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 الجلسات المسجلة مسبًقا والفيديوهات  – لوجستية مذكرة

 المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

 : تسريع العمل المح�ي للحد من مخاطر الكوارث" الصمود"من الخطر إلى 

  2021تشرين الثا�ي/نوفمبر  11إلى  8من 

 لمملكة المغربية  الرباط، ا

 

 الخلفية والزمان والمكان 

سيتم تنظيم المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل  

 . 2021تشرين الثا�ي/نوفمبر  11إلى  8المح�ي للحد من مخاطر الكوارث" افتراضًيا من 

وستستضيف المملكة المغربية هذا المنتدى الذي ينظمه مكتب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحد من مخاطر  

الكوارث وجامعة الدول العربية. يستند المنتدى ع�ى الزخم الحاصل في الحوار السياسي والفني نحو الحد من مخاطر الكوارث  

من المتوقع أن يسفر عن زيادة في التزامات الدول لمضاعفة التركيز ع�ى االستثمارات الحساسة للمخاطر وإلبراز  في المنطقة، و

 التقّدم المحرز في االستراتيجيات واإلنجازات الوطنية والمحلية انسجاًما مع إطار سنداي. 

 

 

 

 الهيكلية 

يتمحور المنتدى اإلقليمي حول جلسات عامة وجلسات مواضيعية وجلسات خاصة. وتتمحور جلسات العمل حول األولويات  

البيانات القطرية. وسيكون  َغّذي  سنداي للحد من مخاطر الكوارث وحول مسائل مواضيعية محددة، وهي ستُ األربع إلطار  

خبراء  للجلسات متحّدثون ذو صلة بالموضوع، بمن فيهم نقاط االتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ورؤساء البلديات، و

 اآلخرين.  منظمات حكومية دولية، وخبراء فنيين، وشركاء التنميةمن 

الجلسات  هذه  وتساهم  خاصة.  وجلسات  مواضيعية  وجلسات  عامة  وجلسات  وزارية  اجتماعات  من  المنتدى  يتألف  كما 

 المواضيعية والجلسات الخاصة في تحديد وجهة الجلسات العامة، بينما ُتفيد الجلسات العامة في صياغة اإلعالن. 

 

استضافة  تس  منصة  اإلقل��ي   المنتدى تم  منصة  Hopin  ع�  ن   فعال�ات ، و�ي  المشاركني إ�شاء  من    تمكن 
اض�ة   فعال�ات   )/https://hopin.com(وشخص�ة  وُمدَمجةاف�ت
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 لجلسات المسّجلة مسبًقاا

المحدد   التاريخ  في  بّثها  ليتم  مسبًقا  جلساتهم  لتسجيل  والمتحّدثين  للشركاء  فرصًة  اإلقليمي  المنتدى  خالل سيوّفر  لها 

 المنتدى. 

  عند توفير معلومات االتصال، ستقوم وكالةCatapult  نيابة عن مكتب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحد ،

 : من مخاطر الكوارث، باالتصال بالشركاء والمتحّدثين من أجل 

 .التأكيد ع�ى الفيديو المسّجل مسبًقا 

 نترنت من أجل الجلسة. مشاركة التفاصيل حول كيفية االتصال عبر اإل 

   الكاميرا واإلضاءة وما إلى ذلك لضمان الحصول ع�ى أفضل صوت وصورة.  تجهيزمشاركة التفاصيل حول كيفية 

  التي تسبق موعد التسجيل، ستتصل وكالة الليلةفي Catapult   .بالمتحّدثين بواسطة رمز سري لالتصال عبر اإلنترنت 

  ستقوم المسبق،  التسجيلفي اليوم الذي سيتم فيه إجراءCatapult ـ: بــــــــ 

  .مراجعة تقنية مع جميع المتحدثين للتحقق من سماع ورؤية الجميع 

 ض. إجراء اختبار للتأكد من أن جميع األطراف المعنيين قادرون ع�ى سماع بعضهم البع 

  .مراجعة سيناريو الجلسة 

  .تجربة محتوى العروض والفيديو حسب االقتضاء 

 مالحظات

  .سيتم تسجيل الجلسة ع�ى أنها بث مباشر وبلقطة واحدة 

 .حالما يتم االنتهاء من التسجيل، يمكن للمتحدثين مغادرة الجلسة 

  مباشر خالل المنتدى. بعد ذلك، يتم العمل ع�ى التسجيالت وحفظها لتكون جاهزة للبث ع�ى أنها بث 

كتوبر  31إن الموعد النهائي إلرسال الجلسة الُمسج�لة مسبًقا هو   . 2021تشرين األول/أ

 بث فيديو الشركاء  

فيديو.   في شكلالمنتدى اإلقليمي مساحة لجميع الشركاء لتسليط الضوء ع�ى دورهم في الحد من مخاطر الكوارث  يوفرس

كتوبر  28بحلول   ة بهمالفيديو الخاصمقاطع  إرساليرجى من الشركاء    في المعرض اليتم بثه 2021تشرين األول/أ

 الخاص بالمنتدى. 

 بل عضو فريق العمل المعني بذلك: سيتم توفير المعلومات التالية للشركاء من ق

  نموذج الفيديو ونوعه وجودته 

  طول الفيديو 

 إعداد الخلفية 
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