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الترتيبات اإلدارية
تهدف الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث إلى مواصلة نشاط اجتماعات المنتدى العالمي السابقة، نحو جهود دائمة 
ومستمرة من جميع الجهات الفاعلة لتحمل المسؤولية المشتركة في الحد من األخطار وتعزيز قدرة مجتمعاتنا على مواجهتها. كما تعتبر 

الدورة الرابعة فرصة إلحراز التقدم والتشاور حول إطار عمل ما بعد عام 2015 بشأن الحد من مخاطر الكوارث )خلًفا إلطار عمل 
.)HFA 2 هيوغو أو

ستعقد الدورة الرابعة للمنتدى العالمي في الفترة ما بين األحد 19 مايو إلى الخميس 23 مايو 2013. ويعد يوما األحد 19 مايو واالثنين 
20 مايو محجوزين من أجل اإلعداد والمشاورات. 

يبدأ جدول األعمال الرسمي من يوم الثالثاء 21 إلى الخميس 23 مايو.

تتضمن األحداث الرئيسية ما يلي:
حفال االفتتاح والختام	 
بيانات رسمية 	 
جلسات عامة	 
مناقشات عامة غير رسمية بشأن إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث	 
األحداث الهامة	 
األحداث الثانوية	 
منطقة السوق	 
مرحلة إيجنايت	 

المكان
 ،17 rue de Varembé ،ستعقد الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف

جنيف، سويسرا.

مركز المؤتمرات الدولي في جنيف
هاتف: 11 91 791 22 41+
فاكس: 64 90 791 22 41+

www.cicg.ch :الموقع اإللكتروني

 9-11 rue de Varembé ،وباإلضافة إلى ذلك، سيتم عقد بعض االجتماعات في مبنى مركز مؤتمرات فاريمبي
)المبنى المقابل للمدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات الدولي في جنيف(.
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التسجيل واالعتماد

يمكن للمشاركين التسجيل عبر اإلنترنت من خالل الرابط التالي: 
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

registration/
سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني آلية بها رقم التعريف المرجعي 

لتأكيد استالم طلبك. وتتم مراجعة جميع الطلبات وفًقا للمبادئ 
التوجيهية والمعايير للوفود المعتمدة. 

وسيتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل بنجاح إلى الوفود التي تمت 
الموافقة على حضورها.

ويجب تحديد المشاركين المنضمين إلى الوفود الحكومية الوطنية من 
ِقبل بعثتهم الدائمة لدى األمم المتحدة من خالل مذكرة رسمية موجهة 
إلى اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث. لمزيد من 

المعلومات حول اعتماد المشاركين من المنظمات األخرى؛ ُيرجى 
زيارة الرابط اإللكتروني أعاله. 

الشارات والتسجيل

المشاركون مدعوون للحصول على شاراتهم من مكتب التسجيل 
بموقع الحدث من خالل تقديم جواز سفر قومي أو بطاقة هوية قومية. 

ويجب ارتداء الشارات التي تحمل صور المشاركين طوال الوقت 
للدخول إلى مركز المؤتمرات وقاعات االجتماعات. يرجى السماح 
باالنتظار 30 دقيقة على األقل للحصول على شارتك. ومن المتوقع 
طول مدة االنتظار إلستالم الشارات يوم الثالثاء الموافق 21 مايو. 
ونشجعكم على الحصول على الشارات في وقت مبكر يومي األحد 

19 مايو واالثنين 20 مايو.
ستفتح مكاتب التسجيل في الساعة التاسعة والنصف صباًحا يوم األحد 

19 مايو 2013 ومن الساعة الثامنة صباًحا حتى السادسة مساًء 
في األيام األخرى. وسيتم توفير طاوالت منفصلة للمشاركين من 

الشخصيات الهامة والرفيعة المستوى.

يتعين على موظفي األمم المتحدة من جنيف والبعثات الدائمة التسجيل 
عبر الموقع اإللكتروني. وسيتم السماح لهم بدخول مركز المؤتمرات 

بشارات الموظفين العادية والحصول على شارة لحضور المؤتمرات، 
ال تحمل صورهم، من الطاولة المحددة لهم في موقع الحدث. يمكن 

أن تحصل البعثات الدائمة في جنيف على شارات المشاركين الرفيعي 
المستوى قبل الحدث بفترة تصل إلى عشرة أيام. للحصول على 

الشارات في وقت مبكر، يرجى االتصال بالسيدة إيلينا دوكاليك على: 
  dokhlik@un.org  : البريد اإللكتروني

هاتف: 61 88 917 22 41+

  

التأشيرات

ستحتاج إلى التحقق مما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة لدخول سويسرا 
www.bfm. :أم ال. ُيرجى زيارة هذه الصفحة للتأكد من وضعك

admin.ch
ويمكن االطالع على قائمة بالسفارات والقنصليات السويسرية في 

 www.eda.admin.ch/eda/en/home/ :الخارج عبر الرابط
reps.html الذي يوضح لك أُي سفارة أو قنصلية عامة هي 

المسؤولة عن التعامل مع طلب التأشيرة في بلد إقامتك.
هناك بعض البلدان التي ال يوجد بها جهة تمثيلية سويسرية. وفي 
هذه الحالة، يجب تقديم طلب الحصول على التأشيرة في بلد آخر 

يوجد به جهة تمثيلية مختصة. وإذا كنت في حاجة إلى تأشيرة لدخول 
سويسرا، فمن المهم جًدا أن تتصل بالسفارة أو القنصلية السويسرية

المسؤولة عن التعامل مع طلبات التأشيرة في بلد إقامتك. ويمكن أن 
تستغرق إجراءات الموافقة على الطلب من عدة أسابيع إلى شهرين.  
ولذلك، من الضروري أن تقوم بتقديم طلب الحصول على التأشيرة 

في أقرب وقت ممكن.
وألن سويسرا تعد اآلن جزًءا من منطقة شنغن، فإن تأشيرة شنغن 

المناسبة تسمح لك بالسفر إلى الدول األخرى الواقعة في هذه المنطقة، 
ولكن ُيرجى مالحظة أن هذا األمر يعتمد على نوع التأشيرة الصادرة. 

وستسمح لك تأشيرة "عدم دخول منطقة شنغن" بدخول سويسرا فقط 
ولكنها لن تسمح بدخول بلدان أخرى. ولذلك، فإننا ننصح بشدة جميع 

المسافرين بالتأكد من نوع التأشيرة الصادرة قبل السفر إلى بلدان 
أخرى في منطقة شنغن أو االنتقال بينها.

تحتاج أن تكون أحد المشاركين المسجلين لحضور المؤتمر قبل 
التقدم بطلب للحصول على التأشيرة. ويمكن للسفارة أو القنصلية 

السويسرية المسؤولة عن التعامل مع طلب التأشيرة في بلد إقامتك 
أن تقدم لك، بناًء على طلبك، قائمة بالمستندات الضرورية الالزمة 

لطلب الحصول على التأشيرة. كما يمكن أن تقدم أمانة اإلستراتيجية 
الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث رسالة خطية لتأكيد التسجيل، 

بناًء على طلب المشارك وعند الضرورة، والتي يمكن للمشاركين 
المسجلين )المسؤولين غير الحكوميين( تقديمها إلى الجهة التمثيلية 

السويسرية المعنية.
وينبغي أن ترسل خطابات دعم الحصول على التأشيرة إلى البريد 

globalplatform@un.org :اإللكتروني التالي
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األمن

يعد توفير األمن، داخل مقر األمم المتحدة أو في المباني المستخدمة 
في إقامة المؤتمرات مثل المنتدى العالمي في مركز المؤتمرات 

الدولي في جنيف )CICG(، هو مسؤولية األمم المتحدة.
بينما تعد جميع القضايا المتصلة باألمن الخارجي، خارج هذه المباني، 

من مسؤولية البلد المضيف، سويسرا. 

ويتعين على جميع المشاركين الرفيعي المستوى القادمين إخطار 
بعثاتهم الدائمة إلجراء الترتيبات المتعلقة باالنتقال واإلقامة وأمور 

البروتوكول األخرى. كما ينبغي أن تبقى البعثة الدائمة السويسرية في 
جنيف على علم ببرنامج الرحلة وموعد وصول جميع رؤساء الدول 

إلى سويسرا.

  

الزيارات الميدانية

ستقوم الحكومة السويسرية بتنظيم زيارات ميدانية إلى وادي الرون 
وجبال األلب طوال يوم الجمعة الموافق 24 مايو )من الساعة الثامنة 
صباًحا حتى الساعة السادسة مساًء(.  وهناك عدد محدود من األماكن 
يصل جميعها إلى حوالي 230 مكاًنا للزيارات الميدانية بتكلفة قدرها 

CHF 50 )فرنك سويسري( للمشارك الواحد. تتوفر تفاصيل عن 
الزيارات الميدانية على موقع المنتدى العالمي في فبراير 2013.

  

 الفنادق وأماكن اإلقامة في 
جنيف وحولها

ُيرجى من المشاركين ترتيب حجوزاتهم في الفنادق من أجل إقامتهم 
في جنيف كما ينبغي عليهم االتصال ببعثتهم الدائمة لدى األمم 

المتحدة في جنيف أو مكتب جنيف للمساعدة، حسبما يتطلب األمر.

وينصح بالحجز المبكر لإلقامة، حيث من المقرر أن تعقد أحداث 
أخرى كبيرة في جنيف في نفس الموعد تقريًبا.

تتوفر قائمة بالمواقع اإللكترونية لحجز الفنادق عبر الرابط التالي: 
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

 practical

ُيرجى مالحظة أنه قد تتوفر أماكن أخرى لإلقامة في دولة فرنسا 
المجاورة، مع خيارات جيدة لالنتقال بوسائل النقل العام التي 

ستستغرق ما بين 20 إلى 60 دقيقة من السفر.

وسائل النقل المحلية  

عادة ما يتم توفير تذكرة مجانية يومية لالنتقال بوسائل النقل العام 
)الحافالت والقطارات( للضيوف المقيمين في الفنادق في جنيف. 

يمكن االطالع على معلومات عن وسائل النقل على الرابط التالي: 
www.tpg.ch

التكاليف  

 ال يوجد أي رسوم لحضور المؤتمر.
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قاعات االجتماعات
ستعقد جميع األحداث الرئيسية في قاعات 

االجتماعات بمركز المؤتمرات الدولي 
في جنيف. كما ستعقد اجتماعات التشاور 

واألحداث الثانوية في مبنى مركز مؤتمرات 
 9-11 rue de فاريمبي الواقع في

Varembé قبالة المدخل الرئيسي لمركز 
المؤتمرات الدولي في جنيف. وسيتم ترتيب 

قاعات االجتماعات في تشكيالت وفًقا 
لالحتياجات التي يعبر عنها المنظمون. وقد 

تم تجهيز جميع القاعات بأنظمة صوتية 
وجداول أو أجهزة كمبيوتر لوحية وشاشات 

عرض فيديو.
ال يمكن تعديل تشكيالت القاعات من قبل 
المشاركين خالل االجتماعات. وال يسمح 

بتناول الطعام في قاعات االجتماعات.

قاعات االجتماعات 
الثنائية

لقد تم تخصيص عدد من القاعات 
لالجتماعات الثنائية والمغلقة تستوعب ما 

يصل إلى 20 مشارًكا. ويمكن إرسال طلبات 
تخصيص إحدى القاعات الثنائية إلى السيد 

سيباستيان بينزيني على:
penzini@un.org : البريد اإللكتروني

هاتف : 12 79 917 22 41+

إمكانية الوصول
يسهل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 
جميع قاعات مركز المؤتمرات الدولي في 
جنيف ومركز مؤتمرات فاريمبي. ويمكن 

طلب أي مساعدة إضافية من مكتب االستقبال.

اإلمكانيات الطبية
يمكن طلب المساعدة من مكتب االستقبال كما 

يتوفر أيًضا عيادة بها طاقم طبي مكون من 
شخصين خالل المنتدى متواجدة بالطابق -1 .

إمكانيات الترجمة
سيتم ترجمة حفلي االفتتاح والختام والجلسات 

العامة والجلسات العامة غير الرسمية 
واألحداث المميزة إلى الست لغات الرسمية 

لألمم المتحدة: العربية والصينية واإلنجليزية 
والفرنسية والروسية واإلسبانية. ولن يتم 

تقديم خدمات الترجمة لمرحلة اإلعداد 
والمشاورات يومي 19-20 مايو.

شبكة اإلنترنت
يتوفر دخول مجانى الى شبكة اإلنترنت 

السلكيا )wireless( في مركز المؤتمرات 
الدولي في جنيف خالل جميع ساعات عمل 

المنتدى العالمي. 

"استثمر اليوم 
لغٍد أكثر أمًنا"
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التحديثات واألخبار والمعلومات
سيتم نشر األنباء اإلخبارية بانتظام على الصفحة الرئيسية للمنتدى العالمي: 

www.preventionweb.net/globalplatform /2013/

تتوفر مذكرة مختصرة وتوجيهية لمنظمي الدورة والمتحدثين على الموقع التالي: 
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/assets/documents/

يمكنك أيًضا متابعة المحادثة على Twitter عبر الهاش تاج 
#gpdrr13

أو االنضمام إلينا على موقع Facebook عبر الرابط 
www.facebook.com/UNISDR

جهات االتصال
يمكن توجيه أي استفسارات حول األعمال التحضيرية للمنتدى 
globalplatform@un.org العالمي إلى البريد اإللكتروني

الخدمات اللوجستية الشاملة: السيد ديف زيرفاس
zervaas@un.org :بريد إلكتروني

هاتف: 26 89 917 22 41+

تخصيص القاعات وجدول األعمال: 
السيد سيباستيان بينزيني

 penzini@un.org :بريد إلكتروني
هاتف: 12 79 917 22 41+

السفر: السيدة تشارتي تينوفايرا
 tinofirei@un.org :بريد إلكتروني

هاتف: 08 79 917 22 41+

البروتوكول والمشاركة الرفيعة المستوى: 
السيدة هيلينا أدليركروتز

 adlercreutz@un.org :بريد إلكتروني
هاتف: 10 89 917 22 41+

للحصول على الشارات في وقت مبكر، يرجى االتصال 
بالسيدة إيلينا دوكاليك

dokhlik@un.org :بريد إلكتروني
هاتف:  61 88 917 22 41+

"الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث"
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معلومات عن جنيف
الجغرافيا 

تعد مدينة جنيف هي عاصمة كانتون جنيف السويسرية والتي تقع في 
أقصى غرب سويسرا. وتقع المدينة على طول ضفتي بحيرة جنيف، 
في مصب نهر الرون وتحدها جبال جورا من الغرب وجبال األلب 

الفرنسية من الشرق. ويمكن الوصول بسهولة إلى المدينة في غضون 
ساعتين بالطائرة من معظم المدن الرئيسية في أوروبا كما أنها تعد 
مركًزا لشبكة الطرق الرئيسية في أوروبا. وتوفر شبكات القطارات 
العالية السرعة إلى باريس وميالنو وكذلك القطارات السريعة إلى 

إسبانيا وألمانيا مزيًدا من سهولة الوصول.

اللغة 
سويسرا لديها ثالث لغات رسمية: الفرنسية واأللمانية واإليطالية. 

الفرنسية هي لغة التحدث السائدة في جنيف ولكن يتحدث معظم 
المواطنين لغة واحدة أخرى على األقل. ويتحدث اإلنجليزية حوالي 

ربع عدد السكان المحليين وغالبية األجانب.

العملة
 CHF العملة في سويسرا هي الفرنك السويسري )ويرمز إليها بـ 

وSFr(. كما ُيقبل التعامل باليورو في معظم األعمال ولكن توقع أن 
 www.xe.com/ تدفع سعًرا أعلى من العادي. ُيرجى مراجعة موقع

لمعرفة أحدث أسعار الصرف. وتتوفر أجهزة الصراف اآللي على 
نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة. 

المناخ 
تعد مدينة جنيف مدينة ممتعة على مدار العام تقريًبا، بفضل اآلثار 

اللطيفة التي تضفيها البحيرة والجبال المحيطة بها. ويعد شهري 
سبتمبر وأكتوبر هما الشهران غزيرا األمطار، بينما يعد شهري 

يناير وفبراير األبرد ولكن نادًرا ما تنخفض فيهما درجة الحرارة 
تحت الصفر. وتعد أشهر الصيف طويلة مع وجود رطوبة منخفضة 

نسبًيا ونسائم باردة من البحيرة. ويمكن رؤية جبل مون بلون 
)الجبل األبيض( من جنيف حوالي نصف أيام العام. لمزيد من 

www.free-weather.com/Geneva- :المعلومات، راجع
Switzerland.php

الكهرباء 
الكهرباء في سويسرا هي 220 فولت، 50 دورة في التيار المتردد. 

وتتطلب معظم األجهزة األمريكية محوالً أو مهايًئا لتشغيلها، ومع 
ذلك قد ال تتطلب بعض األجهزة ثنائية الجهد مثل أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة سوى محوالً. وقد تتطلب بعض األجهزة األوروبية أيًضا 
محوالً حيث تستخدم سويسرا نظام منافذ كهربائية ذا ثالثة محاور 

وهو أصغر من معظم المقابس في القارة.

 المنطقة الزمنية: توقيت غرينيتش/التوقيت العالمي المنسق 1+
رمز منطقة الهاتف: 041

© www.geneva.info



D
raft Prelim

inary Schedule: January 2013

Friday 24 M
ay

M
arket P

lace:  Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00

Lunch
13:00-15:00

Field Visits - DRR endeavours in Switzerland 08:00 - 18:00                                 
(Up to 230 participants)

Featured E
vent

G
lobal A

ssessm
ent 

R
eport 2013: A N

ew
 

Landscape of R
isk

16:35-18:00

Featured E
vent

R
esilient H

eritage
11:15-12:45

Official Statements

Lunch
13:00-15:00

Featured E
vent

R
econstruction: 
P

lanning and 
P

rogram
m

ing R
ecovery

11:15-12:45

Featured E
vent

D
rought R

esilience in 
a C

hanging C
lim

ate
11:15-12:45

S
ide E

vents
13:00-13:55

P
lenary S

um
m

ary                                                                                 
G

lobal P
latform

 and D
iscussions on P

ost-2015 Fram
ew

ork                                                     
15:00 - 16:30

C
losing C

erem
ony 16:30 - 17:00

S
ide E

vents
13:00-13:55

Featured E
vent

Incorporating D
R

R
 in 

U
rban and Land U

se 
P

lanning
11:15-12:45S

ide E
vents

14:00-14:55

Inform
al P

lenary
P

ost-2015 
Fram

ew
ork

15:00-18:00

O
pening C

erem
ony                                                                               

9:30 - 10:30

Tuesday 21 M
ay

Official Statements

P
lenary

G
overnm

ents and H
FA

: A S
ustainable E

ngagem
ent

9:00-11:00

Featured E
vent

D
isaster R

isk 
S

tandards and 
A

ccountability for 
B

usiness and C
itizens

11:15-12:45

Featured E
vent

The H
ealth Im

perative 
for S

afer and R
esilient 

C
om

m
unities

16:35-18:00

Thursday 23 M
AY

Ignite S
tage:   Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00

Featured E
vent

A
pplying S

cience to 
P

ractice in D
R

R
15:00-16:25

P
lenary

C
om

m
unity R

esilience                                                   
The Foundation of R

esilient N
ations

9:00-11:00

Featured E
vent

C
hildren: Vital 

S
takeholders for D

R
R

15:00-16:25

Featured E
vent

C
reating S

hared Value: 
P

ublic P
rivate 

P
artnerships

16:35-18:00

S
asakaw

a Aw
ard R

eception 19:00 - 20:00

Featured E
vent

H
FA 2 - W

om
en M

aking a 
D

ifference
11:15-12:45S

ide E
vents

14:00-14:55

R
eception hosted by S

w
itzerland 18:30 - 19:30

P
lenary

P
rivate S

ector for R
esilient S

ocieties
10:30-12:30

H
igh-Level M

eeting 
(C

losed)
10:40-12:30

Inform
al P

lenary
P

ost-2015 
Fram

ew
ork

15:00-18:00

G
A

R
 and Tangible E

arth: The G
lobal R

isk E
xperience 18:10 - 18:30

Featured E
vent        

S
m

all Island D
eveloping 

S
tates  and D

R
R

                           
15:00 - 18:00

Official Statements
Lunch

13:00-15:00

S
ide E

vents
13:00-13:55

R
egistration:    S

unday: 09:30 - 18:00 / Tuesday to Thursday: 08:00 - 18:00

19-20 M
ay

Sunday 19 May: Preparation and Consultation Day

Featured E
vent

O
ptim

ising Financing 
for D

R
R

15:00-16:25

Official Statements

Monday 20 May: Preparation and Consultation Day

W
ednesday 22 M

AY

S
ide E

vents
14:00-14:55

S
asakaw

a Aw
ard C

erem
ony 18:10 - 19:00


