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 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

 

 مان والمكان والزالخلفية 

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

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

للحد من مخاطر    قليمي للدول العربيةاإل  نظمه مكتب األمم المتحدة يهذا المنتدى الذي  ستستضيف المملكة المغربية  و 

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

براز  إلمخاطر و للاالستثمارات الحساسة  التركيز ع�ى    لمضاعفةالدول  التزامات  في  زيادة  ، ومن المتوقع أن يسفر عن  في المنطقة

 مع إطار سنداي. جاًما انست الوطنية والمحلية م المحرز في االستراتيجيات واإلنجازاالتقدّ 

 

 

 

 الهيكلية 

ولويات  األتتمحور جلسات العمل حول  و خاصة.  يتمحور المنتدى اإلقليمي حول جلسات عامة وجلسات مواضيعية وجلسات  

سيكون  و .  القطريةبيانات  ال  ّذيغَ تُ هي س، ومحددة عية  اضيمو  مسائلحول  إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واألربع  

خبراء  و،  ل الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ورؤساء البلدياتنقاط االتصا   ثون ذو صلة بالموضوع، بمن فيهمللجلسات متحدّ 

 ، وشركاء التنمية اآلخرين. منظمات حكومية دولية، وخبراء فنيين من 

المنتدى يتألف  و  كما  وزارية  اجتماعات  خاصة.  من  وجلسات  مواضيعية  وجلسات  عامة  الجلسات هذه  تساهم  و جلسات 

 اإلعالن. في صياغة الجلسات العامة فيد تُ الجلسات العامة، بينما تحديد وجهة جلسات الخاصة في المواضيعية وال 

 

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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 دةوح� المُ  النماذج
 العروض 

للحد   اإلقليمي للدول العربية يقوم مكتب األمم المتحدة 

من مخاطر الكوارث بتطوير نماذج ع�ى برنامج  

PowerPoint    الستخدامها في العروض التي سيتم تقديمها

وستتم المنتدى اإلقليمي.  جميع جلسات ع�ى امتداد

الشركاء المحاضرين (أعضاء مشاركة هذه النماذج مع 

 لجنة الخبراء) والمتحّدثين ومقّدمي العروض. 

 

بناًء عليه، يجب أن تتبع العروض التي سيتم تحضيرها 

من قبل المتحدثين النموذج الُمعَتمد للمنتدى اإلقليمي،  

ويجب أن تتبع العروض التي تم تحضيرها لجلسة إطالق 

تقرير التقييم اإلقليمي للدول العربية النموذج الُمعَتمد  

 للتقرير. 

 

 التقارير  

  اإلقليمي للدول العربية المتحدة مكتب األمم سيشارك 

النموذج الُموح�د لصياغة تقارير   للحد من مخاطر الكوارث

المنتدى اإلقليمي. وسُتفيد التقارير الُمحالة عن الجلسات  

 عمل لجنة الصياغة إلعالن الرباط، أي الوثيقة الختامية. 

 وعليه: 

  .يجب أن تتبع التقارير النموذج نفسه قبل إرسالها 

 دقيقة بعد   60م التقارير في غضون يجب تقدي

 انتهاء الجلسة. 

 المواعيد النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 

   للجلسة   النهائية  المذكرة المفاهيميةُيتوق�ع من الشركاء االنتهاء من قوائم أسماء المحاضرين وإحالة

 بحلول 

كتوبر  15   . 2021تشرين األول/أ

   بحلول الذاتية وصورهم  ِسَيرهم  والمتحّدثون  المحاضرون  يقّدم  أن  كتوبر    20ُيتوق�ع  األول/أ تشرين 

2021.  

  كتوبر ير تش 20بحلول  المنظماتُيتوق�ع أن يرسل الشركاء شعارات  .2021ن األول/أ

o  :كسل  يب 400كسل × يب 1,000مواصفات الشعار 

   تقديم عرض ُمسج�ل مسبًقا من قبل   ينوونسيتم االتصال بالشركاء والمحاضرين والمتحّدثين الذين

 المطلوب.  اتأعضاء فريق المنتدى اإلقليمي لتنسيق اإلجراء

  يتم تشجيع الشركاء ع�ى إرسال مقاطع فيديو تسلّط الضوء ع�ى عملهم في مجال الحد من مخاطر

كتوبر  28الكوارث بحلول   .2021تشرين األول/أ

  كتوبر تشرين األول/ 31مي الجلسة بحلول مع منظ�  الجلساتستتم مشاركة رابط  .2021أ
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 الُمسج�لة مسبًقاالجلسات 

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

 المنتدى. 

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

 : رث، باالتصال بالشركاء والمتحّدثين من أجل من مخاطر الكوا 

 .التأكيد ع�ى الفيديو المسّجل مسبًقا 

  من أجل الجلسة.  عبر اإلنترنتمشاركة التفاصيل حول كيفية االتصال 

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

  وكالةتصل ت، سالتي تسبق موعد التسجيل الليلةفي Catapult  عبر اإلنترنتبالمتحّدثين بواسطة رمز سري لالتصال  . 

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

  تقنية مع جميع المتحدثين للتحقق من سماع ورؤية الجميع. مراجعة 

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

 مراجعة سيناريو الجلسة . 

  .تجربة محتوى العروض والفيديو حسب االقتضاء 

 مالحظات

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

 .حالما يتم االنتهاء من التسجيل، يمكن للمتحدثين مغادرة الجلسة 

  لتكون جاهزة للبث ع�ى أنها بث مباشر خالل المنتدى. ها  وحفظ   العمل ع�ى التسجيالتبعد ذلك، يتم 

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

 

 بّث فيديو الشركاء 

سيوّفر المنتدى اإلقليمي مساحة لجميع الشركاء لتسليط الضوء ع�ى دورهم في مجال الحد من مخاطر الكوارث في شكل  

كتوبر    28الشركاء إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم بحلول    يرجى من فيديو.     ليتم بّثها في المعرض   2021تشرين األول/أ

 . الخاص بالمنتدى

 المعلومات التالية للشركاء من قبل فريق العمل المعني: وسيتم توفير 
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  نموذج الفيديو ونوعه وجودته 

  الفيديو  مدة 

  الخلفية 

 

 للمحاضرين إرشادات 

  إعداد عروض تقديمية باللغة العربية قدر اإلمكان  المحاضرين ُيطلب من 

  تجنب استخدام الخرائط ذات الحدود الوطنية  المحاضرين ُيطلب من 

  ُوالحفاظ ع�ى الوقت المخصص للعروض التقديمية (كقاعدة    المسموح بهااللتزام بالوقت    المحاضرين من    طلبي

  دقائق لكل شريحة) 3عامة 

 

  مطلوب من المحاضرين والمتحّدثين

   :كمال تسجيلهم من خالل الموقع اإللكترو�ي للمنتدى اإلقليمي  يرجى من المحاضرين والمتحدثين إ

arabstates.undrr.org/-https://rp 

  :يجب ع�ى المحاضرين تقديم التفاصيل التالية 

o  االسم 

o  المنصب 

o  المنظمة 

o البريد اإللكترو�ي 

o رقم الهاتف الجّوال 

o السيرة الذاتية 

o  شخصية  صورة 

 

 االتصال معلومات 

والسيدة رانيا حماد، البريد    jannan@un.org  :ان، البريد اإللكترو�ي جنّ الللمزيد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد فادي  

 .  rania.hammad@un.org :اإللكترو�ي
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