مكان انعقاد المنتدى العالمي 2019. 
ويجب على جميع المشاركين رفيعي المستوى أن 
ينبهوا بعثاتهم الدائمة المعنية في جنيف للترتيبات 
المتعلقة باألمن، ووسائل النقل، واإلقامة، واألمور 
التسجيل  تأكيد  بمجرد  األخرى،  البروتوكولية 
وقبل الوصول. وكذلك يجب إبالغ البعثة الدائمة 
بتاريخ  جنيف  في  المتحدة  األمم  لدى  لسويسرا 

وصول جميع رؤساء الدول.

المساعدة والمرافق الطبية
انعقاد  مكان  في  الطبية  المساعدة  طلب  يمكن 
المؤتمر لدى مكتب االستعالمات. وسُتتاح عيادة 
انعقاد  مكان  داخل  طبي  بطاقم  دة  مزوَّ طبية 
المؤتمر )راجع خريطة مكان انعقاد المؤتمر في 

الصفحة 12(. 

التسجيل على اإلنترنت
أصحاب  جميع   2019 العالمي  المنتدى  يدعو 
والحد  ِسنداي  إطار  أعمال  جدول  في  المصلحة 
ذلك:  في  بما  للتسجيل،  الكوارث  مخاطر  من 
والحكومات  والبرلمانيون،  األعضاء،  الدول 
المتحدة،  األمم  منظومة  وكيانات  المحلية، 
والمجموعات  الدولية،  الحكومية  والمنظمات 
أصحاب  مجموعات  من  وغيرها  الرئيسية، 
المصلحة. لن ُيمنح اإلذن بالدخول إال للمشاركين 

المسجلين والمؤكد تسجيلهم.
ُيرجى التسجيل على اإلنترنت من خالل هذا الرابط. 

رسالة  إرسال  سيتم  التسجيل،  طلب  تسلُّم  لتأكيد 
إلى  مرجعي  تعريفي  رقم  بها  تلقائية  إلكترونية 
للتسجيل.  الُمستخَدم  اإللكتروني  البريد  عنوان 
العالمي  للمنتدى  العامة  األمانة  ستراجع  كما 
2019 جميع الطلبات. وسيتم إرسال رسالة تأكيد 
الموافقة  تمت  التي  الوفود  إلى  بنجاح  التسجيل 
المراجعة  عملية  تستغرق  وقد  حضورها.  على 

مدة تصل إلى أربعة أسابيع.

إننا نوصي بالتسجيل المبكر على اإلنترنت حيث 
يريدون  ممن  كبيرة  أعداد  هناك  تكون  أن  نتوقع 
التسجيل في يوم األربعاء 15 أيار/مايو. وُيرجى 
ُيغلق  سوف  اإلنترنت  على  التسجيل  ألن  االنتباه 
بحلول 22 نيسان/إبريل 2019. وبعد هذا التاريخ، 

لن يتسنى سوى التسجيل في مكان المنتدى. 

معلومات عن المواقع
لطلب التوجيه أو المساعدة أثناء المنتدى العالمي 2019، يرجي زيارة 
 مكتب االستعالمات الكائن بالقرب من مدخل قاعة المؤتمرات في الفترة

من 13 إلى 17 أيار/مايو.

http://www.unisdr.org/gp2019
mailto:globalplatform%40un.org
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
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التسجيل في مكان المنتدى 
وشارات الدخول

يمكن للمشاركين الحصول على شارات الدخول 
مكان  في  التسجيل  مكتب  من  بهم  الخاصة 
إبراز جواز سفر  يتعين عليهم  المنتدى، وسوف 
المفعول،  سارَيي  وطنية  هوية  بطاقة  أو  وطني 
بها  معترف  حكومة  من  صادرين  الالتينية،  باللغة 
المشاركين  على  ويجب  المتحدة.  األمم  لدى 
ارتداء شارات الدخول الخاصة بالمنتدى العالمي 
2019 طوال الوقت حتى يتسنى لهم الدخول إلى 
مكان انعقاد المؤتمر وقاعات االجتماعات. وفي 
بعض الجلسات، مثل حفل االفتتاح، سيكون من 
الضروري الحصول على تصريح دخول ثانوي. 
وستتوفر تفاصيل حول تصاريح الدخول الثانوية 

على اإلنترنت الحًقا.

سُيتاح تسلُّم شارات الدخول من مكتب 
التسجيل في المواعيد التالية:

 )17:00 – 12:00(  األحد  12 أيار/مايو  
 )18:00 – 07:30(  اإلثنين  13 أيار/مايو  
 )18:00 – 07:30(  الثالثاء  14 أيار/مايو  
 )18:00 – 07:30(  األربعاء 15 أيار/مايو  
  )18:00 – 07:30(  الخميس  16 أيار/مايو  
)12:00 – 07:30( الجمعة  17 أيار/مايو  

DSA استمارة حضور
بعد االنتهاء من التسجيل في مكان انعقاد المؤتمر 
من  ُيطلب  الدخول،  شارات  على  والحصول 
المنتدى  يحضرون  الذين  المدعومين  المشاركين 
العالمي 2019 التوقيع على نموذج الحضور في 
الثاني من مبنى مركز  الطابق  DSA في  مكتب 
 232 المكتب  جنيف،  في  الدولي  المؤتمرات 
)راجع خريطة مكان انعقاد المؤتمر، صفحة 11(. 
كما ُيطلب من المشاركين المدعومين تقديم جواز 
مشتملة  سارية  وطنية  هوية  بطاقة  أو  ساٍر  سفر 

على صورة. 

شبكة اإلنترنت
اإلنترنت  بشبكة  مجاني  اتصال السلكي  سيتوفر 
 )CICG( في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف
 )CCV( فارامبيه  الدولي  المؤتمرات  ومركز 
خالل جميع ساعات عمل مؤتمر المنتدى العالمي 
2019. وكذلك ُتتاح أيًضا ساعة واحدة من خدمة 

اإلنترنت المجاني في مطار جنيف.

غرف االجتماعات الثنائية
سُتخصص قاعات تتسع لعدد محدود )من 10 إلى 
24 مشارًكا( لالجتماعات الثنائية رفيعة المستوى/
االجتماعات المغلقة. وسُتعقد االجتماعات الثنائية 
 ،2019 أيار/مايو   17 حتى   15 من  الفترة  في 
ويمكن حجزها مدة 20 دقيقة فحسب، وفًقا لتوافر 
القاعات وعلى أساس " األولوية لمن يحجز أواًل". 

أنه بسبب كثرة الطلبات، ستحتاج  ُيرجى مالحظة 
األمانة العامة إلى التأكد من أن أكبر عدد ممكن من 
الوفود ستتاح لهم الفرصة لعقد اجتماع ثنائي. لذلك، 
ترتيب  حسب  الفترات  بطلب  تتفضلوا  أن  نرجو 

األولوية في حال لم نتمكن من استيعابها جميًعا.

يتم فتح باب الطلبات لحجز قاعات االجتماعات 
 2019 لعام  آذار/مارس  من  األول  من  الثنائية 
بارميت:  سيلين  السيدة/  إلى  إرسالها  ويمكن 
كتابة  مع   celine.barmet@un.org
العالمي  للمنتدى  الثنائية  االجتماعات  "طلبات 

2019" في سطر الموضوع. 

ُيرجى ذكر الوفود التي ستحضر االجتماع الثنائي 
المطلوب.

البرنامج والجدول الزمني
البرنامج  على  وتغييرات  تحديثات  تطرأ  ربما 
المنقحة  المعلومات  ستتوفر  الزمني.  والجدول 
على الموقع اإللكتروني وفي الوقت الفعلي على 

الشاشات في مكان المؤتمر. 

إضافة إلى ذلك، سيتوفر تطبيق للمؤتمر ويمكن 
تنزيله.

الوثائق
يعزز  مؤتمًرا   2019 العالمي  المنتدى  سيكون 
جميع  تتوفر  ولن  الورق.   استخدام  ترشيد 
معلومات المؤتمر إال على اإلنترنت وعلى تطبيق 
يراعوا عدم  أن  المشاركين  المؤتمر. ونرجو من 
تقديم نسخ ورقية من الوثائق، وأن يستعيضوا عن 
ذلك بالنشر اإللكتروني. وسُتنشر البيانات الرسمية 
المكتوبة على اإلنترنت مع بث يومي على شبكة 

اإلنترنت للجلسات الحوارية رفيعة المستوى.

الترجمة الفورية
ستتوفر ترجمة فورية لمراسم االفتتاح واالختتام، 
الحوار  وحلقات  المستوى،  رفيعة  والحوارات 
الوزارية، وعدد كبير من جلسات العمل، وعدد 
الرسمية  باللغات  األخرى  الجلسات  من  محدود 
والصينية،  العربية،  المتحدة:  لألمم  الست 
واإلنجليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية. 

إمكانية الوصول
ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  مبدأ  مع  تمشًيا 
والفعالة  الكاملة  المشاركة  بشأن  اإلعاقة 
واالحتواء في المجتمع، يجب أن ُتتاح لألشخاص 
مع  المساواة  قدم  على   - الفرصة  اإلعاقة  ذوي 
عمليات  جميع  في  بفعالية  للمشاركة   - اآلخرين 
التي  والبرامج  بالسياسات  المتعلقة  القرار  صنع 

ُتناَقش خاللها التنمية الدولية.

مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يلتزم 
الكوارث والبلد المضيف بتيسير وصول األشخاص 
يمكن  العالمي 2019.  المنتدى  إلى  اإلعاقة  ذوي 
للمشاركين  المؤتمر  قاعات  جميع  إلى  الوصول 
إلى  إضافة  المتحركة.  الكراسي  يستخدمون  الذين 
ذلك، يتوفر في كل طابق حمام يمكن الوصول إليه 
الكراسي  يستخدمون  الذين  المشاركين  جانب  من 
المتحركة )ُيرجى االّطالع على الخريطة المتوفرة 
في الصفحات من 10 إلى 12(. لالّطالع على قائمة 
عامة عن المعلومات المتعلقة بإمكانية الوصول في 
سيارات  وخدمات  المطار،  إلى  )الوصول  جنيف 
المساعدة  األجهزة  واستئجار  والفنادق،  األجرة، 
هذا  إلى  الرجوع  ُيرجى  العام(،  النقل  ووسائل 
الموقع اإللكتروني أو مذكرة الترتيبات اللوجستية.

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
mailto:celine.barmet%40un.org
http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/InfoAboutAccessibility.aspx
https://www.preventionweb.net/files/58809_gp2019logisticalnoteen.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/InfoAboutAccessibility.aspx
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الترجمة الفورية بلغة اإلشارة الدولية 
والشرح النصي في الوقت الفعلي 

والمشاركة عن ُبعد
مراسم  لدعم  الدولية  اإلشارة  بلغة  فوريون  مترجمون  سيتوفر 
االفتتاح واالختتام، والحوارات رفيعة المستوى، وبعض الجلسات 
في  النصي  الشرح  تقديم  سيتم  كما  العمل.  وجلسات  االستثنائية 
رفيعة  والحوارات  واالختتام،  االفتتاح  مراسم  في  الفعلي  الوقت 
المستوى، وجميع الجلسات االستثنائية وجلسات العمل. سيتم توفير 
المشاركة عن ُبعد لعدد من الحوارات رفيعة المستوى وعدد كبير 

من جلسات العمل. 

يتيح  نهج  اتباع  بضمان  ِسنداي  إطار  التزام  مع  تمشًيا  ذلك  يتم 
الفرصة الحتواء ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث.

اعتماد وسائل اإلعالم والمشاركة
جميع  ويلتزم  اإلعالم.  وسائل  بحضور  ترحيبنا  عن  نعرب  إننا 
الصحفيين بالحصول على شارات الدخول الخاصة بمؤتمر المنتدى 
والختامية،  االفتتاحية  بالجلسات  يتعلق  وفيما   .2019 العالمي 
يقتصر الحضور في قاعة الجلسات العامة على األشخاص الذين 
فيمكنهم  المشاركين  باقي  أما  ا.  خاّصً دخول  تصريح  يحملون 

استخدام القاعات االحتياطية.

يجب على الصحفيين المعتمدين لدى هيئات األمم المتحدة الصحفية 
وغيرهم من الصحفيين التسجيل ُمسبًقا من خالل صفحة التسجيل 
يلتزم  بينما   .2019 العالمي  بالمنتدى  الخاصة  اإلنترنت  على 
وثائق  ذلك،  إلى  إضافة  يقدموا،  بأن  المعتمدين  غير  الصحفيون 
االعتماد المطلوبة ألي مؤتمر خاص باألمم المتحدة. ُيرجى الرجوع 

إلى الموقع اإللكتروني لوسائل اإلعالم الخاصة باألمم المتحدة. 

سيحتاج الصحفيون - حينما يصلون إلى المؤتمر - إلى تقديم إثبات 
االعتماد في مكتب التسجيل لتسلُّم شارات دخول المؤتمر الخاصة بهم. 

سيكون مركز دعم وسائل اإلعالم مزّوًدا بشبكة واي فاي. كما سيتم 
توفير مكان صغير مخصص إلجراء المقابالت في الموقع يكون 
مناسًبا إلجراء مقابالت ثنائية مباشرة مع الحاضرين في المؤتمر.

يمكن إرسال طلبات إضافية من وسائل اإلعالم إلى السيدة/ 
 بريجيت ليوني: leonib@un.org أو 

هاتف: 41 04 691 76 41+.

VIP/VVIP الشخصيات رفيعة المستوى
يرجى مالحظة أن البعثات الدائمة في جنيف يتحتم عليها ترتيب وسائل 
رفيعي  المسؤولين  إلى  وبالنسبة  الخاصة.  بمعرفتها  لوفودها  النقل 

المستوى )رؤساء الدول(، يجب إبالغ البلد المضيف وفًقا لذلك. 

)Thai Phuket( مطعم تاي فوكيت
 ،Avenue de France 33 

1202 Genève, Suisse
رقم الهاتف: 00 41 734 22 41+

)New Shanghaï( مطعم نيو شنغهاي
 ،Rue de Montbrillant 90 

1202 Genève Suisse
رقم الهاتف: 81 00 734 22 41+

 La Tables( مطعم ال تابل ديه ناسيو
)des Nations

 ،Avenue Guiseppe-Motta 30 
1202 Genève Suisse

رقم الهاتف: 27 56 734 22 41+

)Brasserie Tivoli( مطعم براسري ترفولي
 ،Rue de Montrbrillant 87 

1202 Genève, Suisse
+41 22 792 16 08

األغذية والمشروبات الخفيفة
الطابق  في  الخفيفة  والمشروبات  القهوة  لتقديم  طاولة  تتوفر 
الساعة  إلى   07:30 الساعة  من  مفتوحة  وتكون  األرضي، 
مركز  في  ويوجد  أيار/مايو.   17 إلى   13 يوم  من   17:30
المؤتمرات مطعم )كافيتريا( مفتوح من الساعة 11:30 ص 
بتناول  ُيسمح  ال  أنه  مالحظة  وُيرجى  م.   2:00 الساعة  إلى 
توجد  وال  االجتماعات.  قاعات  في  والمشروبات  المأكوالت 
مطاعم  عدة  وتوجد  المؤتمرات.  مركز  في  للطعام  قاعات 

بجوار مركز المؤتمرات، منها:

 )la Romana( مطعم ال رومانا 
 ،Rue de Vermont 37 

1202 Genève, Suisse 
رقم الهاتف: 86 82 734 22 41+

 مطعم جابونيه ساغانو
)Japonais Sagano(

 ،Rue de Montbrillant 86 
1202 Genève, Suisse

رقم الهاتف: 50 11 733 22 41+

)Ariana( مطعم آريانا
 ،Rue de Montbrillant 83 

1202 Genève, Suisse
رقم الهاتف: 67 07 740 22 41+

)Nations( مطعم ناشنز
 ،Rue de Montbrillant 87

1202 Genève, Suisse
رقم الهاتف: 45 35 734 22 41+
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https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
https://unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/70991F6887C73B2280256EE700379C58
mailto:leonib%40un.org
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جميًعا القيام بدورنا لمكافحة تغير المناخ فقد نبذل بوسعنا 
قلياًل من الجهد، ولكن تأثيره اإلجمالي سيكون 
كبيًرا. وإننا نلتزم بالحد من البصمة الكربونية 
في المنتدى العالمي 2019 من خالل ضمان تحقيق الكفاءة في استخدام 

الكهرباء، والورق، والتجهيزات، والسفر والمحافظة عليها.

الورق.  استخدام  ترشيد  يعزز  مؤتمًرا   2019 العالمي  المنتدى  سيكون 
وستتوفر وثائق المؤتمر الرئيسية على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي 
2019 وتطبيقه اللذين يتسمان بسهولة االستخدام على الهواتف المحمولة. 

يتم تشجيع المشاركين على إحضار هواتف ذكية، وأجهزة كمبيوتر لوحية، 
وأجهزة كمبيوتر محمولة، واستخدام أجهزة كمبيوتر ميدانية لالّطالع على 

مواد المؤتمر. 

وبالتعاون مع مركز المؤتمرات، سنستخدم مواد غير مضرة بالبيئة ونعيد 
تدويرها قدر المستطاع. فعلى سبيل المثال، أكواب موزعات المياه مصنوعة 
من الذرة ومن ثمَّ يمكن استخدامها بصفتها سماد. إضافة إلى ذلك، يمكننا، 

مثاًل، توفير خيارات لوجبات طعام نباتية ُمراعية للمناخ. 

وستقوم حكومة سويسرا بتعويض نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون الناتجة 
عن المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2019، بما في ذلك رحالت 
تبلغ  التي  المعتمد،  االنبعاثات  المشاركين. ستضمن وحدات خفض  طيران 
المدرجة  المشروعات  تفيد  التعويض، كما  أمريكي،  ألف دوالر  قيمها 30 
على قائمة التصفية من خالل تحسين إنتاج الطاقة المستدامة واستهالكها في 

مناطق مختلفة من العالم.

وكذلك، يمكن للمشاركين في المنتدى العالمي 2019 المساهمة في مشروع 
تعويض الكربون لموازنة انبعاثات الكربون المتعلقة بالسفر. ونشجع على 
استخدام وسائل النقل العام في جنيف التي ُتعد موثوقة ومترابطة بشكل جيد. 
فعند وصولك إلى مطار جنيف الدولي، يمكنك الحصول على تذكرة مجانية 
فندق  تسلُّم األمتعة. وفي  التذاكر في منطقة  العام من ماكينة  النقل  لوسائل 
إقامتك، يمكنك طلب "بطاقة النقل بجنيف" المجانية التي ُتتيح لك استخدام 

جميع وسائل النقل العام في جنيف دون أي رسوم أثناء إقامتك.

تخضير المنتدى العالمي: دعونا 
نقلل انبعاثات الكربون
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الشكل
يتميز المنتدى العالمي 2019 بمجموعة من الجلسات المختلفة حسبما يرد توضيحه أدناه. وتشير األوصاف إلى ما إذا كان من المزمع توفير 
الترجمة إلى لغات األمم المتحدة الست )UNL 6(، ولغة اإلشارة الدولية )IS(، والشرح النصي في الوقت الفعلي )CART(، والبث المباشر 

على شبكة اإلنترنت، والمشاركة عن ُبعد.

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية )بموجب دعوة فقط، لغات األمم المتحدة الست(
سُيعقد اجتماعا مائدة مستديرة على المستوى الوزاري )ما يصل إلى 35 وزيراً في كل جلسة( بحيث يتيحان الفرصة لمناقشة التحديات، وتبادل الخبرات، وتحديد 
الحلول، وتعزيز القيادة السياسية وااللتزامات تجاه تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث. وتكون اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية عبارة عن فعاليات يتم 
حضورها بموجب دعوة. ويلتزم الوزراء بالتسجيل في اجتماع مائدة مستديرة واحد وفًقا لتفضيلهم. وإضافة إلى ذلك، يشارك الممثلون المدعوون من األمم المتحدة 
وغيرهم من مجموعات أصحاب المصلحة في اجتماعات المائدة المستديرة. ستتم دعوة المشاركين إلجراء مداخالت قصيرة مدتها دقيقتان لتناول األسئلة التوجيهية. 

وسيتبع ذلك حوار يديره الرئيس المشارك.

سيتناول اجتماع المائدة المستديرة األول )15 أيار/مايو( "تعجيل إنجاز إطار ِسنداي: فوائد االتساق والنهج المتكاملة مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير 
المناخ". أما االجتماع الثاني )16 أيار/مايو( فسيتناول "االستثمارات الواعية بالمخاطر واقتصادات الحد من مخاطر الكوارث". 

الحوارات رفيعة المستوى )لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي، البث المباشر على شبكة 
اإلنترنت، المشاركة عن ُبعد لعدد محدود من الجلسات(

تتيح الحوارات الخمسة رفيعة المستوى فرصة لممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، ومجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين لتبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات 
اإلسراع في تنفيذ إطار ِسنداي وخطة التنمية المستدامة الشاملة. ستضم هذه الجلسات التي تستغرق 90 دقيقة، من 4 إلى 5 مشاركين في حلقة النقاش وستدعم المناقشة 
بينهم وبين الحضور. ستساعد الحوارات رفيعة المستوى على تشكيل محتوى ملخص الرئيس، الذي بدوره، سُيدخل منظوًرا بشأن الحد من مخاطر الكوارث في 

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019. فيما يلي موضوعات الحوارات: 

التقدم المحرز في تنفيذ إطار ِسنداي - المنظورات العالمية واإلقليمية- 1
التقدم المحرز في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والمحلية - نحو تحقيق أول غايات إطار ِسنداي- 2
االستثمارات العامة والخاصة الواعية بالمخاطر- 3
احتواء الجميع - االستثمار في العمل المحلي وتمكين األشخاص األكثر عرضة للخطر- 4
 السعي إلى تحقيق االتساق بين إطار ِسنداي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس- 5

البيانات الرسمية )لغات األمم المتحدة الست(
هناك نوعان من البيانات الرسمية - شفهية و/أو مكتوبة. يمكن لجميع الوفود الحكومية إلقاء بيانات شفوية مدتها ثالث دقائق في المنتدى العالمي 2019، وسُتلقى 
البيانات الرسمية في إحدى قاعات المؤتمرات الرئيسية خالل األوقات المخصصة. ولتقديم بيانات رسمية، يمكن للمشاركين المسجلين والمؤكد تسجيلهم تقديم طلبهم 

نيابة عن الوفد الذي يتبعون له على اإلنترنت اعتباًرا من 15 آذار/مارس 2019. يتوفر مزيد من التوجيهات على اإلنترنت.

أما بالنسبة إلى الوفود األخرى، مثل: المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحكومية الدولية، فيمكنها تقديم طلب إللقاء بيان شفوي. وتكون 
الفترات الزمنية محدودة، ولذلك قد ال نتمكن من تلبية جميع الطلبات. ولهذا السبب، نحث جميع الوفود على تقديم بيان مكتوب. وستكون قائمة المتحدثين متاحة قبل 

بدء المنتدى العالمي 2019. كذلك ستتوفر جميع البيانات، الشفوية منها والمكتوبة، على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي 2019.
gp-statements@un.org لمزيد من المعلومات ذات الصلة بالبيانات الرسمية، ُيرجى التواصل مع السيدة/ آنا كريستينا ثورلوند على

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/official-statements
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
mailto:gp-statements%40un.org
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 جلسات العمل
)4-6 من لغات األمم المتحدة، لغة اإلشارة الدولية لعدد محدود من الجلسات، الشرح النصي في الوقت الفعلي، المشاركة عن ُبعد لعدد 

كبير من الجلسات(
الممثلين والخبراء من المؤسسات الحكومية والتقنية  النقاش وتجمع كبار  المشاركين في حلقة  العمل من 4 إلى 5 من  ستضم جلسات 
والدروس  التحديات  عن  وموضوعية  تفاعلية  مناقشة  إلجراء  الخاص  والقطاع  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  األمم  وشركاء  والعلمية، 
المستفادة الرئيسية للمواضيع التي تخضع للمناقشة.  وسيكون الهدف خالل الجلسات التي تستغرق مدتها 90 دقيقة هو تبادل الممارسات 

الجيدة، بما في ذلك الفجوات، وتقديم توصيات ملموسة واقتراحات عملية لصانعي السياسات الرئيسيين.

 الفعاليات الجانبية
اإلنجليزية

سُتعقد فعاليات جانبية تستغرق مدتها من 16 إلى 90 دقيقة في قاعة المؤتمر الرئيسية في الفترة من 15 حتى 17 أيار/مايو. لمزيد 
من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى قسم "الفعاليات الجانبية" في هذا البرنامج )صفحة 38-45( وكذلك موقعنا على اإلنترنت.

 برنامج االبتكار
اإلنجليزية

نهج  تطبيقات  الضوء على  تسليط  إلى  المنتدى  ويهدف  ابتكارًيا.  برنامًجا  منتدى يضم  أول  بأنه سيكون  العالمي 2019  المنتدى  يتسم 
جديدة وابتكارية في الحد من مخاطر الكوارث، مثل المنهجيات الجديدة لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، أو استخدام تكنولوجيا جديدة، 

أو األنشطة المبتكرة لرفع الوعي أو األنشطة التثقيفية وغير ذلك الكثير. 
يمكن االّطالع على مزيد من المعلومات عن أهداف االبتكار للمنتدى العالمي 2019 عبر هذا الرابط. 

 منصة إيجنايت
اإلنجليزية

ُتنصب منصة إيجنايت في قلب مكان انعقاد مؤتمر المنتدى العالمي 2019. وُيمنح المشاركون الذين يتم اختيارهم مسبًقا مدة 15 دقيقة 
لعرض الموضوع، أو المشروع، أو المبادرة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وتستهدف هذه المنصة توسيع نطاق الموضوعات 

التي تتم مناقشتها في المنتدى العالمي لتتجاوز نطاق الموضوعات التي يتم طرحها في الجلسات والفعاليات الرئيسية.
إضافة إلى ذلك، ستكون هناك توجيهات عديدة بشأن مبادرة "من الكالم إلى العمل" التي ُتطلق في منصة إيجنايت. وُتعد مبادرة "من 

الكالم إلى العمل" مبادرة بعيدة المدى تستهدف دعم البلدان والممارسين لتنفيذ الجوانب األساسية من إطار ِسنداي. سيتم نشر مزيد من 
المعلومات عن الفترات الزمنية الدقيقة على الموقع اإللكتروني الخاص بالمنتدى العالمي 2019.

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/platform
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home


البرنامج

المنتدى العالمي 2019 بجنيف
البرنامج

حفل جوائز ساساكاوا
الخميس 16 أيار/مايو، 18:15 م – 19:15 م، قاعة 2

تقديًرا ألهمية الشمولية واالستدامة في الحد من مخاطر الكوارث، سُيقام في سياق المنتدى العالمي 2019 حفل توزيع 
جوائز ساساكاوا التابع لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الذي يعقد كل عامين. وسيلي ذلك إقامة حفل استقبال.

يمكن معرفة المزيد عن جائزة ساساكاوا على هذا الموقع اإللكتروني. 

حفل جوائز إدارة المخاطر 
الجمعة 17 أيار/مايو، 16:30 م –  17:00 م، قاعة 1 

يجب أن تدمج أنشطة الحد من المخاطر األشخاص الُمعّرضين للخطر وأن تستفيد من أساليب التكيف التقليدية لديهم 
ومعارفه. وستختار جائزة إدارة المخاطر المقدمة من مؤسسة ميونيخ ري لعام 2019 مشروًعا مبتكًرا ومستداًما وتقوم 

بتمويله، ويتم اإلعالن عنه في المنتدى العالمي 2019.

 يمكن معرفة المزيد عن جائزة إدارة المخاطر عبر هذا الموقع اإللكتروني.
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https://www.unisdr.org/we/campaign/sasakawa
http://www.risk-award.org/


مج
رنا

الب
البرنامج

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
ثمار القدرة على الصمود: نحو مجتمعات مستدامة وشاملة

الجمعة ۱۷ أیار/مایو، الیوم الثالث: العمل بشأن تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث للجمیعالخمیس ۱٦ أیار/مایو، الیوم الثاني: االستثمارات العامة والخاصة الواعیة بالمخاطراألربعاء، ۱٥ أیار/مایو، الیوم األول: التقییم۱۳-۱٤ أیار/مایو

ضیر المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار الرابع
أیام التشاور والتح

صلحة
ب الم

صحا
ت أ

ت اإلقلیمیة ومشاورا
المؤتمر الثاني لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، المشاورا

ت أخرى
S)* وفعالیا

ID
S

صغیرة النامیة (
ت الدول الُجزریة ال

اجتماعا

جلسة ترحیبیة
۰۹:۳۰ ص - ۱۰:۰۰ ص

قاعة ۱

الحوار رفیع المستوى ۱
التقدم المحرز في تنفیذ إطار ِسنداي - المنظورات العالمیة واإلقلیمیة

۱۰:۰۰ ص - ۱۱:۳۰ ص
قاعة ۱

الحوار رفیع المستوى ٥
السعي إلى تحقیق االتساق بین إطار ِسنداي وخطة التنمیة المستدامة لعام ۲۰۳۰ واتفاق باریس

۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص
قاعة ۱

حفلة استقبال تستضیفھا سویسرا
۰٦:۳۰ م - ۰۷:۳۰ م

قاعة (سیتم تحدیدھا الحًقا)

(WMO) اجتماعات الدول الجزریة الصغیرة النامیة سُتعقد یومي األحد واإلثنین ۱۲ و۱۳ أیار/مایو في المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة*'
'**ُیرجى الرجوع إلى الجدول الزمني المفّصل على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي ۲۰۱۹

حفل جوائز ساساكاوا وحفل االستقبال
۰٦:۱٥ م - ۰۷:۱٥ م

قاعة ۲

منتدى االبتكار
من األربعاء إلى الجمعة ۰۹:۰۰ ص إلى ۰٦:۰۰ م

منصة إیجنایت 
من األربعاء إلى الجمعة ۰۹:۰۰ ص إلى ۰٦:۰۰ م

حفل جوائز إدارة المخاطر
۰٤:۳۰ م - ۰٥:۰۰ م

قاعة ۱

الحفل الختامي
۰٥:۱٥ م - ۰٥:٤٥ م

قاعة ۱

حفل االفتتاح الرسمي
۱۲:۰۰ م - ۱۲:٤٥ م

قاعة ۱

إصدار تقریر التقییم العالمي
۱۲:٤٥ م - ۰۱:۱٥ م

قاعة ۱
٥ فعالیات جانبیة

۰۱:۰۰ م - ۰۲:۳۰ م
القاعات: جنیف مركز المؤتمرات 

،(CCV) الدولي فارامبیھ
۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷

جلسة عمل
تقریر التقییم العالمي ۲۰۱۹

۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م
قاعة ۳

جلسة عمل
اإلستراتیجیات الوطنیة والمحلیة 

للحد من مخاطر الكوارث
۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م

قاعة ۳

اجتماع دائرة مستدیرة وزاري
الحد من مخاطر الكوارث، وتغیر 
المناخ، وأھداف التنمیة المستدامة

۰٤:۱٥ م - ۰٦:۱٥ م
القاعة ٦/٥

جلسة عمل
تنفیذ إطار ِسنداي

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ٤

جلسة خاصة
القیادة النسائیة في الحد من مخاطر 

الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

فعالیة جانبیة
۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص

قاعة جنیف مركز المؤتمرات 
(CCV) الدولي فارامبیھ

اجتماع دائرة مستدیرة وزاري
االستثمارات واالقتصادیات 

الواعیة بالمخاطر في الحد من 
مخاطر الكوارث

۱۱:۰۰ ص - ۰۱:۰۰ م
القاعة ٦/٥

جلسة عمل
اكتشاف ثمار القدرة على الصمود

۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م
قاعة ۳

جلسة عمل
نتائج إعادة البناء على نحو أفضل 
والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار

۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م
قاعة ٤

جلسة عمل
اإلستراتیجیات الوطنیة للحد من مخاطر 

الكوارث وخطط التكیف الوطنیة
۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م

قاعة ۳

جلسة عمل
دور البنیة التحتیة الخضراء، 

والزرقاء، والرمادیة في الحد من 
مخاطر الكوارث

۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م
قاعة ٤

٥ فعالیات جانبیة
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م

القاعات: لوزان مركز المؤتمرات 
 ،۸/۷ ،(CCV) الدولي فارامبیھ

۱۸ ،۱٤ ،۱۳

الغداء
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م
المطعم الطابق األول

جلسة عمل
ما الدور الذي یمكن لألدوات 

المالیة أن تضطلع بھ والدور الذي 
ال یمكنھا أن تضطلع بھ في إدارة 

مخاطر الكوارث
۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م

قاعة جنیف مركز المؤتمرات 
(CCV) الدولي فارامبیھ

٥ فعالیات جانبیة
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م

القاعات: لوزان مركز المؤتمرات 
 ،۸/۷ ،(CCV) الدولي فارامبیھ

۱۸ ،۱٤ ،۱۳

جلسة عمل
الصحة في جمیع إستراتیجیات إدارة 

مخاطر الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

الحوار رفیع المستوى ٤
احتواء الجمیع - االستثمار في العمل المحلي 

وتمكین األشخاص األكثر عرضة للخطر
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۱

جلسة عمل
دمج األنظمة البیئیة إلدارة المخاطر 

والمخاطر ذات الصلة بالمیاه
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۳

جلسة عمل
نظم اإلنذار المبكر باألخطار 

المتعددة
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

جلسة عمل
المدن في طلیعة تحقیق القدرة الشاملة 

على الصمود أمام المناخ والكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۲

جلسة عمل
الطرائق االستثماریة المبتكرة للحد من 

مخاطر الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۳

جلسة عمل
النزوح الناتج عن الكوارث وإدارة 

مخاطر الكوارث 
۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م

قاعة جنیف

جلسة عمل
إطار تقییم المخاطر العالمي

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ٤

جلسة عمل
تعزیز الحد من مخاطر 

الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث 
المدارة محلًیا

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ۳

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
(CCV) المؤتمرات الدولي فارامبیھ

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
(CCV) المؤتمرات الدولي فارامبیھ

الغداء
۱٤:۰۰ - ۱۲:۳۰
المطعم الطابق األول

الحوار رفیع المستوى ۲
التقدم المحرز في اإلستراتیجیات 

الوطنیة والمحلیة للحد من 
مخاطر الكوارث

۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م
قاعة ۱

الحوار رفیع المستوى ۳
االستثمارات العامة والخاصة الواعیة بالمخاطر

۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص
قاعة ۱

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
المؤتمرات الدولي فارامبیھ 

(CCV)

مؤتمر صحفي
01:30 م - 02:00 م

قاعة 4

ص - ۱٤:۰۰ م
الغداء- ۱۱:۳۰ 

المطعم الطابق األول
ت الرسمیة- ۰۱:۰۰ م - ۰٦:۰۰ م 

البیانا
قاعة ۲

ص - ۰۱:۰۰ م
البیانات الرسمیة - ۰۹:۰۰ 

قاعة ۲

ص - ۰۱:۰۰ م
البیانات الرسمیة - ۰۹:۰۰ 

قاعة ۲

البیانات الرسمیة 
۰۳:۰۰ م - ۰٥:۰۰ م - قاعة ۲

 

۱۸ أیار/مایو

الزیارات المیدانیة
ث في سویسرا

ت الحد من مخاطر الكوار
ممارسا

 



جلسة ترحیبیة
۰۹:۳۰ ص - ۱۰:۰۰ ص

قاعة ۱

الحوار رفیع المستوى ۱
التقدم المحرز في تنفیذ إطار ِسنداي - المنظورات العالمیة واإلقلیمیة

۱۰:۰۰ ص - ۱۱:۳۰ ص
قاعة ۱

حفلة استقبال تستضیفھا سویسرا
۰٦:۳۰ م - ۰۷:۳۰ م

قاعة (سیتم تحدیدھا الحًقا)

حفل االفتتاح الرسمي
۱۲:۰۰ م - ۱۲:٤٥ م

قاعة ۱

إصدار تقریر التقییم العالمي
۱۲:٤٥ م - ۰۱:۱٥ م

قاعة ۱
٥ فعالیات جانبیة

۰۱:۰۰ م - ۰۲:۳۰ م
القاعات: جنیف مركز المؤتمرات 

،(CCV) الدولي فارامبیھ
۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷

جلسة عمل
تقریر التقییم العالمي ۲۰۱۹

۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م
قاعة ۳

جلسة عمل
اإلستراتیجیات الوطنیة والمحلیة 

للحد من مخاطر الكوارث
۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م

قاعة ۳

اجتماع دائرة مستدیرة وزاري
الحد من مخاطر الكوارث، وتغیر 
المناخ، وأھداف التنمیة المستدامة

۰٤:۱٥ م - ۰٦:۱٥ م
القاعة ٦/٥

جلسة عمل
تنفیذ إطار ِسنداي

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ٤

جلسة خاصة
القیادة النسائیة في الحد من مخاطر 

الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

الحوار رفیع المستوى ۲
التقدم المحرز في اإلستراتیجیات 

الوطنیة والمحلیة للحد من 
مخاطر الكوارث

۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م
قاعة ۱

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
المؤتمرات الدولي فارامبیھ 

(CCV)

ص - ۲:۰۰ م
الغداء - ۱۱:۳۰ 

المطعم الطابق األول
ت الرسمیة - ۱:۰۰ م - ٦:۰۰ م 

البیانا
قاعة ۲

(WMO) اجتماعات الدول الجزریة الصغیرة النامیة سُتعقد یومي األحد واإلثنین ۱۲ و۱۳ أیار/مایو في المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة*
**ُیرجى الرجوع إلى الجدول الزمني المفّصل على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي ۲۰۱۹

منتدى االبتكار
من األربعاء إلى الجمعة ۰۹:۰۰ ص - ٦:۰۰ م

منصة إیجنایت
من األربعاء إلى الجمعة: ۰۹:۰۰ ص - ۰٦:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

مؤتمر صحفي
۰۱:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م

قاعة ٤

األربعاء 15 أيار/مايو، اليوم األول: تقييم



حفل جوائز ساساكاوا وحفل االستقبال
۰٦:۱٥ م - ۰۷:۱٥ م

قاعة ۲

فعالیات جانبیة
۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص

قاعة جنیف مركز المؤتمرات 
(CCV) الدولي فارامبیھ

اجتماع دائرة مستدیرة وزاري
االستثمارات واالقتصادیات 

الواعیة بالمخاطر في الحد من 
مخاطر الكوارث

۱۱:۰۰ ص - ۰۱:۰۰ م
القاعة ٦/٥

جلسة عمل
اكتشاف ثمار القدرة على الصمود

۱۲:۳۰ - ۱۱:۰۰
قاعة ۳

جلسة عمل
نتائج إعادة البناء على نحو أفضل 
والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار

۱۲:۳۰ - ۱۱:۰۰
قاعة ٤

٥ فعالیات جانبیة
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م

القاعات: لوزان مركز المؤتمرات 
،(CCV) الدولي فارامبیھ

۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷

جلسة عمل
الصحة في جمیع إستراتیجیات إدارة 

مخاطر الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

الحوار رفیع المستوى ٤
احتواء الجمیع - االستثمار في العمل المحلي 

وتمكین األشخاص األكثر عرضة للخطر
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۱

جلسة عمل
الطرائق االستثماریة المبتكرة للحد 

من مخاطر الكوارث
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ۳

جلسة عمل
النزوح الناتج عن الكوارث وإدارة 

مخاطر الكوارث 
۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م

قاعة جنیف

جلسة عمل
إطار تقییم المخاطر العالمي

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ٤

جلسة عمل
تعزیز الحد من مخاطر 

الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث 
المدارة محلًیا

۰٤:۳۰ م - ۰٦:۰۰ م
قاعة ۳

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
(CCV) المؤتمرات الدولي فارامبیھ

الغداء
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م
المطعم الطابق األول

الحوار رفیع المستوى ۳
االستثمارات العامة والخاصة الواعیة بالمخاطر

۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص
قاعة ۱ ص - ۰۱:۰۰ م

البیانات الرسمیة - ۰۹:۰۰ 
قاعة ۲

البیانات الرسمیة 
۳:۰۰ م - ٥:۰۰ م - قاعة ۲

(WMO) اجتماعات الدول الجزریة الصغیرة النامیة سُتعقد یومي األحد واإلثنین ۱۲ و۱۳ أیار/مایو في المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة*
**ُیرجى الرجوع إلى الجدول الزمني المفّصل على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي ۲۰۱۹

منتدى االبتكار
من األربعاء إلى الجمعة ۰۹:۰۰ ص - ٦:۰۰ م

منصة إیجنایت
من األربعاء إلى الجمعة: ۰۹:۰۰ ص - ۰٦:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

 الخميس 16 أيار/مايو، اليوم الثاني: 
االستثمارات العامة والخاصة الواعية بالمخاطر



الحوار رفیع المستوى ٥
السعي إلى تحقیق االتساق بین إطار ِسنداي وخطة التنمیة المستدامة لعام ۲۰۳۰ واتفاق باریس

۰۹:۰۰ ص - ۱۰:۳۰ ص
قاعة ۱

حفل جوائز إدارة المخاطر
٤:۳۰ م - ٥:۰۰ م

قاعة ۱

الحفل الختامي
۰٥:۱٥ م - ۰٥:٤٥ م

قاعة ۱

جلسة عمل
اإلستراتیجیات الوطنیة للحد من مخاطر 

الكوارث وخطط التكیف الوطنیة
۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م

قاعة ۳

جلسة عمل
دور البنیة التحتیة الخضراء، 

والزرقاء، والرمادیة في الحد من 
مخاطر الكوارث

۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م
قاعة ٤

٥ فعالیات جانبیة
۱۲:۳۰ م - ۰۲:۰۰ م

القاعات: لوزان مركز المؤتمرات 
 ،۸/۷ ،(CCV) الدولي فارامبیھ

۱۸ ،۱٤ ،۱۳

الغداء
۱٤:۰۰ - ۱۲:۳۰

المطعم الطابق األول

جلسة عمل
ما الدور الذي یمكن لألدوات 

المالیة أن تضطلع بھ والدور الذي 
ال یمكنھا أن تضطلع بھ في إدارة 

مخاطر الكوارث
۱۱:۰۰ ص - ۱۲:۳۰ م

قاعة جنیف مركز المؤتمرات 
(CCV) الدولي فارامبیھ

جلسة عمل
مؤتمر نظم اإلنذار المبكر 

باألخطار المتعددة
۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م

قاعة ٤

جلسة عمل
المدن في طلیعة تحقیق القدرة الشاملة 

على الصمود ضد تغیر المناخ 
والكوارث

۰۲:۳۰ م - ۰٤:۰۰ م
قاعة ۲

جلسة عمل
دمج األنظمة البیئیة إلدارة المخاطر 

والمخاطر ذات الصلة بالمیاه
۱٦:۰۰ - ۱٤:۳۰

قاعة ۳

مختبرات التعلُم
**

القاعات: نیون، فیفي مركز 
(CCV) المؤتمرات الدولي فارامبیھ

البیانات الرسمیة - ۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
قاعة ۲

(WMO) اجتماعات الدول الجزریة الصغیرة النامیة سُتعقد یومي األحد واإلثنین ۱۲ و۱۳ أیار/مایو في المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة*
**ُیرجى الرجوع إلى الجدول الزمني المفّصل على الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي ۲۰۱۹

منتدى االبتكار
من األربعاء إلى الجمعة ۰۹:۰۰ ص - ٦:۰۰ م

منصة إیجنایت
من األربعاء إلى الجمعة: ۰۹:۰۰ ص - ۰٦:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

۹:۰۰ ص

۱۰:۰۰ ص

۱۱:۰۰ ص

۱۲:۰۰ م

۰۱:۰۰ م

۰۲:۰۰ م

۰۳:۰۰ م

۰٤:۰۰ م

۰٥:۰۰ م

۰٦:۰۰ م

۰۷:۰۰ م

 الجمعة 17 أيار/مايو، اليوم الثالث: 
العمل بشأن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث للجميع
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تسريع إنجاز إطار ِسنداي: فوائد االتساق والنهج المتكاملة مع أهداف التنمية 
المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ

 األربعاء 15 أيار/مايو، 16:15 م – 18:15 م I القاعة 6/5 
بموجب دعوة فقط I لغات األمم المتحدة الست* 

لقد ُعّد االتساق بين جدول أعمال الحد من مخاطر الكوارث، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ أولوية إضافية خامسة مهمة في المنتدى العالمي للحد 
من مخاطر الكوارث لعام 2017 )المنعقد في كانكون، المكسيك(. وأبرز ملخص الرئيس لهذا المؤتمر أنه من خالل السعي إلى تحقيق االتساق 
عن طريق دمج اعتبارات مخاطر الكوارث وتغير المناخ في التنمية المستدامة، يمكن للدول األعضاء ضمان ترجمة جميع االستثمارات العامة 
والخاصة في التنمية إلى استثمارات في القدرة على الصمود. ولتحقيق االتساق عبر االتفاقات الدولية المختلفة، تمت اإلشارة إلى أن دمج مؤشرات 
لقياس تنفيذ إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة يمثل أداة فّعالة في تحقيق االتساق. كذلك سيكون من المهم تحقيق اتساق مماثل وتكامل مع 
أهداف التكيف التفاق باريس. سيوفر اجتماع المائدة المستديرة الوزارية هذا فرصة لتبادل السياسات والتنمية التي يتم تنفيذها على المستوى القُطري 
وسيتناول التساؤل التالي:  ما السياسات التي ينبغي اتباعها لضمان اتباع نهج متسق ومتكامل عند تنفيذ جداول أعمال إطار ِسنداي، وأهداف التنمية 

المستدامة، وتغير المناخ.

االستثمارات الواعية بالمخاطر واقتصادات الحد من مخاطر الكوارث
 الخميس 16 أيار/مايو، 11:00 ص – 13:00 م I قاعة 6/5 

بموجب دعوة فقط I لغات األمم المتحدة الست*  
أبرز المنتدى العالمي األخير لعام 2017 أهمية االستثمارات العامة والخاصة الواعية بالمخاطر. وكان محور تركيز منتدى القادة هو االستثمارات 
الواعية بالمخاطر التي تضمن قدرة البنية التحتية واإلسكان على الصمود. وتم التأكيد على أن االستثمارات القادرة على الصمود والمستدامة ال تكون 
ممكنة إال عند وجود أدوات السياسة واألطر التنظيمية المناسبة. كذلك يجب أن يكون التنسيق القوي والشراكات التعاونية التي تربط المؤسسات 
وأصحاب المصلحة، والُنُهج الشاملة التي تحتوي الجميع، عناصر أساسية لهذه السياسات واألطر. ذكر ملخص الرئيس للمنتدى العالمي لعام 2017 
أن زيادة االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث يتطلب تفصيالً واضًحا للمكاسب ونشرها مع فهم أفضل للمفاضالت بين المكافآت والمخاطر. 
ُيعد التحليل االقتصادي ضرورّيًا إلظهار كيف يمكن لالستثمارات في الحد من المخاطر أن ُتفيد المشاريع العامة والخاصة على حد سواء من حيث 
األداء المالي وكشف النقاب عن تكلفة التقاعس عن العمل عليها. تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة أمام االستثمارات العامة 

والخاصة الواعية بالمخاطر وتناول تجارب البلدان في هذا المجال. 

البرنامج الرسمي

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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التقدم المحرز في تنفيذ إطار ِسنداي - المنظورات العالمية واإلقليمية
 األربعاء 15 أيار/مايو، 10:00 ص – 11:30 ص I قاعة 1

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، البث المباشر 
على شبكة اإلنترنت، المشاركة عن ُبعد

تنفيذ إطار  المتعددين من شأنها أن تدعم  آليات مهمة ألصحاب المصلحة  الكوارث  العالمية واإلقليمية للحد من مخاطر  المنتديات  تعد 
ِسنداي. وتلعب المنتديات اإلقليمية دوراً رئيسياً في وضع السياسات وفي تحديد التحديات والفجوات القائمة أمام الحد من مخاطر الكوارث 
التي يتم الوعي بها من خالل تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة المحددة. كذلك تلعب المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية - من 
خالل العمل الوثيق مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - دوًرا مهًما في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خالل مثل 
هذه المنتديات.  واألهم من ذلك، أن المنتديات العالمية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث يدعم بعضها بعًضا، وهي ضرورية لبناء 

االتساق عبر جداول أعمال التنمية لضمان أن تكون واعية بالمخاطر. 

بالنظر إلى أن هذا الحوار التفاعلي رفيع المستوى أصبح على دراية بنتائج المنتديات اإلقليمية لعام 2018؛ لذا فإنه سيوفر لمحة عامة عن 
التقدم المحرز والتحديات القائمة أمام تنفيذ إطار ِسنداي على المستوى اإلقليمي.  وسيتم تسليط الضوء على اإلنجازات التي تحققت في 
إدارة الحد من مخاطر الكوارث واعتماد استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث )تنفيذ الغاية هاء(. سوف يعلق الممارسون 
ذوو الخبرة اإلقليمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث على جهود معينة لتنفيذ إطار ِسنداي. يسعى الحوار إلى تقديم توصيات ملموسة 
للتغلب على التحديات المحددة من أجل تسريع العمل في تنفيذ إطار ِسنداي، وتقديم نهج تنموي واٍع بالمخاطر لخطة التنمية المستدامة 

لعام 2030.

التقدم المحرز في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والمحلية - 
نحو تحقيق أول غايات إطار ِسنداي

األربعاء 15 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 1
المباشر  البث  الفعلي*،  الوقت  في  النصي  الشرح  الدولية،  اإلشارة  لغة  الست،  المتحدة  األمم  لغات 

على شبكة اإلنترنت، المشاركة عن ُبعد
يقدم هذا الحوار رفيع المستوى فرصة لتبادل الخبرات على المستويين الوطني والمحلي في الصياغة والتفعيل الستراتيجيات الحد من 
المخاطر المتوافقة مع إطار ِسنداي وربطها بمجاالت السياسة األخرى، بما في ذلك خطط التنمية الوطنية. كما سيتناول العوامل التمكينية 

لتنفيذ االستراتيجيات في المستقبل. وبناًء على هذه االعتبارات، سيتم تقديم توصيات استراتيجية لصياغة االستراتيجيات وتنفيذها.

األسئلة الرئيسية تشمل:
كيف يمكن تحديث االستراتيجيات الحالية لتتماشى مع العناصر األساسية العشرة إلطار ِسنداي؟ كيف يمكن دمج الحد من  •

مخاطر الكوارث في خطط التنمية، من خالل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؟
ما نوع رفع الوعي وتنمية القدرات المطلوب لوضع استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها؟   •
كيف يمكن للغاية هاء تحفيز العمل حول غايات ِسنداي األخرى؟ •

ستحدد الجلسة الممارسات والفرص الجيدة في عملية وضع استراتيجيات وخطط شاملة للحد من مخاطر الكوارث إلى جانب العناصر 
الرئيسية للنجاح في إعدادها، وتنفيذها، ورصدها ومتابعتها.  

الحوارات رفيعة المستوى

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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االستثمارات العامة والخاصة الواعية بالمخاطر
 الخميس 16 أيار/مايو، 9:00 ص – 10:30 ص I قاعة 1

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، البث المباشر 
على شبكة اإلنترنت

يؤدي اتجاه التوسع الحضري العالمي إلى زيادة االستثمار الرأسمالي في المدن المرتبطة بتوسع السكان، واالقتصادات، والبيئة االجتماعية. 
كل استثمار في التنمية تصحبه احتماالت إليجاد مخاطر مستقبلية، أو تضخيمها، أو الحد منها. بالنظر إلى أنه سيكون هناك تريليونات من 
الدوالرات على جميع مستويات االستثمارات التي يتم إجراؤها عبر القطاعات والمناطق الجغرافية على مدار العقود المقبلة، هناك حاجة 
واضحة وعاجلة لضمان أن تكون هذه االستثمارات، الخاصة والعامة على حد سواء، واعية بالمخاطر وأن تكون المخاطر المرتبطة 
بالمناخ أو المخاطر الجيولوجية ذات مكاسب سياسية أو اقتصادية قصيرة األجل. سيتضمن هذا الحوار رفيع المستوى عْرض الُنهج، 

ومراجعة التقدم المحرز، وتقديم ممارسات وحلول استثمارية جيدة واعية بالمخاطر ومتعددة العوائد.

احتواء الجميع - االستثمار في العمل المحلي وتمكين األشخاص األكثر عرضة للخطر
 الخميس 16 أيار/مايو، 02:30 م – 04:00 م I قاعة 1

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، البث المباشر 
على شبكة اإلنترنت

إن دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى "احتواء الجميع" تدعونا جميعاً إلى ضمان إيالء احتياجات الفئات األشد فقراً، واألكثر تهميًشا، 
واألكثر ُعرضة للخطر األولوية في الوقاية من الكوارث واالستجابة لها. يجب أن تسعى استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على 
الصعيدين الوطني والمحلي إلى الحد من تأثير الكوارث في الفئات األكثر ضعًفا. ويجب وضعها بمشاركة كاملة من النساء، والشباب، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق نتائج قوية للحد من مخاطر الكوارث.    

ستشارك هذه الجلسة نماذج حول كيف يمكن لرسم الخرائط للفئات الضعيفة على المستوى المحلي، واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع 
الجنس، والعمر، واإلعاقة وغيرها من السمات ذات الصلة، أن يساعد على توجيه عملية ُصنع القرار التي تؤدي إلى الحد من مخاطر 
الكوارث بشكل أكثر شموالً. كما ستوضح أيًضا فوائد احتواء الفئات األكثر فقراً وتهميًشا والضعيفة في التصميم والتنفيذ الستراتيجيات 
وخطط الحد من مخاطر الكوارث التي تهدف إلى الوصول إلى كل األشخاص المعّرضين للخطر أو المتأثرين بالكوارث - بغض النظر 
عن هويتهم، أو وضعهم االقتصادي أو االجتماعي، أو النوع االجتماعي، أو اإلعاقة العمرية، أو الِعْرق، أو غيرها من العوامل. ستدعو 
الجلسة إلى الحاجة إلى مزيد من االهتمام بالحد من مخاطر الكوارث في البلدان والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث يعيش 

الكثير من الناس األكثر فقًرا وتهميًشا.  

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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السعي إلى تحقيق االتساق بين إطار ِسنداي وخطة التنمية المستدامة لعام 
2030 واتفاق باريس

 الجمعة 17 أيار/مايو، 9:00 ص – 10:30 ص I قاعة 1
لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، البث المباشر 

على شبكة اإلنترنت
تم إحراز تقدم في بناء االتساق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى العالمي، وخاصة من خالل المؤشرات المشتركة مع 
إطار ِسنداي لتقييم التقدم المحرز. وتمثل التنمية الواعية بالمخاطر اآلن مبدأ أساسًيا لخطة عام 2030 من أجل ضمان استدامة مكاسب 
التنمية. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن الدول األعضاء تمضي قدماً في إجراءات التنفيذ الالزمة، ال يزال هناك توافق غير كاف بين مختلف 

 .)NDCs( والمساهمات المحددة وطنًيا )VNRs( االتفاقات، حسبما يتضح من مراجعة االستعراضات الوطنية الطوعية

سوف يستعرض هذا الحوار رفيع المستوى االتساق بين جداول عمل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث على 
المستويين الوطني والمحلي، ويحدد اإلجراءات التي تدمج النهج الفعالة. سيستكشف المشاركون في حلقة النقاش )1( الفوائد الرئيسية 
لضمان االتساق، ويحددون )2( القواسم المشتركة لجداول العمل الثالثة، ويساعدون على فهم )3( جذور الفصل الحالي، ولكن األهم من 

ذلك أن يطرحوا )4( مسارات عملية لالتساق.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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جلسات العمل
 اليوم األول: 

 التقييم
األربعاء 15 أيار/مايو 2019

تقرير التقييم العالمي 2019
 األربعاء 15 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 3

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
إن تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث )GAR( هو تقرير األمم المتحدة الرئيسي عن الجهود العالمية 
للحد من المخاطر. ويشهد عام 2019 نشر اإلصدار األول من تقرير التقييم العالمي منذ اعتماد جداول أعمال عام 2015، ويشمل: 1( 
مقدمة عن الطبيعة المنهجية للمخاطر في سياق التنمية المستدامة، والنظم المترابطة، و2( تحليل اإلبالغ الوطني في تنفيذ نتائج، وأهداف، 
وغايات، وأولويات إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالكوارث، بما في ذلك التركيز على الغاية هاء، و3( فحص النطاق 
الموّسع لمخاطر إطار ِسنداي وأخطاره - اتجاهات التقييم، وأنماطه، وممارساته. من خالل االّطالع على أحدث األبحاث والممارسات 
المبتكرة في فهم المخاطر وإدارتها. ُيوضع تقرير التقييم العالمي من خالل مجموعة من الشراكات مع الحكومات، والشركات، والعلوم 

واألبحاث األكاديمية والخاصة المتعلقة بمخاطر الكوارث، والمنظمات الدولية.

تنفيذ إطار ِسنداي
 األربعاء 15 أيار/مايو، 16:30 م – 18:00 م I قاعة 4

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
منذ اعتماد إطار ِسنداي، اكتسبت البلدان وأصحاب المصلحة اآلن خبرة كبيرة في تنفيذ الحد من المخاطر. إضافة إلى ذلك، منذ إطالق 
نظام رصد إطار ِسنداي في مطلع عام 2018، تم جمع مجموعة من األدلة المستندة إلى البيانات المقدمة من الدول األعضاء. حتى مع 
وجود إطار عالمي وإرفاق إرشادات مفصلة حول تنفيذه، يمكن أن تختلف الممارسة بين جميع أصحاب المصلحة والدول األعضاء اختالًفا 

كبيًرا بسبب العديد من العوامل المتنوعة، وقد يكون من الصعب في بعض الحاالت تقييم التقدم المحرز وقياسه بدقة.
ستبحث جلسة العمل هذه التقدم العالمي المحرز في تنفيذ إطار ِسنداي وتحديد اإلجراءات والتوصيات العملية لتسريع التنفيذ. وسُتجري 
ذلك من خالل النظر في التقدم المحرز في التنفيذ حتى اآلن )بما في ذلك استخدام نظام رصد إطار ِسنداي عبر اإلنترنت( حسبما تم تقديمه 
من ِقبل مجموعة متنوعة من الشركاء، مثل: الدول المتقدمة والنامية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وستركز الجلسة بشكل خاص 

على تبادل الخبرات المتعلقة بالتغلب على هذه التحديات وغيرها بنجاح.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث - تضافر العمل 
على جميع المستويات

 األربعاء 15 أيار/مايو، 04:30 م – 06:00 م I قاعة 3
لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد 

ُيعد عام 2020 هو الموعد النهائي المحدد لجميع الدول األعضاء لتضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والمحلية لديها. 
ستركز جلسة العمل هذه على الضرورة الملحة لتحقيق الغاية هاء وتوفر فرصة لتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والمحلي في 

صياغة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، وتقديم توصيات فنية لتسهيل هذه العملية وتسريعها. 

األسئلة الرئيسية تشمل: 
ما اإلجراءات التي يجب اتخاذها لوضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث التي تسهم أيًضا في التنفيذ المتسق التفاق - 1

باريس وأهداف التنمية المستدامة؟

كيف يمكن ضمان الترابط بين استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي؟ ما العوامل - 2
التمكينية الرئيسية؟  وما الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؟

ستكون النتائج المتوقعة هي فهم الخطوات العملية المطلوبة بشكل عاجل لتسريع وضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث،  
والممارسات الجيدة، والمتطلبات األساسية، والعوامل التمكينية، والتوصيات المتعلقة بالتطوير، والتنفيذ النهائي لالستراتيجيات. •

ستشجع الجلسة الحكومات الوطنية والمحلية األخرى على وضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، والتي يمكن أن تكون أيًضا 
شاملة ومتسقة مع الخطط اإلنمائية األخرى.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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اكتشاف ثمار القدرة على الصمود
 الخميس 16 أيار/مايو، 11:00 ص – 12:30 م I قاعة 3

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
ستركز الجلسة على ثمار القدرة على الصمود واكتشاف الفوائد المشتركة في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث. يتطلب تحقيق أهداف 
إطار ِسنداي أن تصبح استثمارات الحد من مخاطر الكوارث عنصًرا ال يتجزأ من التنمية، وتخفيف حدة الفقر، واالستقرار المالي، والنمو 
االقتصادي المستدام. هناك إدراك متزايد في جميع المجاالت، بما في ذلك البيئة والقطاعين المالي والخاص حول مخاطر األعمال الخفية 
وثمار القدرة على الصمود ذات الصلة. ومع ذلك، ال يزال التقدم متخلًفا عن جعل هذا األمر حقيقة واقعة، وما زالت غالبية االستثمارات 
عمياء عن المخاطر. وُيعد الطلب المتزايد على المزيد من سلوكيات العمل األخالقية والمستدامة دافًعا لظهور جدول أعمال جديد يشتمل 
على مشاركة مبتكرة وموجهة نحو العمل. ستركز هذه الجلسة على آخر التطورات بشأن ثمار القدرة على الصمود، بما في ذلك التمويل 
المستدام والتمويل اإلنمائي. كما ستتعمق في فرص ملموسة في قطاعات محددة الكتشاف الفوائد االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية للحد 

من مخاطر الكوارث وتعزيزها. 

)WRC( إعادة البناء على نحو أفضل ونتائج مؤتمر إعادة اإلعمار العالمي
 الخميس 16 أيار/مايو، 11:00 ص – 12:30 م I قاعة 4

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
يحث إطار ِسنداي الحكومات الوطنية والمحلية وكذلك المجتمعات المحلية على إعطاء األولوية إلعادة البناء على نحو أفضل في التعافي، 
وإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار من الكوارث. وهذا يعني إعادة بناء المجتمعات وسبل العيش من خالل تحسين األصول والقدرات، مع 
قدر أكبر من القدرة على الصمود وتقليل نقاط الضعف، ودمج الحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمية المستدامة. توفر إعادة البناء 
على نحو أفضل في مرحلة التعافي فرصة حاسمة يجب التخطيط لها، وتزويدها بالموارد، وتنفيذها بشكل مناسب، حيث يجب عدم إعادة 

المجتمعات إلى مواطن الضعف القائمة قبل وقوع الكوارث.  
وكفًئا،  وفعالة،  شاملة،  التعافي  تكون جهود  أن  لضمان  أفضل  نحو  البناء على  واالستراتيجيات إلعادة  األهداف  الجلسة  هذه  ستناقش 
ومنصفة، وُتحدث تأثيًرا. سوف تبحث هذه الجلسة اآلليات العملية وعوامل النجاح إلعادة البناء على نحو أفضل وتسلط الضوء على 

الدروس المستفادة في التأهب والتنفيذ إلعادة البناء على نحو أفضل، بناًء على أمثلة ملموسة للتحديات وأفضل الممارسات.

 اليوم الثاني: 
 االستثمارات العامة والخاصة الواعية بالمخاطر

الخميس 16 أيار/مايو 2019

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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الطرائق االستثمارية المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث
 الخميس 16 أيار/مايو، 02:30 م– 04:00 م I قاعة 3

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
يقدر متوسط الخسائر السنوية المتوقعة من الزالزل، وموجات التسونامي، واألعاصير المدارية، والفيضانات حالًيا بنحو 314 مليار دوالر أمريكي 
الحالية. تتطلب حماية  البناء وحدها.  وتمشًيا مع إطار ِسنداي، يجب أن تكون االستثمارات واعية بالمخاطر ويجب أن تقلل المخاطر  بيئة  في 
االستثمارات وتقليل الخسائر االقتصادية عدة تدابير عاجلة وطرق رائدة لتحفيز التمويل في الحد من مخاطر الكوارث. ستركز هذه الجلسة على 
الطرائق "المبتكرة" في استثمارات الحد من مخاطر الكوارث من خالل أمثلة عملية ومراجعة ما هو جديد وقابل للتكرار في طرائق االستثمار. 
ستحدد الجلسة بنفس القدر العوائق القائمة عند محاولة وضع ُنهج جديدة الستثمارات الحد من مخاطر الكوارث أو تكرارها، والتي إذا تم التغلب 

عليها، ستساعد على التوفيق بين السرعة والحجم اللذين يتطلبهما المشهد اإلنمائي اليوم لتقليل الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث.

الصحة في جميع استراتيجيات إدارة المخاطر
 الخميس 16 أيار/مايو، 02:30 م– 04:00 م I قاعة 4

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
تعد الحاجة إلى أنظمة صحية قادرة على الصمود مكوًنا مهًما في إطار ِسنداي، تماًما مثلما تعد الصحة العامة الجيدة عنصًرا أساسًيا للمجتمعات 
المحلية القادرة على الصمود. ستضم هذه الجلسة خبراء في مجاالت الصحة، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية لتحديد الفرص التعاونية لدمج 

إدارة المخاطر في الرعاية الصحية وتوفير الصحة العامة.   
ستركز الجلسة بشكل خاص على كيفية دمج جوانب الصحة في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؛ وتعزيز قدرة النظام الصحي على 
الصمود من خالل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، واللوائح الصحية الدولية وغيرها من االستراتيجيات ذات الصلة بالصحة؛ ودمج التخطيط والعمل 
بشأن األوبئة والجوائح، واألخطار التكنولوجية والمجتمعية واألخطار الطبيعية )بما في ذلك المناخ( من خالل تطبيق نهج شامل لجميع األخطار 
في إدارة مخاطر الكوارث؛ وزيادة المعرفة، واألدلة، والبحوث لتحسين قياس الجوانب المتعلقة بالصحة في إطار ِسنداي؛ واستكشاف طرق إليجاد 

تركيز متمحور على الناس والمجتمع للحد من المخاطر وتحسين النتائج الصحية.

تعزيز الحد من مخاطر الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث التي تتم إدارتها محلًيا: 
التحديات، والحلول، والدروس المستفادة

 الخميس 16 أيار/مايو، 04:30 م– 06:00 م I قاعة 3
لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد 

للتعرض،  المحلية  باألنماط  تتشكل  وأن  ُتشّكل  أن  شأنها  من  بطرق  معينة،  وأوقات  أماكن  في  تحدث  إنها  بالسياق؛  خاصة  الكوارث  مخاطر 
والحساسية، والضعف، والقدرات التكيفية، وسبل العيش القادرة على الصمود. يمكن أن يكون إلجراءات وتدابير الحد من المخاطر تأثير أكبر في 
المستوى المحلي. من الضروري أن تترأس المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة عمليات الحد من مخاطر الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث المحلية 

وتنفيذها، ودمج مسارات التنمية المناسبة محلًيا التي تتضمن الحد من مخاطر الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث داخل القطاعات وعبرها. 
المحلية  القدرات  تنمية  في  االستثمار  الضروري  من  محلًيا،  إدارته  يتم  الذي  الكوارث  مخاطر  الكوارث/إدارة  مخاطر  من  الحد  عمل  لتعزيز 
وتمكينها، وتمكين الجهات الفاعلة المحلية، وإضفاء الطابع المؤسسي على آليات إدارة مخاطر الكوارث التي تتم إدارتها محلًيا، التي يتم دمجها في 

االستراتيجيات واألطر اإلقليمية، أو الوطنية، أو العالمية من خالل التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين.
تهدف هذه الجلسة إلى تسهيل المناقشة المفتوحة بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الجهات المانحة، لمناقشة آليات التحويل الفّعال 
الكوارث/إدارة مخاطر  الحد من مخاطر  الشراكة إلجراءات  تعزز فرص  التي  الكوارث  الكوارث/إدارة مخاطر  الحد من مخاطر  الستثمارات 

الكوارث على المستوى المحلي التي تعتمد على القدرات الحالية والممارسات الجيدة التي توِجدها الجهات الفاعلة المحلية.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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النزوح الناتج عن الكوارث والحد من مخاطر الكوارث
الخميس 16 أيار/مايو، 16:30 م – 18:00 م I قاعة جنيف مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه 

)CCV( اللغات اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية، العربية ـ الشرح النصي في الوقت الفعلي*
ينزح ماليين األشخاص كل عام بسبب األعاصير، والفيضانات، والزالزل، والجفاف، وارتفاع منسوب سطح البحر، والتصحر وغير 
ذلك من األخطار الطبيعية. فأصبح عدد من ينزحون اليوم بسبب الكوارث أكبر مقارنة بالنازحين بسبب الصراعات. ُيحِدث النزوح الناتج 
عن الكوارث آثاًرا مدمرة على األفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى فقدان سبل العيش والبطالة، وتوقف التعليم، والحد من الوصول إلى 
الخدمات األساسية. غالًبا ما تكون مجموعات مختلفة من األشخاص، بمن فيهم النساء، واألطفال، وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

والمهاجرين، واألشخاص المشّردين بالفعل، أكثر عرضة للنزوح المرتبط باألخطار الطبيعية مقارنة ببقية السكان.
تهدف جلسة العمل هذه إلى زيادة فهم النزوح الناتج عن الكوارث وتشجيع البلدان على تناول النزوح الناتج عن الكوارث في استراتيجيات، 
وبرامج، وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث. سوف تناقش الجلسة الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه النزوح الناتج عن الكوارث 
الناتج عن الكوارث، وحماية  البلدان، والمناطق، والمنظمات. ستوصي الجلسة أيًضا باتخاذ إجراءات عملية لمنع النزوح  من مختلف 

النازحين، وبناء قدرة السكان النازحين والمجتمعات المضيفة لهم على الصمود من أجل إيجاد حلول دائمة.

إطار تقييم المخاطر العالمي
 الخميس 16 أيار/مايو، 04:30 م– 06:00 م I قاعة 4

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
يهدف إطار تقييم المخاطر العالمي )GRAF( إلى تحسين فهم المخاطر الحالية والمستقبلية وإدارتها، على جميع المستويات، من أجل 
تحسين إدارة حاالت عدم اليقين وحشد الناس، واالبتكار، والتمويل من خالل: أ( تعزيز التفكير النظمي متعدد التخصصات الذي يشتمل 
على مقاييس وفهم مشتركين، ب( تمكين التعرف على أوجه الشذوذ واإلشارات السالفة، وكذلك االرتباطات والتبعيات للمخاطر والجهات 
الفاعلة لتمكين صانعي القرار من العمل على اتخاذ اإلجراءات. ويمكن إلطار تقييم المخاطر العالمي، من خالل األفكار، واألدوات، 
والعروض العملية القابلة للتنفيذ المقدمة على األصعدة ذات الصلة لصانعي القرار في الوقت المناسب، أن يبني ذكاًء جماعًيا لتوجيه 
المجتمعات نحو تعزيز فهم وإدارة المخاطر في جميع أبعادها، وبالتالي تحقيق أهداف ونتائج خطة 2030، وإطار ِسنداي، واتفاق باريس، 

والخطة الحضرية الجديدة.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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 اليوم الثالث: 
 العمل بشأن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث للجميع

الجمعة 17 أيار/مايو 2019

 ضمان التنسيق في وضع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث وخطط التكيف الوطنية )NAPs( وتنفيذها

 الجمعة 17 أيار/مايو،  11:00 ص – 12:30 م I قاعة 3
لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد

إن وضع إدارة مخاطر الكوارث والمناخ في صميم عملية التنمية يتطلب رؤية بعيدة المدى، ودعًما سياسًيا، ودعم أصحاب المصلحة، 
الُنهج  بازدياد جزًءا ال يتجزأ من  المناخ يشكالن  الكوارث والتكيف مع تغير  الحد من مخاطر  القدرة على اإلدارة. وبات  إلى  إضافة 
اإلنمائية. ويمكن مالحظة التقدم المحرز، على سبيل المثال، من حيث الترتيبات المؤسسية، والتقييمات، والتنفيذ الفعلي لتدابير بناء القدرة 

على الصمود، بما في ذلك، الحماية االجتماعية والمالية. 
ومع ذلك، ال تزال هناك عوائق قائمة، منها ضرورة زيادة دعم بناء القدرات، واستمرار الُعزلة المؤسسية، والتحديات المتعلقة بالبيانات 
وعمليات التخطيط واالستثمار. وستعرض جلسة العمل كيف يمكن أن يساعد اتباع نهج منسق في وضع استراتيجيات وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث وخطط التكيف الوطنية وتنفيذها على تحقيق التقدم والتغلب على التحديات المتعلقة بالقدرة الوطنية والمحلية على الصمود.

 دور البنية التحتية الخضراء، والزرقاء، والرمادية في الحد من
مخاطر الكوارث

 الجمعة 17 أيار/مايو، 11:00 ص – 12:30 م I قاعة 4
لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد

يوفر مفهوم وممارسة البنية التحتية القادرة على الصمود تدبيًرا ملموًسا لتحقيق أهداف التنمية الواعية بالمخاطر، على النحو المنصوص 
التحتية  للبنية  والرمادية مكونات رئيسية  والزرقاء  الخضراء  التحتية  البنية  الكوارث. وتشكل  للحد من مخاطر  ِسنداي  إطار  في  عليه 

الحيوية، وتبين تطبيق التكيف القائم على النظم اإليكولوجية والحد من مخاطر الكوارث.
ومع ذلك، فإن وضع تصور لمجموعات البنية التحتية هذه، وتقييم منافعها، وتوسيع نطاق التنفيذ ال يزال يمثل تحدًيا. وستعزز جلسة العمل 
هذه إجراء حوار مستنير حول هذا الموضوع، كما ستناقش سبل تحسين مواءمة استثمارات البنية التحتية الخضراء، والزرقاء، والرمادية 
أو إكمالها. وسيناقش المشاركون الميزات النسبية لتطوير مكونات البنية التحتية هذه بالتساوي، من خالل أمثلة ملموسة واستكشاف المزايا 
المثلى الناشئة. كما تمت مناقشة عملية مراقبة أدوارهم ووضعهم، باالستعانة بغايتي إطار ِسنداي جيم ودال، وكذلك تمت مناقشة الوسائل 

المختلفة للتغلب على مشكلة عدم توفر بيانات ومنظورات متعلقة بالجدوى.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *



البرنامج

المنتدى العالمي 2019 بجنيف
البرنامج

35

 ما الدور الذي يمكن لألدوات المالية أن تضطلع به والدور الذي
ال يمكنها أن تضطلع به في إدارة مخاطر الكوارث

))CCV( قاعة جنيف )مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه I الجمعة 17 أيار/مايو، 11:00 ص – 12:30 م 
اللغات اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، والروسية، الشرح النصي في الوقت الفعلي*

ظهرت مجموعة متنوعة من األدوات المالية في العقد الماضي بوصفها آليات مهمة لتحفيز تغيير السياسات والسلوكيات للحد من مخاطر الكوارث، 
ومنع نشوء مخاطر جديدة، والتصدي للمخاطر المتبقية وإدارتها. وفي حين أن هذه األدوات قد تشكل أحد المكونات المهمة إلدارة مخاطر الكوارث، 
فقد ظهرت تحديات وقيود على استخدامها. تضم هذه الجلسة أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف القطاعات لمناقشة الممارسات الجيدة المتعلقة 
بتصميم استراتيجيات تمويل المخاطر واستراتيجيات تحويل المخاطر التي تالئم التعرض للمخاطر والحقائق االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية 
للسكان التي ُتصمم تلك االستراتيجيات لحمايتهم. وستحدد أوجه التكامل بين أدوات التمويل المختلفة والتحديات والقيود المفروضة على األدوات 
المتنوعة. وسيتم فحص أدوار مختلف أصحاب المصلحة المحليين والدوليين وكذلك اإلجراءات المتعلقة بوضع استراتيجيات تمويل مخاطر الكوارث 

وتحويل المخاطر وتنفيذها، والمكونات األساسية لهذه االستراتيجيات.

اإلدارة المتكاملة للمخاطر والنظم اإليكولوجية والمخاطر ذات الصلة بالمياه
 الجمعة 17 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 3

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
تمثل الكوارث المرتبطة بالمياه الُجل األعظم من الكوارث، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على الصعيدين البيئي واالقتصادي، حيث 
يؤدي شح المياه أو غزارتها إلى مجموعة من األخطار، بدًءا من الجفاف ووصواًل إلى الفيضان. ويعمل سوء إدارة موارد المياه والنظام اإليكولوجي 
على جعل مخاطر الكوارث أكثر وضوًحا. وهناك حاجة ماسة إلى اعتماد نهج متسق للمخاطر ذات الصلة بالمياه وتعزيز المعرفة بالمخاطر واإلنذار 

المبكر )بما يشمل التنبؤ بأحوال الطقس  وكذلك التنبؤبآثاره المحتملة(.
ستتناول هذه الجلسة مجموعة متنوعة من مخاطر المياه ومدى صعوبة التحديات، كما ستعرض أمثلة جيدة عن إدارة المخاطر المتكاملة، وستحدد 
المجاالت الرئيسية التي يمكن بها إجراء استثمارات وتحسينات جوهرية في السياسات. وستسلط الجلسة أيًضا الضوء على تدابير السياسات األساسية 
بين مختلف مخاطر المياه وقطاعاتها، إضافة إلى أنها ستعرض أمثلة عملية عن الُنهج القائمة على الُنظم اإليكولوجية القابلة للتكرار والتطوير، 
ال سيما في قطاع المياه. وسيتم تبادل وجهات النظر لمجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة، والمهندسين، وصانعي القرارات، والمستثمرين، 

والجهات المانحة.

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة: التقدم المحرز والتحديات القائمة أمام تحقيق 
الغاية زاي

 الجمعة 17 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 4
لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد

يحث إطار ِسنداي على إحداث نقلة نوعية نحو نهج تكامل متعدد األخطار قائم على التأثير وواٍع بالمخاطر لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، 
واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، والسياسات الحكومية. ونظًرا إلى أن نظم اإلنذار المبكر لبعض األخطار والعواقب يكون لها العديد من 
العناصر المشتركة، فإن استخدام إطار عمل مشترك لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة يتيح تبادل الدروس المستفادة، وُيوِجد وفورات حجم، 
ويعزز استدامة النظام. وستركز جلسة العمل هذه على تحديد الخطوات الرئيسية والدروس المستفادة من أجل إيجاد نهج شمولي لنظم اإلنذار المبكر 
باألخطار المتعددة القائمة على التأثير والواعية بالمخاطر بغية دعم عملية ُصنع القرارات الفعالة في مجال الحد من مخاطر الكوارث للحفاظ على 

أرواح األشخاص وبناء مجتمعات آمنة قادرة على الصمود.  
المتعددة واستدامتها على مختلف المستويات )2(  المبكر باألخطار  وعلى نحو أكثر تحديًدا، سيتم تبادل الخبرات بشأن )1( تعزيز نظم اإلنذار 
وكيف يمكن أن تشكل نظم اإلنذار المبكر أحد المكونات األساسية عند وضع االستراتيجيات المحلية والوطنية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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المدن في طليعة تحقيق القدرة الشاملة على الصمود أمام المناخ والكوارث
 الجمعة 17 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 2

لغات األمم المتحدة الست، الشرح النصي في الوقت الفعلي*
يجب أن تلعب الحكومات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة المحليين دوًرا بارًزا في بناء القدرة على الصمود أمام الكوارث والمناخ 
على المستوى المحلي وأن تقوم بذلك بطريقة تشمل جميع أفراد المجتمع على نحو كامل. وتقدم جلسة العمل هذه فرصة لعرض خبرة 
الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي فيما يتعلق بتحقيق رؤية للمدن المستدامة والقادرة على الصمود من خالل هذه 
الشراكات. وتهدف إلى إبراز أمثلة عملية "إرشادية" وأفكار مبتكرة من مجموعة متنوعة من المدن، ليس فقط على ما تم إنجازه بشكل 

صحيح، بل أيًضا على ما ربما يكون قد تم بشكل خاطئ، والدروس المستفادة من ذلك.
المدن  مستوى  على  العمل  على  للتشجيع  الُمتَّخذة  باإلجراءات  المتعلقة  واالحتياجات  الثغرات  وكذلك  الحالية  العقبات  الجلسة  ستتناول 
فيما يتعلق بالقدرة على الصمود أمام الكوارث والمناخ. وستركز األسئلة الرئيسية على المجاالت اآلتية: 1( احتواء أصحاب المصلحة 
المتعددين والمتنوعين ومشاركتهم؛ 2( والتنسيق العمودي بين الحكومات المحلية والوطنية؛ 3( والتمويل من أجل القدرة على الصمود 

أمام الكوارث والمناخ؛ 4( واالتساق بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.

جلسة خاصة
القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث

 األربعاء 15 أيار/مايو، 14:30 م – 16:00 م I قاعة 4
لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي 

في الوقت الفعلي*، المشاركة عن ُبعد
أقر المجتمع الدولي ضرورة التركيز الشديد على الُبعد الجنساني، وحقوق المرأة، والقيادة النسائية 

في الحد من مخاطر الكوارث بوصفه شرًطا أساسًيا لتحقيق القدرة على الصمود التي تتسم بالفعالية، 
واالستدامة، والتحولية أمام مخاطر الكوارث.  ويتطلب مجال الحد من مخاطر الكوارث المراعي 

وفرصهم،  والفتيات  والفتيان،  والرجال،  النساء،  الحتياجات  والمراعاة  التحليل  الجنساني  للمنظور 
وأدوارهم، وعالقاتهم التي وضعتها المعايير المتعلقة بالجنسين في سياق معين. غالًبا ما تعمل أوجه عدم 

المساواة بين الجنسين على تفاقم حالة الضعف التي تتعرض لها النساء والفتيات بسبب أنها تحد من إمكانية حصولهن على المعلومات، 
والموارد، واتخاذ القرارات. لذا، فإن اإلقرار وااللتزام بالتركيز الشديد على الُبعد الجنساني في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك 
ضمان اضطالع المرأة بأدوار قيادية ومساهمتها في وضع سياسة مخاطر الكوارث ووضع البرامج واإلدارة يشكل أهمية في تحقيق 
األهداف الطموحة إلطار ِسنداي. ويكتسي ذلك بأهمية خاصة بالنسبة إلى تحقيق الغاية هاء من خالل المشاركة الفعالة للمرأة في وضع 

االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث الشاملة وتنفيذها، ورصدها بحلول عام 2020.

لغات األمم المتحدة الست، لغة اإلشارة الدولية، الشرح النصي في الوقت الفعلي.  *
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فعاليات أخرى 
 األربعاء 15 أيار/مايو

إصدار تقرير التقييم العالمي
 األربعاء 15 أيار/مايو، 12:45 م – 13:15 م I قاعة 1

لغات األمم المتحدة الست
تشهد هذه الفعالية إصدار تقرير التقييم العالمي التابع لألمم المتحدة لعام GAR19( 2019(. ونظًرا إلى كونه اإلصدار األول لتقرير 
التقييم العالمي منذ اعتماد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، وخطة 2030 للتنمية المستدامة، واتفاق باريس، والخطة الحضرية 
الجديدة، فسيقدم اإلصدار نتائج التقرير الرئيسية في سياق التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر – بما في ذلك نتائج دورة اإلبالغ األولى 

التي تقدمها الدول األعضاء عن التقدم المحرز في تحقيق غايات إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالكوارث. 

)ACP( اجتماع بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ
 األربعاء 15 أيار/مايو، 13:00 م – 14:30 م I قاعة 6/5

اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية
سوف ُيقيِّم المنتدى المشترك فيما بين مجموعة بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ التقدم المحرز في عملية تنفيذ 
الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الثالث، كما سيتيح تبادل اآلراء بشأن كيفية تعزيز قدرات بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 
ومنطقة المحيط الهادئ لتنفيذ إطار ِسنداي. وستستعرض هذه المناقشة التحديات والممارسات الجيدة بشأن فهم معلومات المخاطر وتطبيقها 
لدعم عملية اتخاذ القرارات. وسيوضح المنتدى المشترك فيما بين مجموعة بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ 
كيفية دمج الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في استراتيجيات التنمية الشاملة بهدف زيادة التصور السياسي والوعي فيما يتعلق 

بالتأثير اإليجابي لالستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 
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 الخميس 16 أيار/مايو

نهج استراتيجي لتنمية القدرات من أجل تنفيذ إطار ِسنداي 
الخميس 16 أيار/مايو، الساعة 09:00 ص – 10:30 ص I قاعة لوزان )مركز المؤتمرات الدولي 

))CCV( فارامبيه
العربية

حددت الدول األعضاء في األمم المتحدة تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث على أنها ثغرة مهمة في عملية التنفيذ الفعال 
والمستدام إلطار ِسنداي. ومنذ انعقاد المنتدى العالمي لعام 2017 في المكسيك، قاد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عملية 
تشاورية لصياغة نهج مستدام ومنسق بشكٍل أفضل لتنمية القدرات الخاصة بمجال الحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون مع الدول األعضاء 
في األمم المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة. وخضعت وثيقة "النهج االستراتيجي لتنمية القدرات" المنبثقة عن المنتدى لمزيد من 

التنقيح أثناء جلسات المنتديات اإلقليمية خالل عام 2018.

في إطار الهدف الرامي إلى تحقيق "رؤية التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر لعام 2030"، يقدم النهج االستراتيجي مشورة بشأن مبادئ، 
وأدوار، ومسؤوليات تنمية قدرات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ومجاالت التركيز.

ستتناول هذه الجلسة ما يلي:
إيجاد الوعي وترسيخ االلتزامات بتنفيذ النهج االستراتيجي )على سبيل المثال، من خالل عملية التنفيذ في إطار عمل  •

األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، أو النهج اإلقليمي/التنظيمي، أو منطقة العرض في مجال الحد من مخاطر الكوارث، 
أو استراتيجيات وطنية أو محلية بشأن تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وما إلى ذلك( 

إطالق النهج االستراتيجي •

اجتماع الشراكة لمركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة 
)APDIM( بالكوارث

الخميس 16 أيار/مايو، 09:00 ص – 12:00 م I قاعة 13
 )APDIM( ينظمه مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث

العربية
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أشد المناطق تعرًضا للكوارث في العالم. وتؤدي الفيضانات، واألعاصير، والزالزل، والعواصف الرملية 
والترابية إلى خسائر فادحة في األرواح وإيقاع الناس في حبائل الفقر على مر األجيال مع تزايد التكاليف االقتصادية. وعالوة على ذلك، 

ال تعرف الكوارث حدوًدا مع ازدياد حدة آثار تغير المناخ.  
قررت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة )ESCAP( بموجب قرارها 11/71 في 2015 إنشاء 
مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث )APDIM( بوصفها مؤسسة إقليمية تابعة للجنة. وتستهدف 
هذه المؤسسة دعم بناء القدرة على الصمود أمام الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ من خالل تعزيز المعرفة وقدرات إدارة معلومات 

الكوارث في المنطقة. 
المتعلقة  المعلومات  إدارة  تتطور  لكي  اإلقليميين  والشراكة  التعاون  نطاق  توسيع  إلمكانات  والتحديد  االستكشاف  إلى  الفعالية  تهدف 
وخبراتهم،  تجاربهم،  والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  الدول  من  البارزون  المتحدثون  وسيعرض  الهادئ.  والمحيط  آسيا  في  بالكوارث 

وآراءهم؛ لتعزيز إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث في المنطقة.  
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إصدار التقرير التحليلي والتجميعي األول الخاص بااللتزامات الطوعية إلطار ِسنداي 
))CCV( قاعة جنيف )مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه I الخميس 16 أيار/مايو، 13:30 م – 14:30 م

العربية
يدعم المنتدى اإللكتروني الخاص بااللتزامات الطوعية إلطار ِسنداي )SFVC( ، الذي تم إطالقه في 31 كانون األول/ديسمبر 2018، 
تقديم  خالل  من  المصلحة  ألصحاب  ويمكن  ِسنداي.  إطار  تنفيذ  لدعم  المتعددين  المصلحة  وأصحاب  المجتمع  أطياف  كافة  مشاركة 
االلتزامات الطوعية ونشرها على المنتدى اإللكتروني الخاص بااللتزامات الطوعية إلطار ِسنداي )SFVC( أن: يبلغوا - من خالل 
إطالع الجمهور على عملهم - ويتعلموا، ويتعاونوا - من خالل معرفة طبيعة عمل كل جهة والمناطق التي تعمل فيها الستكشاف أوجه 
التآزر وإيجاد التزامات جديدة - ويحفزوا - من خالل إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة -. وفي المقابل، يمكن لمكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مراقبة األعمال المنجزة وتقييمها بغية زيادة فعالية المسؤولية المشتركة التي يتحملها أصحاب 

المصلحة تجاه الحد من مخاطر الكوارث.
ستقدم هذه الجلسة التقرير التحليلي والتجميعي األول الخاص بااللتزامات الطوعية إلطار ِسنداي )SFVC(. وهذا التقرير أ( يوفر تجميًعا 
أولًيا لاللتزامات الطوعية التي تم تقديمها أو تحديثها خالل المرحلة األولى من المنتدى اإللكتروني الخاص بااللتزامات الطوعية إلطار 
ِسنداي )SFVC(؛ ب( ويشتمل على تحليل االلتزامات الطوعية وفًقا ألولويات عمل إطار ِسنداي وأهدافه إلى جانب موضوعات وقضايا 
الحد من مخاطر الكوارث األخرى، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة لتقديم نظرة عامة عن المساهمات المقدمة من خالل المبادرات 
التي يطلقها أصحاب المصلحة؛ ج( ويحدد الممارسات الجيدة واإلنجازات لتحفيز أصحاب المصلحة اآلخرين على اتخاذ إجراءات بشأن 
الحد من مخاطر الكوارث ودعم تنفيذ إطار ِسنداي. وستحاول هذه التحليالت أيًضا تحديد الثغرات، والتحديات، والفرص لتنفيذ إطار 
ِسنداي في المستقبل. وأخيًرا وليس آخًرا، ستتضمن هذه الجلسة عروًضا تقديمية من أصحاب المصلحة بشأن التزاماتهم الطوعية لمشاركة 

إنجازاتهم والممارسات الجيدة لديهم. 

التشاور حول سبل المضي قدًما في "حملة تمكين المدن من الصمود" 
الخميس 16 أيار/مايو، 15:00 م – 16:30 م، قاعة 8/7

العربية
حققت "حملة تمكين المدن من الصمود" )MCR(، التي تم إطالقها في عام 2010، نجاًحا باهًرا في رفع مستوى الوعي والتصور 
السياسي بشأن الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود بين المدن. وبناًء على توصية الشركاء والمدن في المنتدى رفيع المستوى 
المعني بتنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث في مدينة فلورنسا، بإيطاليا، تم تمديد الحملة إلى ما بعد 2015 حتى عام 2020، 
ليس فقط لمواصلة التأييد الالزم، بل أيًضا لتوفير الدعم للمدن والحكومات المحلية في تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، 
باالتساق مع األطر العالمية األخرى، بما في ذلك خطة 2030، واتفاق باريس، والخطة الحضرية الجديدة. وتم تطوير أدوات مختلفة 
وتعزيزها لالسترشاد بها في تنمية القدرات نحو بناء مدن قادرة على الصمود. واعتباًرا من كانون األول/ديسمبر 2018، انضمت أكثر 

من 4200 مدينة إلى الحملة.  

في إطار االستعداد للمضي قدًما في "حملة تمكين المدن من الصمود" بعد عام 2020، ستكون هذه الفعالية بمنزلة ملتقى للتشاور مع 
ممثلي الحكومات المحلية والوطنية، وشركاء "حملة تمكين المدن من الصمود"، وغيرهم من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء 

المحتملين، بشأن الثغرات واالحتياجات المتبقية في تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 على المستوى المحلي.

https://sendaicommitments.unisdr.org
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:)EDRM( ندوة عن إدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية 
العمل متعدد القطاعات لحماية صحة األشخاص من حاالت الطوارئ والكوارث

الخميس 16 أيار/مايو، 17:00 م – 18:30 م I قاعة لوزان
تنظمها منظمة الصحة العالمية، المنتدى المواضيعي التابع لمنظمة الصحة العالمية المعني بشبكة 

البحوث وإدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية
العربية

الفاعلة من المؤسسات الحكومية، والخاصة، وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات األكاديمية  هت دعوة لجميع الجهات  ُوجِّ
والبحثية، والمنظمات المجتمعية، التي تساهم أنشطتها في الحد من المخاطر الصحية وعواقب الكوارث وحاالت الطوارئ. وتقدم الندوة 
منتدى للوفود من أجل تبادل أحدث دراسات الحالة عن المبادرات، واالبتكارات، وأفضل الممارسات المجتمعية، والقُطرية، واإلقليمية، 
والدولية من مجال إدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية.  وسُتعرض مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل: الجاهزية 
اللوائح الصحية  تنفيذ  المحرز في  الذكية واآلمنة والشاملة، والتقدم  إيبوال، والمستشفيات  المعرضة لإلصابة بفيروس  للبلدان  التشغيلية 
الدولية وإطار ِسنداي واإلبالغ عنها، والصحة النفسية والتعافي المجتمعي، والمشكالت الصحية المرتبطة بالحرارة والقضايا المتعلقة 
والقُطرية،  المجتمعية،  األنظمة  قدرة  لتحقيق  الصحية  الطوارئ  وحاالت  الكوارث  مخاطر  إدارة  وأدوات  توجيهات  وأحدث  بالمناخ، 
الكوارث  إدارة مخاطر  بحثية عن  الندوة موضوعات  ستتناول  الشاملة.  الصحية  والتغطية  الصحي،  واألمن  الصمود،  والصحية على 
وحاالت الطوارئ الصحية، وتعزز مجتمعات الممارسة والشبكات الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية لدينا من 
خالل المنتدى المواضيعي لمنظمة الصحة العالمية المعني بإدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية والشبكة البحثية المرتبطة به. 

وستساهم نتائج الندوة في إعداد تقارير المنتدى العالمي وتوصياته.
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فعاليات جانبية
سُتعقد جميع الفعاليات الجانبية باللغة اإلنجليزية. لن يتم توفير خدمة الترجمة الفورية.

 األربعاء 15 أيار/مايو 2019

وصفات من جميع أنحاء العالم من أجل إدارة مخاطر الكوارث القائمة على 
المجتمع التي تتسم باالستدامة والطابع المؤسسي 

))CCV( قاعة جنيف )مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه I األربعاء 15 أيار/مايو، 13:00 م – 14:30 م
 )GNDR( تنظمها الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث

هل تعلم ذاك الشعور الذي ينتابك عندما تتذوق طبقك المفضل في أروع مذاق له؟ عندما تمتزج جميع المكونات أال ينتج عنها مذاق لذيذ؟ 
عندما يتعلق األمر بإدارة مخاطر الكوارث القائمة على المجتمع، فلست بحاجة إلى أن تكون طاهًيا حائًزا على جوائز إلعداد وصفة 
رائعة. تملك العديد من الجهات الفاعلة على المستوى المجتمعي معرفة، وخبرات، وقدرات مهمة فيما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، 
كما وضعت نهج مبتكرة للحد من المخاطر التي تواجهها يومًيا. ويشكل إدراج هذه الُنهج القائمة على المجتمع في السياسات والممارسات 
للحد من مخاطر الكوارث على المستويين المحلي والوطني أهمية لضمان تحقيق غايات إطار ِسنداي )خاصة الغاية هاء( وأن يكون 

تأثيرها دائًما.
انضم إلينا في جلسة طهي إلدارة مخاطر الكوارث القائمة على المجتمع، حيث سيتبادل الطهاة المحليون المكونات المثالية التي تجعل 
إدارة مخاطر الكوارث القائمة على المجتمع مستدامة )مستمرة على مرور الوقت( وذات طابع مؤسسي )تم تأسيسها بوصفها قاعدة( في 
سياق محلي أو وطني، كما هو مبين من خالل عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني من مجتمعات في جميع أنحاء آسيا، وأفريقيا 

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

االستفادة من الشباب لبناء القدرة على الصمود في سياقات الضعف الشديد
األربعاء 15 أيار/مايو، 13:00 م – 14:30 م I قاعة 8/7

تنظمها مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب
من ضمن أهداف التنمية المستدامة قيد االستعراض في عام 2019 الهدف رقم 16: "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش فيها 
أحد". يزيد الضعف مخاطر الكوارث، والكوارث يمكن أن تزيد الضعف. وعلى الجانب اآلخر، فإن الشمولية أحد عوامل النجاح المعروفة 
لبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود. ويقترح إطار ِسنداي نهًجا وقائًيا على نطاق أوسع يتمحور حول األشخاص للحد من مخاطر 

الكوارث يعطي األولوية لتمكين جميع أفراد المجتمع ويولي اهتماًما باألفراد المتضررين على نحو غير متناسب. 
لقد أظهر الشباب العاملون في السياقات الضعيفة قيادة رائدة في بناء الثقة وأظهروا شعوًرا باالنتماء إلى رؤية مشتركة؛ وتنفيذ أعمال 
التنمية المجتمعية في المجاالت التي ال توجد فيها جهات فاعلة أخرى؛ وتوجيه المعرفة المحلية وحشد المجتمعات التي يصعب الوصول 
إليها. وتتطلب االستفادة من اإلمكانات التحويلية للشباب في مواجهة الضعف جسارة في إعادة توجيه السياسات من جانب الحكومات. 
وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة وجهات النظر بشكل تفاعلي فيما يتعلق بوضع االستراتيجيات للحد من الكوارث بما يتوافق مع جدول 

أعمال شامل وأوسع نطاًقا لألمن البشري.
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إيجاد حلول للمشاكل العويصة: جني ثمار االستثمارات في اإلجراءات المبكرة
األربعاء 15 أيار/مايو، 01:00 م – 02:30 م I قاعة 13

ينظمها برنامج األغذية العالمي )WFP( ومركز المناخ بالصليب األحمر/الهالل األحمر
لقد زادت عملية اتخاذ اإلجراءات المبكرة والتمويل القائم على التنبؤ بشكل كبير في السنوات األخيرة، وذلك من خالل قيام أكثر من 
25 بلًدا بوضع نظم متعلقة باإلنذار المبكر واإلجراءات المبكرة، مما أتاح للحكومات والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني اتخاذ إجراء 
قبل وقوع كارثة استناًدا إلى تنبؤات وبيانات متعلقة بالمخاطر تتسم بالموثوقية. واستناًدا إلى االبتكار والتعاون القويين بين القطاعات، 
تسهم االستثمارات في هذا المجال في إحراز أوجه تقدم متعددة في العلوم، والسياسة، والمؤسسات، والحياة، وسبل العيش على أرض 
الواقع. وتهدف هذه الجلسة إلى إجراء حوار حاسم موجه نحو الحلول بشأن الثمار العديدة التي تنتج عن االستثمارات في اإلجراءات 
المبكرة، والتحديات والفرص، والخطوات العملية التالية. وسنبذل قصارى جهدنا إليجاد حل لفهم الحوافز حتى نجعل اإلجراءات المبكرة 

فعالة وقابلة للتطوير.

النساء والشباب يتحدثون: مواجهة النزوح الناجم عن الكوارث
األربعاء 15 أيار/مايو، 01:00 م – 02:30 م I قاعة 14

ينظمها المجلس النرويجي لالجئين
يضطر ماليين األشخاص سنوًيا لترك منازلهم بسبب وقوع كوارث مفاجئة أو بطيئة التطور. بينما يكون النزوح الناجم عن الكوارث 

مؤلًما في العادة للجميع، غالًبا ما تكون التأثيرات أكثر سوًءا بالنسبة إلى النساء، والشباب، واألطفال.  
ويرجع ذلك إلى أنهم يواجهون مجموعة من التحديات قبل وقوع الكوارث، وفي أثنائها، وبعدها. وعند تعرضهم للنزوح، قد يجدون أنه 
من الصعب الحصول على معلومات، أو يواجهون اضطرابات اجتماعية اقتصادية، أو يواجهون خطًرا متزايًدا للتعرض للعنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي أو قد يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية أو التعليم. ويعد إشراك 
النساء، والشباب، واألطفال في األنشطة المتعلقة بالحد من مخاطر النزوح ضرورًيا للحد من التأثيرات وبناء قدرتهم على الصمود. وتمثل 

خبراتهم ومعرفتهم المختلفة موارد حيوية الزمة لالستعداد للكوارث والتصدي لها والتعافي منها.
في هذه الجلسة، سيتم سرد الكثير من القصص عن النزوح، كما سيتم النظر في السياسات والممارسات الالزمة للحد من مخاطر النزوح 
التي يتعرض لها النساء، والشباب، واألطفال، وتعزيز التدابير الفعالة للحد من المخاطر، وإدارة قضية النزوح الخاصة بهم على نحو 

أفضل عندما يكون من الصعب تجنبها، واعتماد نهج يتمحور حول األشخاص في جميع اإلجراءات المتخذة.
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السالمة المدرسية: وسيلة مستدامة لزيادة ثمار القدرة على الصمود
األربعاء 15 أيار/مايو، 01:00 م – 02:30 م I قاعة 18

ينظمها التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود في قطاع التعليم 
)GADRRRES(، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

يوفر تناول الحد من مخاطر الكوارث في قطاع التعليم فرصة لضمان استمرارية التعليم وحماية المتعلمين والعاملين في قطاع التعليم من 
التعرض للوفاة، واإلصابة، واألذى في المدارس. ويساهم بشكل عام في ترسيخ ثقافة السالمة والقدرة على الصمود.

المدرسية  التعليم )GADRRRES( في السالمة  الكوارث والقدرة على الصمود في قطاع  للحد من مخاطر  العالمي  التحالف  سينظر 
الغاية هاء إلطار سنداي.  النهائي لتحقيق  القدرة على الصمود، وذلك قبل عام واحد من الموعد  باعتبارها وسيلة مستدامة لزيادة ثمار 
وستعرض هذه الفعالية كيف يمكن أن تساهم عملية وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث في قطاع التعليم، وتطويرها، وتنفيذها في 
الحد من آثار األخطار الطبيعية على نحو فعال، كما ستبحث في كيف يمكن لالستثمارات التي تم إجراؤها في قطاع التعليم أن تؤتي ثمارها 
في قطاعات متعددة على األصعدة اإلقليمية، والوطنية، والمحلية؛ وال سيما فيما يتعلق بالنواحي االجتماعية، واالقتصادية، والمالية والبيئية.
وستشارك هذه الفعالية دراسات حالة خاصة بالبلدان/المناطق التي تعمل على دمج السالمة المدرسية في استراتيجياتها الوطنية، و/أو دون 
الوطنية، و/أو المحلية للحد من مخاطر الكوارث. وستدور المناقشة حول إظهار التحديات التي يمكن أن تواجهها البلدان عند القيام بذلك 
مع عرض الفوائد المشتركة بين القطاعات الناتجة عن االستثمارات التي تم إجراؤها في مجال السالمة المدرسية وتقديم آخر التطورات 

عن التقدم المحرز بشأن النهوض بالسالمة المدرسية.

 الخميس 16 أيار/مايو 2019

االستعانة بالبيانات المراعية لحاالت اإلعاقة واالعتبارات العمرية والجنسانية 
لتمكين من لم يتم احتواؤهم: كيف يمكن القيام بذلك ولماذا يشكل أهمية أساسية 

في الحد من مخاطر الكوارث على نحو فعال
الخميس 16 أيار/مايو، 09:00 ص – 10:30 ص I قاعة جنيف )مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه 

))CCV(
DRR Dynamics تنظمها منظمة

يقر إطار ِسنداي أن هناك مجموعات معينة من السكان - بما يشمل النساء، والفتيات، والفتيان واألشخاص ذوي اإلعاقة - تتضرر في 
كثير من األحيان على نحو غير متناسب من الكوارث، ويكون لها مستويات مختلفة ومتفاوتة من القدرة على الصمود والتعافي، بسبب 

األبعاد المختلفة لعدم المساواة في المخاطر، بما في ذلك النوع االجتماعي، والعمر، واإلعاقة، والدخل.
للتوصل إلى فهم أفضل لمدى تأثر شرائح المجتمع المختلفة بالكوارث، مارست المنظمات الضغط لدمج البيانات التي يمكن أن ُتصّنف 
حسب الشرائح الفرعية إلجمالي الفئات السكانية في إطار ِسنداي. ومن هذا المنطلق، يدعو اإلطار الناتج إلى التصنيف حسب النوع 

االجتماعي، والعمر، واإلعاقة، والدخل.
سوف تستعين هذه الجلسة بأمثلة عملية، ودراسات حالة، وخبرات من قطاع الحد من مخاطر الكوارث )بما في ذلك الحكومات الوطنية، 
والمنظمات غير الحكومية الدولية، والقطاع الخاص، والجهات المانحة( الستكشاف كيف يمكننا استخدام البيانات المراعية لحاالت اإلعاقة 

واالعتبارات العمرية والجنسانية لتمكين من لم يتم احتواؤهم.
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الواجبات والمحظورات في وضع استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث
الخميس 16 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م I قاعة لوزان

)CADRI( تنظمها أمانة الشراكة التابعة لمبادرة تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث
العملية لوضع  الدروس  الكوارث )CADRI( مناقشة حوارية غير رسمية عن  القدرات للحد من مخاطر  تنظم شراكة مبادرة تعزيز 
توضيح رؤية  إلى  الكوارث  مخاطر  من  الحد  استراتيجيات  وتهدف  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  األشخاص  تتمحور حول  استراتيجية 
مشتركة للحد من مخاطر الكوارث وضمان تنسيق الجهود واتساقها في جميع القطاعات والجهات الفاعلة للتصدي لمخاطر الكوارث. 
ويعتمد النجاح في تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على القدرة على تيسير عملية شاملة للتخطيط وتحديد األولويات من خالل 
المشاركة الفعالة من جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة من القطاع الخاص لضمان استناد 

االستراتيجيات إلى حقائق وتلبيتها لالحتياجات والمطالب الفعلية.
موجبات  حول  خبراتها  وتبادل  سنداي  إلطار  هاء  العالمية  الغاية  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لعرض  بلدان  أربعة  الحوار  هذا  يضم 
ومحظورات وضع استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث. وستنظر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في تحديات تيسير ُنهج 
متعددة القطاعات، وإضفاء الطابع المحلي على االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أو دمج الحد من مخاطر الكوارث في 

الخطط المحلية والوطنية.

الحد من مخاطر الكوارث للشعوب األصلية
الخميس 16 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م Iقاعة 8/7

تنظمها جامعة ساسكاتشوان، قسم الدراسات عن الشعوب األصلية
هذه  يجعل  مما  السياسية،  السلطة  من  واالستبعاد  التهميش  من  مماثلة  من سجالت  العالم  أنحاء  جميع  في  األصلية  المجتمعات  تعاني 
المجتمعات ُعرضة للكوارث. ومع ذلك، ومن قبيل المفارقة، تبدي الشعوب األصلية القدرة على الصمود من خالل نظم المعارف التي 
يغلب عليها الطابع المحلي، والوحدة المجتمعية، والممارسات الثقافية لديها. وتضم هذه الفعالية الجانبية ممارسين من الشعوب األصلية، 
وقادة مجتمع، وباحثين، وحلفاء للكشف عن االفتراضات المتعلقة بحاالت الضعف وإعادة التأكيد على القدرة الشاملة للشعوب األصلية 

على الصمود في بناء القدرات الالزمة إلدارة مخاطر الكوارث. 
يتسنى  الختامي حتى  الحفل  قبل  استراتيجيات  إلى االجتماع ووضع  والداعمين اآلخرين  المشاركين  تتم دعوة  الجلسة،  انعقاد هذه  بعد 
الحصول على معلومات شاملة عن الخبرات التي من شأنها أن تثري فرصة التعاون من أجل إدارة الحد من مخاطر الكوارث للشعوب 
األصلية على أصعدة متعددة. وستخطط إحدى مجموعات العمل لجهود تعاونية مستقبلية تتم بين بعض المجتمعات األصلية لبناء القدرات 

واحتواء أصوات الشعوب األصلية في المنتديات اإلقليمية والعالمية في المستقبل.
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االستثمار في القدرات الوطنية واإلقليمية لدعم قدرة التخطيط الحضري في 
غرب أفريقيا على الصمود أمام المخاطر الحالية والمستقبلية ذات الصلة 

بالمناخ: وجهات نظر وأولويات مختلفة
الخميس 16 أيار/مايو، 12:30 م – 02:00 م I قاعة 13

ينظمها مركز اإليكولوجيا والهيدرولوجيا
السياقات  في  معينة  تحديات  الظواهر  هذه  وتخلق  العالم.  في  قسوة  األكثر  هي  لظروف طقس  مؤخًرا  أفريقيا  منطقة غرب  تعرضت 
الحضرية حيث يعد تحسين إمكانية الحصول على معلومات موثوقة ومهمة ضرورًيا لدعم التخطيط الفعال نحو االستعداد، والتخفيف، 
والتكيف. ومن المعترف به أن عدم الثقة بالمعلومات المتعلقة بالطقس/المناخ، وتوظيفها، ينبثق من عدم وجود تواصل كاف بين مقدمي 
المعلومات والمستخدمين، إلى جانب القيود العلمية، والفنية، واإلدارية، والقيود المتعلقة بالموارد. تشارك هذه الجلسة نظم التعلم الناشئ من 
خالل مجموعة من المبادرات البحثية بغية تعزيز فهم النهج المتكاملة والمستدامة وتطويرها للتصدي للمخاطر المتعلقة بالمناخ )والطقس( 
عبر مختلف األطر الزمنية. وتسعى إلى التشجيع على تقدير األولويات المختلفة وتحديد األولويات المشتركة للتحديات الرئيسية والُنهج 

من أجل تعزيز عملية التخطيط الحضري القادر على الصمود أمام تغير المناخ في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

من يساعد من؟ تقدير مساهمات النساء على مستوى القاعدة الشعبية وتقديرها 
في التنمية الواعية بالمخاطر

الخميس 16 أيار/مايو، 12:30 م – 02:00 م I قاعة 14
تنظمها لجنة هوايرو

تقدم هذه الجلسة للمشاركين نماذج مختبرة من مجال الحد من مخاطر الكوارث المدار بواسطة المجتمع المحلي، حيث اضطلعت القيادات 
النسائية الشعبية بوضع مجموعة قوية من األدوات، والممارسات، واآلليات من أجل العمل على إطار ِسنداي واالرتقاء بمستوى تنفيذ خطة 
2030. واستعانت النساء على مستوى القاعدة الشعبية بأدوات التخطيط، والتوصيف، والتعداد المتعلقة بالمخاطر التي يديرها المجتمع 
المحلي لتوجيه مبادراتها للحد من المخاطر وإلنشاء قاعدة أدلة جوهرية يمكن استخدامها في التخطيط التعاوني واتخاذ القرار. وتستخدم 
أدوات تمويل مرنة مثل صناديق تعزيز قدرة المجتمع على الصمود إلظهار قدرتها على التصميم والتقديم لحلول مبتكرة ومتكاملة تراعي 
مصالح الفقراء وإلنشاء تحالفات من شأنها أن تساعد على اتخاذ إجراءات مستدامة وتوسيع النطاق. ستحث هذه الفعالية الجانبية أصحاب 
المصلحة في مجال التنمية على إعادة النظر فيمن يقدم المساعدة لمن. ويمكن أن يكتشف الشركاء أن تقدير عمل النساء على مستوى 
القاعدة الشعبية ودعمه يعمل على إطالق العنان للمواهب، والخبرات، والقيادات التي يمكن العثور عليها في المجتمعات الفقيرة والمهمشة 

في جميع أنحاء العالم.
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ضرورة تعزيز القدرة على الصمود: رسم مسار التنمية لمنطقة البحر الكاريبي 
في مواجهة عدم اليقين

الخميس 16 أيار/مايو، 12:30 م – 02:00 م I قاعة 18
)CDEMA( تنظمها الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث

تتشارك الدول الجزرية الصغيرة في جوانب مشتركة مثل االقتصادات الجزرية الصغيرة المفتوحة، بما في ذلك، - في أغلب األحيان - 
قاعدة موارد طبيعية محدودة وقاعدة إنتاج محدود ذات اعتماد كبير على قطاع الخدمات، وال سيما قطاع السياحة. وقد كانت اآلثار الكارثية 
إلعصاري إيرما وماريا في عام 2017، والسيناريوهات المثيرة للقلق التي توقعها العلماء بشأن آثار تقلب المناخ، وكذلك األخطار المحتملة 
األخرى في منطقة البحر الكاريبي النشطة زلزالًيا سبًبا في وضع "المسار نحو تعزيز قدرة منطقة البحر الكاريبي على الصمود" )الناشئ 

عن المنتدى اإلقليمي 2018 في كارتاخينا، وتم عرضه على رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية في تموز/يوليو 2018(.
ستشارك هذه الفعالية الجانبية في اإلطار المفاهيمي "للمسار نحو تعزيز قدرة منطقة البحر الكاريبي على الصمود"، وستوفر منتدى للدول 
الجزرية الصغيرة النامية والشركاء الستكشاف المسارات األكثر مالءمة والمكونات الرئيسية الالزمة للدول الجزرية الصغيرة األكثر 

أماًنا، واستدامة، وقدرة على الصمود.

 الجمعة 17 أيار/مايو 2019

إضفاء الطابع المحلي على إطار ِسنداي: نهج عالمي للمدن القادرة على الصمود
الجمعة 17 أيار/مايو، الساعة 12:30 م – 14:00 م I قاعة لوزان )مركز المؤتمرات الدولي 

))CCV( فارامبيه
تنظمها مدينة جنيف )مع المدن المتحدة والحكومات المحلية(

ستتناول حلقة النقاش دور الحكومات المحلية والرابطات التابعة لها في عملية إضفاء الطابع المحلي على إطار ِسنداي. وسيتم إيالء اهتمام 
خاص على تغيير النموذج في مجال الحد من مخاطر الكوارث بدًءا من نهج الوقاية والتأهب ووصواًل إلى نهج "إعادة البناء بطريقة قادرة 
على الصمود". إن الحكومات المحلية ليست فقط في طليعة الحد من مخاطر الكوارث، بل تمثل أيًضا جهات فاعلة مهمة عندما يتعلق 

األمر بتنفيذ خطط عالمية وإنجازها مثل أهداف التنمية المستدامة أو إطار ِسنداي.
ستلقي المناقشة مزيًدا من الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها المدن والمناطق عند التأهب لمواجهة األزمات، واتخاذ إجراءات تجاهها، 

والتعافي من آثارها. وبهذا، سيتم مراعاة تنوع الحكومات المحلية، كما سيتم عرض الحلول والممارسات الجيدة من وقائع محلية مختلفة. 
وتهدف الجلسة إلى الحث على إجراء عملية التعلم من خالل تبادل استراتيجيات محلية مختلفة. وعالوة على ذلك، سُيسهل النقاش الفهم والحوار 

بين الحكومات المحلية، والجهات المانحة الرئيسية، وغيرهم من أصحاب المصلحة.
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مراعاة الشمول في إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث: تسليط الضوء على 
تنفيذ إعالن دكا ومبادرات ملهمة أخرى بشأن الحد من مخاطر الكوارث الشاملة

الجمعة17 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م I قاعة 8/7
تنظمها وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة، وحكومة بنغالديش، وشبكة الحد من مخاطر الكوارث بشكل 

يراعي المسائل المتصلة باإلعاقة )DiDRRN( بالنيابة عن مجموعة أصحاب المصلحة من األشخاص 
 .)TGDRR( ذوي اإلعاقة: الفريق المواضيعي المعني بالحد من مخاطر الكوارث

إن المساءلة والشمول يمثالن عوامل محورية في تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR(، كما يعدان من االعتبارات 
الشاملة الرئيسية في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال. وستركز الفعالية على التقدم المحرز في تحقيق التزامات إطار ِسنداي 
للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR( نحو تحقيق الشمول. وستلقي الضوء على التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والدولي، بما 
في ذلك اإلبالغ عن تنفيذ إعالن دكا بشأن اإلعاقة وإدارة مخاطر الكوارث على نحو ما ورد في المادة 59 من ملخص الرئيس للمنتدى 
العالمي 2017. وستعرض هذه الفعالية نهًجا مبتكًرا ومتكاماًل من مختلف أصحاب المصالح والممارسات الجيدة العالمية بشأن الحد من 

مخاطر الكوارث بشكل يراعي المسائل المتصلة باإلعاقة والُبعد الجنساني. 
ستضم هذه الجلسة أشخاًصا من ذوي اإلعاقة، وممثلين من الحكومة، وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية، وأوساًطا أكاديمية للنظر 

في موقفنا الحالي من منظور أننا مسؤولون عن التزامات إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR( بشأن تحقيق الشمول. 

تحقيق فائدة شاملة من "إعادة البناء على نحو أفضل"
الجمعة17 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م I قاعة 13

)IRP( تنظمها أمانة البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
إن "إعادة البناء على نحو أفضل" تتيح فرًصا لتحسين البنية التحتية، والنظم اإليكولوجية، والمجتمعات، وسبل العيش حتى تكون أقوى، 
وأكثر استدامة، وأكبر قدرة على الصمود. وتتميز الثمار أو الفوائد المتأتية من "إعادة البناء على نحو أفضل" بأنها واسعة النطاق، بما 
في ذلك الحد من الخسائر المستقبلية، وتحسين المعايير، والسياسات، والممارسات، والتقنيات؛ وتحفيز النشاط االقتصادي. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن األشخاص المحرومين والمستضعفين الذين يتضررون من الكوارث في أغلب األحيان على نحو غير متناسب وال تتوفر 
لهم إمكانية الوصول إلى موارد التعافي والمساعدة الفنية، غالًبا ما يتم استبعادهم من االستفادة من ثمار "إعادة البناء على نحو أفضل" وال 
يحصلون على التعافي العادل. وسوف تستكشف هذه الفعالية الجانبية السياسات والممارسات التي يمكن أن تحقق نتائج أكثر إنصاًفا في 
التعافي. وسيتناول أعضاء حلقة النقاش أحدث األدلة على حاالت النجاح أو اإلخفاق، والعوامل التمكينية والعوائق، من أجل تحقيق تعاٍف 
أكثر شمواًل. وستعزز نتائج هذه الفعالية النقاش العالمي المستمر حول التعافي الشامل، الذي تم تناوله مؤخًرا في المنتدى العالمي للتعافي 

2019 والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار الرابع.
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تحقيق الحد من مخاطر الكوارث في السياقات المتضررة بالضعف، والصراع، 
وانعدام األمن، والعنف

الجمعة17 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م I قاعة 14
)GFDRR( ينظمها الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها

حدوث الكوارث ليس ببعيد عن الصراعات. يكون لحاالت الضعف، والصراعات، وانعدام األمن، والعنف تأثير في مكان وقوع الكوارث 
وزمانها. وعلى الرغم من توفر معرفة متزايدة بشأن العالقة المعقدة بين العوامل المسببة للكوارث والصراعات، غالًبا ما تغيب النقاشات 
بشأن هذا الموضوع عن الحوارات العالمية. وهناك حاجة إلى تعزيز أهمية الحد من مخاطر الكوارث في هذه السياقات في جداول األعمال 
الدولية، وإلى رفع مستوى الوعي بالتحديات التي تقف أمام عملية التنفيذ. ويتطلب ذلك قوانين وسياسات مدروسة وتقديم دعم خاص في 
تصميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين المحلي والوطني، وتطبيقها، ومراقبتها على نحو يراعي ظروف الصراع، 
إضافة إلى بذل جهود حثيثة من جانب الجهات الفاعلة المحلية، والوطنية، والدولية لتحقيق الغايات السبع إلطار ِسنداي. وتهدف هذه الجلسة 
إلى عرض حلول مناسبة قابلة للتطبيق في مجال الحد من مخاطر الكوارث ومناقشتها )أدوات، وطرق، وأطر مؤسسية مناسبة( في هذه 
 السياقات، وال سيما حول الصراعات دون الوطنية، من خالل االعتماد على مجموعة متنوعة من وجهات النظر، والخبرات، والدروس.

بناء قدرة الجميع على الصمود: ُنهج متعددة الجوانب للحد من أوجه الضعف 
وبناء القدرة على الصمود في سياق المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ

الجمعة17 أيار/مايو، 12:30 م – 14:00 م I قاعة 18
)ODI( ينظمها معهد التنمية الخارجية

تتفاعل عوامل  النواحي االجتماعية واالقتصادية، والثقافية، والسياسية، والبيئية.  التغييرات في  المخاطر باستمرار بسبب  أنماط  تتغير 
متعددة لتؤدي إلى زيادة تعرض األشخاص، واألصول، وسبل العيش إلى األخطار الطبيعية. وستتناول هذه الجلسة كيف تتداخل العوامل 
المختلفة لتسبب اإلقصاء، وعدم المساواة، والتعرض ألوجه الضعف التي تؤثر في حياة الشخص في السياق متعدد األخطار. تراعي 
الُنهج متعددة الجوانب السياقات التاريخية، واالجتماعية، والسياسية، واضعة في الحسبان أن المجموعات المهمشة والمستضعفة ليست 
متجانسة وليست ثابتة. وستوفر الجلسة تجارب من مجموعة من البلدان المختلفة حول كيفية وضع وتنفيذ ُنهج متعددة الجوانب للحد من 
أوجه الضعف وبناء القدرة على الصمود واالستثمارات والسياسات/البرامج الالزمة لدعمها. وستتناول كذلك كيف يمكننا تحقيق االتساق 

في جميع جداول أعمال السياسات لضمان عدم استبعاد أحد ظهرًيا في أثناء مواجهة الصدمات والضغوط البيئية.
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االجتماعات التحضيرية
تشتمل أيام األحد 12، واإلثنين 13، والثالثاء 14 أيار/مايو 2019 فعاليات تحضيرية تنظمها مجموعات إقليمية ومجموعات أصحاب 
اإللكتروني  الموقع  إلى  الرجوع  ُيرجى  المحددة،  واألماكن  والمواعيد،  الجلسات،  عن  تفصيلية  قائمة  على  للحصول  المصلحة. 
 للمنتدى العالمي 2019 ضمن قسم "البرنامج – األيام التحضيرية". ُيرجى اإلحاطة علًما بأنه ال يتاح حضور الفعاليات التحضيرية

إال للمشاركين المسجلين.

ستتضمن األيام التحضيرية عدة فعاليات، مثل:

 مختبرات التعلُم 
مختبرات التعلُم هي جلسات تفاعلية جماعية صغيرة توفر مجااًل للتعلم في الحال. وسيتم تقديم مفاهيم، أو برامج، 
أو معدات تقنية محددة في مجال الحد من مخاطر الكوارث حتى يتسنى للمشاركين تجربتها في الحال. من أجل 

التسجيل، ُيرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمنتدى العالمي. 
ُصممت هذه الجلسات لتلبية الطلب المستمر على تنمية القدرات لتنفيذ إطار ِسنداي، وستوفر فرًصا ميسرة للتعلم 
من األقران بشأن موضوعات معينة، تشمل نظام رصد إطار ِسنداي، واألداة الوطنية إلحصاء البيانات المتعلقة 

التكاليف  إلى  الفوائد  نسبة  وتقييم  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  ووطنية  محلية  استراتيجيات  ووضع  بالخسائر، 
المتعلقة بتدابير الحد من مخاطر الكوارث، وغير ذلك. وسيتمكن المشاركون ممن يبدون اهتمامهم بذلك، الذين 
تم تسجيلهم بالفعل في المنتدى العالمي 2019، من التسجيل في جلسات مختبرات التعلُم عبر الموقع اإللكتروني 
.))CCV( للمنتدى العالمي 2019. ستعقد الجلسات في قاعة نيون وقاعة فيفي )مركز المؤتمرات الدولي فارامبيه

14 أيار/مايو13 أيار/مايو
  )SIDS( اجتماع الدول الُجزرية الصغيرة النامية 

))WMO( 12-13 أيار/مايو في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(

 المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار الرابع
))CCV( ومركز المؤتمرات الدولي فارامبيه )CICG( 13-14 أيار/مايو في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف(

 المؤتمر الثاني لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة 
 ))WMO( 13-14 أيار/مايو في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(

سوف يركز منتدى العلوم والسياسات على بناء قاعدة علوم للتعامل على نحو 
أفضل مع مالمح المخاطر المعقدة والمتداخلة في الوقت الحالي )13-14 أيار/مايو 

في قصر األمم(

 سوف يركز منتدى أصحاب المصلحة على نهج الشمول واحتواء المجتمع عامة من أجل تنفيذ متسق إلطار ِسنداي
))CCV( ومركز المؤتمرات الدولي فارامبيه )CICG( 13-14 أيار/مايو في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف(

المشاورات اإلقليمية )13-14 أيار/مايو في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف )CICG( ومركز المؤتمرات الدولي 
))CCV( فارامبيه

ستوجه  حيث  المتحدة  األمم  وكاالت  تنظمها  جلسة  ُتعقد 
الدعوة ألصحاب المصلحة إلى جلسة حوار مفتوح بشأن 
من  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تنفيذ  عملية  تعزيز  كيفية 
حاالت  يقلل  مما  االهتمام،  بؤرة  في  الناس  وضع  خالل 
في  أيار/مايو   13( الجميع"  و"احتواء  المساواة  انعدام 
ومركز   )CICG( جنيف  في  الدولي  المؤتمرات  مركز 

))CCV( المؤتمرات الدولي فارامبيه

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/preparatory-days
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://public.wmo.int/en/events/meetings/second-multi-hazard-early-warning-conference-mhewc-ii
https://public.wmo.int/en/events/meetings/second-multi-hazard-early-warning-conference-mhewc-ii
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 الزيارة الميدانية رقم 1: 
الخدمات المناخية

بمخاطر  المبكر  اإلنذار  نظام  يعمل  كيف 
المكتب  يدعو  سويسرا؟  في  والطقس  المناخ 
المناخ  وعلم  الجوية  باألرصاد  المعني  االتحادي 
التعرف  إلى  المشاركين   )MeteoSwiss(
العمليات  الطقس والمناخ في مركز  على خدمات 
التابع له في بيرني. وستتضمن العروض التقديمية 
الرأسي  المقطع  رسم  وأجهزة  الرادار،  تطبيقات 
للرياح في حالة وقوع حادث نووي، وغيرها من 
الخدمات المناخية. وتستخدم مجموعة متنوعة من 
أصحاب المصلحة والمؤسسات هذه الخدمات لتقييم 
األرضية،  االنهيارات  أو  الفيضانات،  مخاطر 

أو االنهيارات الجليدية.

الزيارة الميدانية رقم 2: 
األخطار الجبلية

معقدة  سلسلة  غالًبا على  الجبلية  األخطار  تنطوي 
تفّجر  عن  الناجم  الفيضان  يمثل  األحداث:  من 
تدفقات  حدوث  إلى  أدى  الذي  الجليدية  البحيرات 
طينية في نهر جياترو في عام 1818 أحد األمثلة 
ستصبح  المناخ،  تغير  ومع  اليوم،  أما  التاريخية. 
هذه األحداث أكثر شيوًعا. وسيتم عرض الروابط 
عالم  به  أقام  الذي  المنزل  في  الظواهر  هذه  بين 
وستلقي  بيراودن.  بي.  جي.  الشهير  الجليديات 
الوقاية  تدابير  إلى  النظر  الميدانية  الجولة  هذه 
التي اتخذت في لورتير بعد وقوع كارثة االنهيار 

الجليدي في عام 1999.

 الزيارة الميدانية رقم 3: 
إدارة الفيضانات

الرون  نهر  مجرى  في  تغييرات  ثالثة  إجراء  تم 
حدود  على  الواقع  األلب  جبال  من  ينبع  الذي 
سويسرا في اتجاهه إلى فرنسا. وستوضح الزيارة 
بها  استرشد  التي  التدريجية  التقييمات  الميدانية 
المتعلقة  والقرارات  األراضي  استخدام  تخطيط 
المشاركون  سيقوم  الالزمة.  اإلنشائية  بالتدابير 
بزيارة نموذج مادي )1:50( من المجرى النهري 
لفهم العمليات المادية األساسية، يليه فحص المواقع 

الحقيقية لنهر الرون.

الزيارة الميدانية رقم 4: 
تسونامي في بحيرة جنيف

يندر  التي  األحداث  مع  التعامل  يصعب  ما  دائًما 
القرن  من  التاريخية  النصوص  تصف  وقوعها. 
السادس حدوث موجة مدمرة أغرقت المدن المحيطة 
ببحيرة جنيف بعد انهيار أحد جوانب الجبل. وال أحد 
األحداث  حقيقة  مدى  التحديد  وجه  على  يعرف 
الكارثية، ولكن أثبتت الدراسات العلمية المتعلقة بقاع 
البحيرة وقوع حادثة التسونامي بالفعل. وعالوة على 
كوارث  ثالث  حدوث  أيًضا  العلماء  اكتشف  ذلك، 
ألمواج تسونامي قبل ذلك - في بحيرات جبال األلب 
السويسرية األخرى. كيف يجب أن نتعامل مع هذه 
بيئة  في  والعشرين  الحادي  القرن  في  المعلومات 

كبيرة منشأة بالفعل؟

 الزيارة الميدانية رقم 5: 
الحماية من الزالزل

تعد الزالزل ضمن األخطار المعروفة على نطاق 
واسع. ومع ذلك، في إحدى المناطق التي تتعرض 
شهدتها  التي  مثل  المعتدلة  الزالزل  لمخاطر  فيها 
كانتون فاليز، فإنه ليس من الواضح كيفية التعامل 
مع خطر كهذا. وسيتم عرض منهج متنوع يضم 
عملية  ذلك  في  )بما  الوعي  وبناء  بناء،  قوانين 
محاكاة الزالزل في حجرة دراسة(، وتدريًبا على 
االستعداد، وتجديد البنية التحتية الحيوية. وسيقوم 
المشاركون بزيارة مركز التدريب كما سيتعرفون 
على كيفية تجديد مباني الشرطة والمستشفيات للحد 

من المخاطر.

الزيارات الميدانية
إن حكومة سويسرا بصدد تنظيم زيارات ميدانية إلتاحة المجال أمام المشاركين من أجل إلقاء نظرة مباشرة على ممارسات الحد من مخاطر 
الكوارث في سويسرا. وستتمحور الزيارات حول مجموعة من المواضيع، على سبيل المثال، الخدمات المناخية، واألخطار الجبلية، وإدارة 

الفيضانات، والحماية من الزالزل، وأمواج التسونامي. 
ال يمكن لغير الوفود المؤكد تسجيلها االشتراك في الزيارات الميدانية. فبمجرد تأكيد تسجيلك، يمكنك االشتراك عبر هذا الموقع اإللكتروني. 

يقفل باب االشتراك في 30 مارس 2019. سيتم إرسال التأكيد النهائي إلى المشاركين المسجلين في الوقت المناسب.
ستتم هذه الجوالت الميدانية في يوم السبت 18أيار/مايو 2019. وسيحتاج كل مشارك إلى دفع رسم اشتراك قدره 50 فرنك سويسرًيا 
لكل زيارة نقًدا في مكتب الزيارات الميدانية في مكان انعقاد المنتدى العالمي 2019. وسيشتمل رسم االشتراك البالغ 50 فرنك سويسرًيا 
على تقديم خدمات الطعام والنقل في الزيارات الميدانية. يسهل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة في الزيارات الميدانية رقم 1 و3 و5. 

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/fieldvisits


 لالطالع على المعلومات اإلضافية وآخر التطورات، ُيرجى الرجوع إلى:
www.unisdr.org/gp2019

يستضيفهيتم عقده وتنظيمه بواسطة

الكوارث مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب 

 ثمار القدرة على الصمود: 
نحو مجتمعات مستدامة وشاملة

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
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