دليل المؤتمر

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث
 18-14آذار/مارس  ،2015سنداي  -اليابان

شكر وتقدير
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRعن بالغ تقديره للجهات المانحة التي قدّمت دعمًا ماليًا
مباشرً ا للمؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (اعتبارً ا من  26يناير  ،)2015وهي :أستراليا وكولومبيا
وفنلندا وألمانيا واليابان وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي؛ بما في ذلك مجموعات الرعاة من القطاع
الخاص مثل مؤسسة  AECOMومجموعة  AXAومجموعة  Kokusai Kogyoومؤسسة Nippon Foundation
ومؤسسة  .UPS Foundationكما نتقدم بالشكر أيضًا إلى الجهات المانحة التي أسهمت في تمويل غير مخصص لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،وهي :الصين والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وليختنشتاين ولكسمبورج وهولندا والنرويج
والسويد؛ وقد تم استخدام جزء من إسهاماتهم لدعم المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة المعني للحد من مخاطر الكوارث.
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن عميق امتنانه لعدد كبير من المنظمات واألفراد والمتطوعين الذين
أسهموا في المؤتمر .ونعرب كذلك عن تقديرنا لإلكوادور ومصر وفيجي وإيطاليا وكازاخستان ونيجيرا وأسبانيا وتايالند الذين
استضافوا الفعاليات اإلقليمية التحضيرية.
وبات دعم اليابان مهمًا في تنظيم المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
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سوف يُعقد المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس  2015في
مدينة سنداي بمقاطعة مياغي في اليابان.
ومن المتوقع حضور عدة آالف من المشاركين ،بما في ذلك المشاركون في المناسبات ذات الصلة والمرتبطة بالمؤتمر العالمي
تحت مظلة بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.
ينص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام  )211/68( 2013بشأن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أن المؤتمر
العالمي سوف يُسفر عن وثيقة ختامية موجزة ومر َّكزة وتطلعية وذات طابع عملي ،وسوف يتضمن األهداف التالية:
• االنتهاء من تقييم واستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
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•	النظر في الخبرة المكتسبة من خالل االستراتيجيات /المؤسسات اإلقليمية والوطنية ،وخطط الحد من مخاطر
الكوارث وتوصياتها ،فضالً عن االتفاقات اإلقليمية ذات الصلة في تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
• اعتماد إطار العمل لما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث؛
•	تحديد طرائق التعاون استناداً إلى االلتزامات المتعلقة بتنفيذ إطار العمل لما بعد عام  2015للحد من مخاطر
الكوارث؛
• تحديد طرائق إجراء استعراض دوري لتنفيذ إطار العمل لما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث.
يرحب المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وعمليته التحضيرية بمشاركة جميع الجهات المعنية
ذات الصلة وإسهاماتهم بما في ذلك الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
إلى جانب المنظمات غير الحكومية وبرامج العمل الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وجهات التنسيق إلطار عمل هيوجو وممثلي
الحكومات المحلية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص ،فضالً عن منظمات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية.
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في النسخة اإللكترونية من هذا المنشور وخالل الصفحات ،سيؤدي هذا السهم

إلى صفحات الويب والمواد اإلعالمية

األساسية والتفاصيل اإلضافية الخاصة بالمشاركين.
تم تحديث المنشور في تاريخ إصداره .سيتم نشر المواد والتحديثات الجديدة بانتظام على الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
www.wcdrr.org
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المنطقة الزمنية

التوقيت العالمي المنسق/توقيت جرينتش  9+ساعات

رمز هاتف البلد

رمز هاتف البلد للوصول إلى
اليابان هو .+81

المناخ

يصل متوسط درجة الحرارة في سنداي بشهر آذار/مارس
إلى  9درجات مئوية ( 48.2درجة فهرنهايت) ،وقد
يتساقط بعض الجليد.

ساعات العمل

مدينة سنداي

البنوك( :أيام األسبوع ما عدا يومي السبت واألحد) 9:00
صباحً ا  03:00 -مسا ًء
مكاتب البريد( :أيام األسبوع ما عدا يومي السبت واألحد)
 9:00صباحً ا  06:00 -مسا ًء
تبلغ الفلطية في سنداي  100فولت من التيار المتردد ،مع
تردد يبلغ  50هرتز .تو ِّفر جميع الفنادق تقريبًا محوالت
فلطية الستخدام النزالء .ويعد قابس الطاقة في اليابان
مسطحً ا ذا إصبعين "من النوع أ".

حاالت الطوارئ

الفلطية  /التيار الكهربائي

العملة

 html.intlcard/index2وبنك
Japan Post Bank

اتصل برقم  119في حالة معاناتك من مرض أو إصابة
عالج فوري أو في حالة نشوب
مفاجئة تحتاج فيهما إلى
ٍ
حريق.
اتصل برقم  110في حالة وقوع حادثة مرورية أو
جريمة.

الوحدة النقدية في اليابان هي الين (.)¥
وتوجد أربع فئات من العمالت الورقية 10000 :ين
و 5000ين و 2000ين و 1000ين .كما توجد ستة أنواع
من العمالت المعدنية 500 :ين و 100ين و 50ين و10
ين و 5ين و 1ين.
ال يقبل بائعو التجزئة في اليابان عمالت أخرى غير الين
الياباني .ويمكن تغيير العمالت األجنبية إلى الين الياباني
في أقسام صرف العمالت األجنبية بالبنوك وغيرها من
محالت الصرافة المصرح بها .ويمكنك سحب أموال نقدية
باستخدام بطاقاتك الدولية من بطاقات االئتمان وبطاقات
السحب والبطاقات المدفوعة مسب ًقا والبطاقات النقدية
في كافة أنحاء البالد بأجهزة الصراف اآللي لدى بنك
www.sevenbank.co.jp/
Seven Bank:

السلوكيات والعادات

يعد تناول األطعمة أو المشروبات أو استخدام الهاتف
الخلوي في وسائل النقل العامة مثل قطارات المترو أو
الحافالت من السلوكيات السيئة .وهناك بعض التقاليد
المعتادة مثل خلع األحذية قبل الدخول إلى منزل خاص أو
حانة تحمل النمط الياباني.

المياه

مياه الصنبور صالحة للشرب في اليابان باستثناء المياه
الموجودة في بعض دورات المياه العامة .كما أن المياه
المعدنية متوفرة بسهولة .وتبلغ قيمة زجاجة المياه حوالي
 130ين.

تكلفة المعيشة

يصل متوسط تكلفة كوب من القهوة إلى حوالي  200ين،
بينما تصل إلى  400ين أو فوق ذلك بالنسبة للسندويتشات.
يُقدَّر متوسط تكلفة وجبة الغداء حوالي  1000ين .ويبلغ
الحد األدنى لقيمة تذكرة المترو في مدينة سنداي  200ين.

معلومات عن السياحة

يعد الموقع اإللكتروني ""Date-na Omotenashi
بمثابة موقع مدخل مخصص لجميع المشاركين
في المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث .يقدم الموقع معلومات عن
السياحة بجانب أخبار عن الفعاليات المحلية .للمزيد
من التفاصيل ،تفضّل بزيارة الموقع اإللكتروني:

القيود المفروضة على التدخين وتناول
المشروبات الكحولية
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يُحظر التدخين وتناول المشروبات الكحولية لمن هم دون
سن العشرين .ويُحظر التدخين في وسائل النقل العامة وفي
بعض المناطق العامة.

تقع مدينة سنداي على بعد  350كم تقريبًا شمال مدينة طوكيو،
وهي عاصمة مقاطعة مياغي ،ويصل تعداد سكانها إلى حوالي
مليون نسمة .وتشتهر المدينة بأهميتها كمدينة رائدة في االقتصاد
والثقافة في "منطقة توهوكو" ،التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي
من اليابان .وعلى الرغم من اصطفاف العديد من المباني في مدينة
سنداي ،إال أنها تكشف عن مناظر جميلة تنسجم مع الطبيعة.
وتوجد أشجار الزيلكوفا التي تجسد المدينة حيث تنمو بكثافة
وتتميز بأوراقها الخضراء على جوانب الشوارع في وسط مدينة
سنداي .ويجري أيضًا نهر هيروس في وسط المدينة .وتشتهر
سنداي أيضًا بأنها "مدينة الجامعة" بوجود العديد من المؤسسات
البحثية بها.

القدرة على المجابهة لإلنسان والكوكب

وصول الوفود
من مطار ناريتا الدولي

يوجد طريقان من مطار ناريتا الدولي للوصول إلى مدينة
سنداي .يتمثل الخيار األول في التنقل ً
جوا وعبر القطار،
بينما يتمثل الخيار الثاني في التنقل بالحافلة وعبر القطار.
الخيار األول ،استقل أوالً إحدى الرحالت الجوية التابعة
لشركة  All Nippon Airwaysالتي تنطلق يوميًا من
مطار ناريتا الدولي ( )NRTإلى مطار سنداي الدولي
( .)SDJتبلغ قيمة تذكرة الطائرة حوالي  18600ين،
وتستغرق الرحلة حوالي ساعة واحدة .بعد ذلك ،من مطار
سنداي إلى مدينة سنداي ،انظر أدناه.
الخيار الثاني ،استقل أوالً حافلة الليموزين من مطار ناريتا
الدولي إلى محطة طوكيو .وتتوفر هذه الحافلة كل  15إلى
 40دقيقة .تبلغ قيمة تذكرة الحافلة  3ين ،وتستغرق الرحلة
ما بين  75إلى  110دقيقة .بعد ذلك ،من محطة طوكيو
إلى مدينة سنداي ،انظر أدناه.

من مطار هانيدا

استقل أوالً حافلة الليموزين من مطار هانيدا الدولي إلى محطة
طوكيو والتي تتوفر كل  15إلى  60دقيقة .تبلغ قيمة تذكرة
الحافلة  930ين ،وتستغرق الرحلة ما بين  30إلى  60دقيقة.
بعد ذلك ،من محطة طوكيو إلى مدينة سنداي ،انظر أدناه.

من مطار سنداي الدولي

ينطلق القطار التابع لخط مطار سنداي من مطار سنداي
الدولي كل  10إلى  30دقيقة إلى محطة سنداي .تبلغ قيمة
تذكرة القطار للشخص الواحد ذهابًا  650ين ،وتستغرق
الرحلة  25دقيقة.

من محطة طوكيو

استقل خط توهوكو شينكانسن للسكك الحديدية أو "قطار
الرصاصة" من محطة طوكيو إلى مدينة سنداي .من
الممكن أن تستقل قطارات هاياتي أو يامابيكو أو هايابوسا.
تنطلق قطارات هاياتي ويامابيكو كل  20إلى  30دقيقة،
وتبلغ قيمة التذكرة  10690ين ،وتستغرق الرحلة ساعتين.
بينما ينطلق قطار هايابوسا كل  60دقيقة ،وتبلغ قيمة
التذكرة  11000ين ،وتستغرق الرحلة ساعة ونص ًفا.

استمارة حضور DSA

بعد إكمال التسجيل والتأشير في الموقع ،يُطلب من جميع
المشاركين المموَّ لين الذين سيحضرون المؤتمر توقيع
استمارة حضور في ساحة  DSAالتي تقع في الدور
األول من مركز سنداي الدولي .كما يُطلب من المشاركين
سار من الهوية الوطنية المشتملة
المموَّ لين تقديم نموذج
ٍ
على صورة.

مطار سنداي الدولي
7

بالقطار ( 25دقيقة)

مدينة سنداي

بالطائرة (ساعة واحدة)

بقطار شينكانسن
(ساعتان)

محطة طوكيو
بالحافلة
(ساعة وخمسون دقيقة)

مطار ناريتا الدولي
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بالحافلة (أربعون دقيقة)

مطار هانيدا

خط المساعدة
بخصوص الطلبات التي تتعلق بالنقل من مدينة طوكيو أو
داخل مدينة سنداي أو أماكن انعقاد المؤتمر أو مواقع في
سنداي أو ساعات العمل ،سوف يتوفر خط المساعدة التالي
للمشاركين المعتمدين على مدار الساعة من  13إلى 18
آذار/مارس .2015
في اليابان03-5144-7388 :
خارج اليابان+81-3-5144-7388 :

خريطة المدينة وأماكن انعقاد المؤتمر
يعد مركز سنداي الدولي مكان انعقاد المؤتمر الرئيسي؛ حيث ُتعقد جميع جلسات
القطاعات الحكومية الدولية وقطاعات الجهات المعنية المتعددة .وسيُفتح مركز سنداي
الدولي ومتحف مدينة سنداي فقط للمشاركين المعتمدين الحاملين لشارات المؤتمر

السارية .وسيستخدم الشركاء المرافق األخرى في مدينة سنداي للفعاليات في المنتدى
العام .كما يُشار إلى األماكن وغرف االجتماعات في جدول األعمال المدرج في هذا
www.wcdrr.org
المنشور والمتوفر على الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
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متحف مدينة سنداي

1

مركز سنداي الدولي

26 Kawauchi
Aoba Ward, Sendai

Aobayama,
Aoba-ku, Sendai

(الدخول بشارة المؤتمر)

(الدخول بشارة المؤتمر)

WCDRR.ORG

هير

وس

6

قاعة سنداي المدنية

5

جامعة توهوكو

حرم جامعة كاواتشي
41 Kawauchi, Aoba-ku,
Sendai

4-1 Sakuragaoka Koen,
Aoba-ku, Sendai

4
7

حرم جامعة كاتاهيرا
2-1-1 Katahira Aoba-ku
Sendai

مكتبة سنداي الوسائطية

2-1 Kasuga-machi,
Aoba-ku, Sendai

8

قاعة Tokyo Electron Hall
Miyagi
3-3-7 Kokubun-cho, Aoba-ku,
Sendai

9

ORI

NJI-D

تي كاي بي جاردن سيتي سنداي
كوتوداي

JOZE

3-6-1 Kokubun-cho, Aoba-ku,
Sendai

14

10
حديقة كوتوداي

3 Honcho, Aoba-ku,
Sendai

13

9

مركز دعم مدينة سنداي لألنشطة
المدنية

محطة مترو سنداي

14

DO

HO

سوق المعلومات والصناعة بمدينة
سنداي بالدور  6/5في (مبنى
آير) ،تي كاي بي جاردن سيتي
سنداي بالدور  30/21في (مبنى
آير)

RI

13

C
AN

4-1-3 Ichibancho, Aoba-ku,
Sendai

NIB

12

ق

HIG

الدور الخامس والسادس ،المبنى رقم 141
Aoba-ku, Sendai

مر
كز التسو

HI
AS

11

إل-بارك سنداي

محطة
جيه آر
سنداي

1-3-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai

المركز سيلفر بمدينة سنداي

1-3-2 Kakyouin, Aoba-ku,
Sendai

3
مركز المعارض في مياغي
1-7 Minato 3-chome
Miyagino-ku, Sendai

(تقع خارج الخريطة ،على بعد  11كم شر ًقا من محطة
جيه آر سنداي)
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جامعة توهوكو

القاعة المئوية
40 Kawauchi, Aoba-ku,
سنداي

النقل داخل سنداي
خدمات النقل المكوكي

سيتم تقديم خدمة النقل المكوكي المتكاملة خالل المؤتمر.
وستتحرك الحافلة المكوكية في ثمانية طرق بمدينة سنداي
بين الفنادق ومركز سنداي الدولي .ستتوفر أيضًا حافلة
مكوكية خاصة بالمؤتمر بين مركز سنداي الدولي وأماكن
المنتديات العامة.
وبخصوص بعض مواقع الفندق ،ستكون مناطق حمل
مبان من مدخل الفندق؛
الركاب وإنزالهم على بعد بضعة
ٍ
مما سيسمح بسير الطرق المكوكية بفعالية قدر اإلمكان.
ستنطلق الحافلة المكوكية الخاصة بالمؤتمر في رحلة إلى
ثالث رحالت كاملة ذهابًا وإيابًا كل ساعة من الساعة
 6:30وحتى بعد انتهاء االجتماعات بمدة  30دقيقة ،أثناء
المؤتمر .وسوف يتم تحديث الجدول الزمني قبل المؤتمر،
كما سيتم اإلعالن عن محطات الحافالت المكوكية لتتوقف
في محطة جيه آر سنداي والفنادق الرئيسية وأماكن انعقاد
المؤتمر.
سوف تعمل الحافلة المكوكية الخاصة بالمؤتمر ،في يوم
الجمعة الموافق  13آذار/مارس ،بين محطة جيه آر
سنداي ومبنى االستقبال بمركز سنداي الدولي .ال يُسمح
بالتدخين داخل الحافلة ،ويجب ربط أحزمة المقاعد في
جميع األوقات .وال يلزم الحجز مسب ًقا.
كما تخضع تفاصيل الحافلة المكوكية الخاصة بالمؤتمر
للتغيير.

خدمات الدراجة الهوائية

يتسّم المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث بحفاظه على البيئة .يسرّ مدينة سنداي أن تو ِّفر
خدمة مجانية للدراجات الهوائية المجتمعية الكهربائية
( ُتدعى  )Daté Bikeللمشاركين المعتمدين .تتوفر
 195دراجة هوائية من دراجات  Date Bikeبمدينة
ً
منفذا دائريًا (محطات ركوب)
سنداي موزعة على 32
حول المدينة .وسوف يتم تخصيص أربعة منافذ مؤقتة
أثناء المؤتمر بمركز سنداي الدولي وقاعة هاجي بجامعة
توهوكو والكافيتريا الموجودة في حرم كاواتشي في جامعة
توهوكو ومكتبة سنداي الوسائطية .يمكن الحصول على
إحدى دراجات  Daté Bikeالهوائية في مركز سنداي
الدولي لوسط المدينة ،حيث تقع أغلب الفنادق الرسمية.

سيارات األجرة
تتسم سيارات األجرة بأنها وسيلة مريحة للسفر .يتحدث
معظم سائقي سيارات األجرة اللغة اليابانية فحسب؛ لذلك
من األفضل اإلشارة إلى وجهتك على الخريطة.

نصيحة عملية
للحصول على اتجاه مركز سنداي الدولي بمدينة سنداي،
ظهر الرسالة التالية إلى أحد متحدثي اليابانية:
يمكنك أن ُت ِ

）仙台国際センター（青葉区青葉山
。までの行き方を教えて頂けますか

وسائل النقل العام

تبلغ قيمة تذكرة الحافلة من محطة سنداي إلى مركز سنداي
الدولي  180ين لكل شخص ذهابًا ،و 100ين من محطة
جيه آر سنداي إلى مكتبة سنداي الوسائطية للشخص الواحد
ذهابًا.
يسير مترو األنفاق بسنداي من الشمال إلى الجنوب عبر
مدينة سنداي .وهو وسيلة النقل األساسية لسكان المدينة.
وال يسير مترو األنفاق بالقرب من مركز سنداي الدولي.

من المهم أيضًا أن تعلم أن مبنى االستقبال سيقع في شمال
ظهر الرسالة التالية
مركز سنداي الدولي .ومن الممكن أن ُت ِ
في سيارة األجرة للوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر:

。仙台国際センターまでお願いします
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إمكانية الوصول
يتمتع مركز سنداي الدولي بتجهيزات جيدة لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة .وسوف تتاح
إمكانية الوصول إلى مكتب المساعدة لتوجيه المشاركين ذوى اإلحتياجات الخاصة .كما سيتم
توفير غرف متعددة بها تعليق فوري للحوار باللغتين اإلنجليزية واليابانية .وسوف يتم توفير
ترجمة للغة اإلشارة الدولية واليابانية في بعض الجلسات حسب الطلب .كما سيتم توفير الوثائق
األساسية الرئيسية والوثائق الختامية للمؤتمر في نموذج ميسّر .وسيتم أيضًا توفير دليل االستجابة

لحاالت الطوارئ في نموذج ميسّر لمركز سنداي الدولي .باإلضافة إلى أنه قد يتم توفير الدعم
الخاص بالسفر للمتحدثين المدعوين ذوي اإلحتياجات الخاصة ومساعديهم حسب الطلب.
للمزيد من المعلومات والطلبات ،يتم تشجيع المشاركين بمن في ذلك األشخاص ذوو اإلحتياجات
الخاصة على التواصل سل ًفا مع الشركاء المنظمين المدرجين في رابط الويب التالي:

لألنسان و الكوكب لإلنسان والكوكب معًا
WCDRR.org
القدرة على المجابهة

معلومات عملية في الموقع
األمانة العامة

وف ًقا لما هو مطلوب من الجمعية العامة لألمم المتحدة،
يعمل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
بصفته الجهة المنسقة للمؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث تحت إشراف الممثل الخاص
لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث.
يمكن توجيه االستفسارات لألمانة العامة عبر البريد
اإللكتروني:

 .wcdrr2015@un.orgكما تتوفر

مرافق اإلنترنت

سوف تتوفر خدمة تقنية االتصال الالسلكي  Wi-Fiمجا ًنا
لجميع المشاركين في مركز سنداي الدولي .كما تقدم بعض
المناطق خدمة تقنية االتصال الالسلكي  Wi-Fiمجا ًنا في
مكان المنتدى العام.
باإلضافة إلى ذلك ،سيوفر نظام «صندوق المؤتمر»
التسليم اإللكتروني للمستندات .تتوفر التفاصيل على الموقع
اإللكتروني للمؤتمر:

المعلومات على الموقع اإللكترونى للمؤتمر:

األمن

يقتصر الوصول إلى المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث تمامًا على المشاركين المعتمدين
الحاملين لشارات سارية.

التسجيل والتأشير

سوف يطلب من جميع المشاركين حمل شارة للدخول إلى
مركز سنداي الدولي .وسوف تكون هناك منطقة تسجيل
وتوزيع في مدخل مبنى االستقبال .توفر هذه المنطقة
إمكانية الوصول المباشر إلى مباني المؤتمر ،وستعمل
من االثنين  9آذار/مارس إلى األربعاء  18آذار/مارس.
يُفضل تجميع الشارة في وقت مبكر لتجنب االصطفاف
في طوابير.
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االعتماد والتأشير:
 11 - 9آذار/مارس 9:00 :صباحً ا  5:00 -مسا ًء
 12آذار/مارس 9:00 :صباحً ا  7:00 -مسا ًء
 14 - 13آذار/مارس 7:30 :صباحً ا  6:00 -مسا ًء
 17 - 15آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  5:00 -مسا ًء
 18آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
المؤتمر:
 13آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  8:00 -مسا ًء
 16 - 14آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  7:00 -مسا ًء
 17آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  9:30 -مسا ًء
 18آذار/مارس 8:00 :صباحً ا  2:00 -مسا ًء

مكتب المساعدة

سوف ُتقدِّم المساعدة بشأن المعلومات واالستفسارات
والمفقودات من خالل مكاتب المساعدة الناطقة باإلنجليزية
والتي تقع في الطابق األرضي والطابق الثاني من مركز
سنداي الدولي .سيعمل مكتب المساعدة يوميًا وف ًقا لساعات
عمل مركز سنداي الدولي.

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التسهيالت المصرفية ومكتب البريد

باإلضافة إلى الخدمات المصرفية المقدمة عبر مدينة
سنداي ،سيتم توفير أجهزة الصراف اآللي ومكتب للبريد
في الدور الثاني من مبنى االستقبال.

مرافق الغذاء

سوف تتوفر مجموعة من مرافق الغذاء في أماكن انعقاد
المؤتمر المختلفة بما في ذلك قاعة ساكورا بمركز سنداي
الدولي ومتحف مدينة سنداي وفي حرم كاواتشي في
جامعة توهوكو .باإلضافة إلى ذلك ،ستعمل العديد من
ماكينات البيع في الموقع.

اإلمكانيات الطبية

سوف يعمل مرفق اإلسعافات األولية للوفود الذي يقع في
مدخل مركز سنداي الدولي أثناء انعقاد المؤتمر .وسيتواجد
أطباء وممرضات ،يرافقهما مترجمون فوريون للغة
اإلنجليزية ،في هذا المرفق .كما ستوجد سيارة إسعاف
ومطافئ الحريق في مكان انعقاد المؤتمر وحوله استعدا ًدا
ألي حاالت طارئة.

البرنامج والجدول الزمني

سوف ُتنشر التحديثات أو أي تغييرات في البرنامج أو
الجدول الزمني على الشاشات بمكان انعقاد المؤتمر وعلى
موقع الويب:

المستندات الرسمية

سوف توجد منصة الوثائق مع نسخ مطبوعة محدودة
للوفود في قاعة الجلسات العامة الرئيسية .ويتم
تشجيع الوفود إلحضار أجهزتهم المحمولة الخاصة
محمَّلة بالمستندات ذات الصلة .كما ستتوفر جميع
مستندات المؤتمر على الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
سوف تتوفر خدمة الطباعة حسب الطلب في المركز
التجاري لتلك الوفود التي بحاجة إلى مزيد من النسخ.
يُطلب من جميع الوفود قبل تسليم البيان التفضل
بإرسال نسخة منه عبر البريد اإللكتروني إلى
 ،wcdrr2015@un.orgمع اإلشارة في عنوان
الرسالة إلى "البيان واسم البلد أو المنظمة" .وينبغي تقديم
يوم واحد من التسليم أو ثالث
البيانات ،إن أمكن ،قبل ٍ
ساعات على األقل من تسليم البيان إلحالته إلى المترجمين
الفوريين ومدوني األمانة العامة والموقع اإللكتروني
للمؤتمر
كبار الشخصيات
سوف يُجري البلد المضيف ترتيبات خاصة لرؤساء الدول
وكبار الشخصيات وسيتم إبالغ الوفود الرسمية بهذه
الترتيبات.
يمكن طرح الطلبات أيضًا على:
wcdrr2015@un.org

طلبات لالجتماعات الثنائية

لن ُيدّخر أي جهد الستضافة االجتماعات غير الرسمية
والثنائية شريطة توافر المكان والخدمات .ينبغي إرسال
الطلبات إلى
 ,wcdrr2015@un.orgمع اإلشارة
في عنوان الرسالة إلى "طلب اجتماع ."WCDRR
سوف تتوفر سبع غرف (سعة كل غرفة  14شخصًا كحد
أقصى) في مركز سنداي الدولي أثناء انعقاد المؤتمر،
وسوف يتم قبول الحجوزات لمدة  20دقيقة فحسب.

خط المساعدة
بخصوص الطلبات التي تتعلق بالنقل من مدينة طوكيو أو
داخل مدينة سنداي أو أماكن انعقاد المؤتمر أو مواقع في
سنداي أو ساعات العمل ،سوف يتوفر خط المساعدة التالي
للمشاركين المعتمدين على مدار الساعة من  13إلى 18
آذار/مارس .2015
في اليابان03-5144-7388 :
خارج اليابان+81-3-5144-7388 :

اﻟﺳﺑت  ۱٤آذار/ﻣﺎرس

اﻟﻐرﻓﺔ

ﺣوار ﺷراﻛﺔ رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى )ت ،ب(
ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطراﻟﻛوارث

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ
 ۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۰۰ -ظﮭرً ا

 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ

ﺣﻔل اﻻﻓﺗﺗﺎح
)ت ،ب(
  ۱۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺄ

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب(

)ت ،ب(

  ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱:۳۰ظﮭرً ا

 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻗﺎﻋﺔ " "۱ﺑﺎﻟﻣﻌرض

ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ
اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟزاﺋرﯾن
واﻟﺗرﺣﯾب ﺑﮭم

ﻗﺎﻋﺔ " "۲ﺑﺎﻟﻣﻌرض

اﻟﻐرﻓﺔ  ۱و۲

)ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻛﺎن واﻟﻣوﻋد(
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ
ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(

دورة ﻋﻣل
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن أﺟل
ﻣدارس آﻣﻧﺔ

ﺗوﺣﯾد اﻷﻣم واﻹﺟراءات
واﻟﺷﻌوب ﻣن أﺟل اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث

  ٥:۰۰ﻣﺳﺎ ًء ٦:۳۰ﻣﺳﺎ ًء

 ٤:۳۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻋﺻرً ا

دورة ﻋﻣل
)ب(
ﺗﺣذﯾر ﻣﺑﻛر
)إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو(
  ٥:۰۰ﻣﺳﺎ ًء ٦:۳۰ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطروﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ
)إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو (

 ٤:۳۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻋﺻرً ا

دورة ﻋﻣل
أﺧطﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ,ﻣن
اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻰ
اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ

  ۱۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

 ۲:۳۰ظﮭرً ا  ۱:۰۰ -ظﮭرً ا
دورة ﻋﻣل
اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ
  ۱۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

 ۲:۳۰ظﮭرً ا  ۱:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻷوﺑﺋﺔ واﻟﺟواﺋﺢ

 ٥:۳۰ﻋﺻرً ا  ٤:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
رﺻد اﻷرض واﺳﺗﺧدام
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻟﻣﺧﺎطر
 ۱۲:۰۰ظﮭرً ا  ۱:۳۰ -ظﮭرً ا

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب(
 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
ﺗﺗوﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻧداي اﺳﺗﻘﺑﺎل
اﻟزاﺋرﯾن
)ﻓﻧدق ﻣﺗروﺑوﻟﯾﺗﺎن ﺳﻧداي(
  ۷:۰۰ﻣﺳﺎ ًء ۹:۰۰ﻣﺳﺎ ًء
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور
ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(

دورة ﻋﻣل
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻟﺗﺧﻔﯾف
وطﺄة اﻟﻔﻘر
 ٥:۳۰ﻋﺻرً ا  ٤:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
دورة ﻋﻣل
إدارة اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث

 ٥:۳۰ﻋﺻرً ا  ٤:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﻛوارث اﻟﻛﺑرى
 ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
 ۱۱:۳۰ -ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

)ت ،ب( ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة وزارﯾﺔ )ب(
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(
اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟدﻋم إطﺎر اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻟﻣﺎ ﺑﻌد
ﻋﺎم ۲۰۱٥
 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
دورة ﻋﻣل
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻲ
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث
 ۳:۳۰ظﮭرً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا
دورة ﻋﻣل
إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻣن
أﺟل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺻﺣﯾًﺎ

 ۳:۳۰ظﮭرً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا

)ب( اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة وزارﯾﺔ
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(
إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻋﻘب اﻟﻛوارث :إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻷﻓﺿل

دورة ﻋﻣل ) ت (
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ذوي
اﻷﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 ٥:۳۰ﻋﺻرً ا  ٤:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

 ۳:۳۰ظﮭرً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا

دورة ﻋﻣل
اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 ۸:۳۰ﻣﺳﺎ ًء  ٦:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء
)اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن
ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن(

دورة ﻋﻣل
اﻹدارة واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗطوﯾر
)إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو(

اﻟﻐرﻓﺔ  ۱و۲
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اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

 ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
 ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
دورة ﻋﻣل
ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ
اﻟﻛوارث ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ
  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

ﺣوار ﺷراﻛﺔ رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى )ت ،ب(
اﻹدارة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث :ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻠﺟﺎن
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌًﺎ
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

)اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة وزارﯾﺔ
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۳:۰۰ﻋﺻرً ا  ٦:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

اﺟﺗﻣﺎع أﺑطﺎل اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۱۲:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ،زراﻋﺔ وﺗﻐذﯾﺔ
ﻗﺎدرﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث

 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا
دورة ﻋﻣل
ﻣن اﻟﺗﺻدي ﻟﻸزﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث
 ٥:۳۰ﻋﺻرً ا  ٤:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻗﺎﻋﺔ " "۲ﺑﺎﻟﻣﻌرض

ﻗﺎﻋﺔ ھﺎﺟﻲ

اﻟﻐرﻓﺔ

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب(
 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﺣﻔل ﺟواﺋز ﺳﺎﺳﺎﻛﺎوا

ﻗﺎﻋﺔ " "۱ﺑﺎﻟﻣﻌرض

 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟﺛﻼﺛﺎء  ۱۷آذار/ﻣﺎرس
دورة ﻋﻣل
ﻣﺑﺎدرة اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب "ﻻ
"ﺗﺣدد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑدوﻧﻲ

ﻗﺎﻋﺔ ھﺎﺟﻲ

اﻟﻐرﻓﺔ

اﻷﺣد  ۱٥آذار/ﻣﺎرس
دورة ﻋﻣل
ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ
اﻟﻛوارث
 ۳:۳۰ظﮭرً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

دورة ﻋﻣل
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻧﺎء

دورة ﻋﻣل
اﻟﺗﺄھب ﻟﻠردود اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
)إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو(

 ۳:۳۰ظﮫ رً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا

 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﻛوارث واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ:
ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﻣﺑﺎدرات
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﻗﺎﻋﺔ " "۱ﺑﺎﻟﻣﻌرض

ﻗﺎﻋﺔ " "۲ﺑﺎﻟﻣﻌرض

اﻟﻐرﻓﺔ  ۱و۲

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
دورة ﻋﻣل
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدم ووﺿﻊ ﺗﻘﺎرﯾر
ﺑﺷﺄﻧﮫ
 ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
 ۱۱:۳۰ -ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

WCDRR.ORG

ﻗﺎﻋﺔ ھﺎﺟﻲ

البرنامج الرسمي

ﻗطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ

محد

تم تحديث البرنامج في تاريخ إصداره ،وقد يتم إجراء بعض التغييرات .سوف
ُتنشر المواد والتحديثات المنتظمة على الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
www.wcdrr.org

ﻗطﺎع اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌددة

 10:00صباحً ا إلى  1:00ظهرً ا ،ومن الساعة  3:00مسا ًء إلى  6:00مساءً.
ُتدرَ ج تفاصيل اليوم التحضيري في لمحة عن جدول األعمال في صفحة رقم ،20
وعلى الموقع اإللكتروني للمؤتمر.

يوم تحضيري،
سيتكون يوم الجمعة  13آذار/مارس  ،2015قبل المؤتمر ،من ٍ
حيث ستسنح الفرصة لتتقابل الجهات المعنية والشركاء وإعداد إسهاماتهم
ومشاركاتهم .وفي اليوم ذاته ،ستنعقد الجلسة الثالثة للجنة التحضيرية من الساعة

ج.م.م

ف

فعاليات أخرى ج.م.م الجهات المعنية المتعددة م ح د المنظمات الحكومية الدولية
(ت) تشير إلى التعليق الفوري
(ب) تشير إلى البث المباشر على اإلنترنت

ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻔوري ) ت (

اﻻﺛﻧﯾن  ۱٦آذار/ﻣﺎرس

ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺑث اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ) ب (
اﻹﻧﺗرﻧت

ﺣوار ﺷراﻛﺔ رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى )ت ،ب(
ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﺧﺎطر :ﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص

 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
ﻟﺟﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب(
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ )ت ،ب(
 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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 ۹:۰۰ﻣﺳﺎ ًء  ۷:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء
) ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور
ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة وزارﯾﺔ )ب(
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(
إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث :ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺣدﯾﺎت

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة وزارﯾﺔ )ب(
)ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﻣل دﻋوة(
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺿرﯾﺔ
 ٦:۰۰ﻋﺻرً ا  ۳:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

)ﻓﻧدق ﺳﻧداي ﻛوﻛوﺳﺎي(

ﺣﻔل ﺟواﺋز إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر

  ٦:۰۰ﻣﺳﺎ ًء ۷:۰۰ﻣﺳﺎ ًء

ﺣﻔل ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﻔﯾﻠم
اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ

  ٤:۰۰ﻋﺻرً ا ٥:۰۰ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﺧدام اﻷرض
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
  ٤:۰۰ﻋﺻرً ا ٥:۳۰ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث
))إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو
  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣد
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۳:۳۰ظﮭرً ا  ۲:۰۰ -ﻋﺻرً ا

دورة ﻋﻣل
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص:
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث
  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

دورة ﻋﻣل
اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻧﻘل اﻷﻓراد واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻛوارث
 ۲:۰۰ظﮭرً ا  ۳:۳۰ -ﻋﺻرً ا

دورة ﻋﻣل
ﻧﺣو ﻗطﺎع ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﻛوارث
 ۱:۳۰ظﮭرً ا  ۱۲:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
)إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو(
  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ

اﻷرﺑﻌﺎء  ۱۸آذار/ﻣﺎرس
اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
)ت ،ب(

  ۱۲:۰۰ظﮭرً ا ۱:۰۰ظﮭرً ا

ﺗﺑ ﱢﻧﻲ إطﺎر اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﻟﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم ) ۲۰۱٥ت ،ب(
 ۱۲:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ
 ۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۰:۰۰ -ظﮭرً ا

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مركز سنداي الدولي
يتضمن مركز سنداي الدولي مبنى لالستقبال حيث تحدث عملية االعتماد والتأشير

التجاري ومطعم ومكاتب األمانة العامة للمؤتمر وخدمات المؤتمر .يشار باختصار

والتدقيق ،بجانب اثنين من المباني الرئيسية التي سوف تستضيف قطاعات المنظمات

إلى كل دور في كل مبنى ،حيث يختصر الدور األول في (1د) والدور الثاني (2د)

الحكومية الدولية والجهات المعنية المتعددة باإلضافة إلى المركز اإلعالمي والمركز

والدور الثالث (3د).

حفل االفتتاح
قطاع رفيع المستوى
بيانات رسمية
الحفل الختامي
أ113 ،112
غرف االجتماعات الثنائية

ب117
منطقة عمل الوفود

اللجنة الرئيسية

الم

د
خل

ب

ب205
غرف االجتماعات الثنائية
14

متجر

قاعة تاتشيبانا

B110

صالة المدخل

مدخل كبار
الشخصيات
منصة Ignite Stage
لعرض الموضوعات

قاعة ساكورا

ب204 ،203
غرف االجتماعات الثنائية

ب112
غرفة التأمل
(للنساء)

مكتب المساعدة

ب116
غرفة DSA

الغداء
ب114
غرفة التأمل
(للرجال)

ب113
المركز التجاري

د1

د2
WCDRR.ORG

مركز التسجيل
تسجيل الجوالت الدراسية
جهاز الصراف اآللي ومكتب البريد
مبنى االستقبال

حوارات الشراكة رفيعة المستوى للجهات المعنية المتعددة
اللجنة التحضيرية الثالثة
غرفة متسعة
أ104
غرفة اإلسعافات األولية

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية

قاعة المعرض 2

قاعة المعرض 1
الغرفة  1و2

المدخل أ

دورات العمل
ب213 ،212 ،211 ،210
غرف االجتماعات الثنائية

15

قاعة هاجي

القاعة الرئيسية
غرف شيراكاشي

دورات العمل
حفل مهرجان الفيلم الوثائقي
التلفزيوني
حفل جوائز إدارة المخاطر
حفل جوائز ساساكاوا
غرفة متسعة

مؤتمرات صحفية
مركز إعالمي
لقاء صحفي

د3
المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مكتب المساعدة

محد

المنظمات الحكومية الدولية

سوف يتضمن القطاع الحكومي الدولي تسعة اجتماعات عامة وحفالت افتتاحية
وختامية ،فضالً عن خمسة اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية وثالثة حوارات
شراكة رفيعة المستوى للجهات المعنية المتعددة .وسوف ُتعقد جميع االجتماعات في
غرف االجتماع الخاصة بمركز سنداي الدولي.

محد

الجلسات العامة

سوف تسنح الفرصة للوفود لتسليم بيانات رسمية لمدة 5
دقائق في األوقات المخصصة في القطاعات العامة وف ًقا
لقائمة المتحدثين الرسميين .كما يتم تشجيع الوفود أيضًا
على تقديم بيانات كتابية سواء قدموا بيا ًنا شفويًا أم ال.

محد

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية

سوف ُتعقد خمسة اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
بالتوازي مع االجتماعات العامة ،وسوف تتوفر الفرصة
للمناقشات المركزة بين الوزراء والممثلين رفيعي المستوى
بشأن األولويات واإلجراءات الرئيسية لدعم إطار العمل
لما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث ،من حيث
صلتها بكل موضوع.
ال يُسمح بدخول جميع المشاركين المعتمدين إلى اجتماعات
المائدة المستديرة الوزارية تلك ،إال أنها ُتبَث على اإلنترنت
في الموقع وعلى الموقع اإللكتروني للمؤتمر.

م ح د حوارات الشراكة رفيعة المستوى
للجهات المعنية المتعددة
سوف تنعقد ثالثة حوارات للشراكة رفيعة المستوى
للجهات المعنية المتعددة لتوفير فرص نحو المناقشات
التفاعلية بشأن األولويات األساسية ،وااللتزامات
دعم إلطار الحد من مخاطر الكوارث
واإلجراءات في
ٍ
لما بعد عام .2015
وسوف ُتتاح حوارات الشراكة لكل المشاركين المعتمدين.

*ج.م.م

النموذج

تم تقسيم المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
إلى ثالثة قطاعات رئيسية:

دورات العمل*

سوف ُتتاح دورات العمل لجميع المشاركين المعتمدين،
كجزء من قطاع الجهات المعنية المتعددة للمؤتمر؛
وذلك لدعم تنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام  2015في ظل وجود التزامات وشراكات وتقدم
وابتكارات.
سوف ُت َّ
نظم الدورات حول أربعة موضوعات رئيسية :تقدُّم
العمل بأولويات إطار عمل هيوغو القائم والمخاطر الناشئة
وااللتزامات بالتنفيذ وتعجيل التنفيذ.

تلك التي يتم عرضها في الدورات والفعاليات الرئيسية.
تقام منصة  Ignite Stageلعرض الموضوعات في
الطابق الثاني في مركز سنداي الدولي ،ويتم فتحها من
الساعة  12:00ظهرً ا إلى  6:00مسا ًء في يوم  14آذار/
مارس ،ومن الساعة  10:00صباحً ا إلى  6:00مسا ًء أيام
 15و 16و 17آذار/مارس ،ومن الساعة  10:00إلى
 12:00في يوم  18آذار/مارس .2015

*ج.م.م

االحتفاالت

ُتقام أثناء فترة المؤتمر عدة احتفاالت

*ج.م.م يوم تحضيري واجتماعات تحضيرية
للجهات المعنية
سيتكون يوم الجمعة الموافق  13آذار /مارس 2015
يوم تحضيري ،حيث ستسنح الفرصة لتتقابل الجهات
من ٍ
المعنية والشركاء وإعداد إسهاماتهم ومشاركاتهم.
وتنعقد في اليوم ذاته الدورة الثالث للجنة التحضيرية من
الساعة  10:00صباحً ا وحتى الساعة  1:00ظهرً ا ،ومن
الساعة  3:00عصرً ا حتى الساعة  6:00مساءً؛ لتوجيه
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015رسميًا
إلى المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث.

*ج.م.م

الجوالت الدراسية

سوف ُت َّ
نظم جوالت دراسية متعددة لكل المشاركين
المعتمدين حول سنداي وأثناء فترة إقامة المؤتمر.

تسلط جائزة ساساكاوا التابعة لألمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث لعام  ،2015والممنوحة من مؤسسة
 Nippon Foundationومكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث الضوء على األفراد والمنظمات التي تتسم
بالرؤية والقدرة على التنبؤ باالحتياجات المستقبلية للحد من
مخاطر الكوارث.
تأسس حفل جوائز إدارة المخاطر ،الذي يقدمه منتدى
المخاطر العالمية ومؤسسة Munich Re
 Foundationومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث عام  2012للمساعدة في تحسين إدارة مخاطر
الكوارث من خالل تقديم الدعم المالي للمشروعات
الخاصة بموضوع "الحد من مخاطر الكوارث :عمل
مبتكر ومستدام ومحوره اإلنسان".
سوف يكرِّ م حفل جوائز الفيلم الوثائقي التلفزيوني أربعة
أفالم وثائقية قدِّمت ما بين عامي  2005و 2015تتعلق
أفكارها تحدي ًدا باالرتقاء بجدول أعمال الحد من مخاطر
الكوارث.

انظر التفاصيل في الصفحة .19

*ج.م.م منصة  Ignite Stageلعرض
الموضوعات
منصة  Ignite Stageلعرض الموضوعات هي مكان
خاص يحظى فيه المشاركون بمدة  15دقيقة لعرض
موضوع أو مشروع أو مبادرة بخصوص الحد من مخاطر
الكوارث .والهدف من ذلك توسيع نطاق الموضوعات عن

الترجمة الفورية
اللغة العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية
واإلسبانية هي اللغات الست الرسمية للمؤتمر العالمي الثالث
لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
سوف ُتترجَ م الحفالت االفتتاحية والختامية والبيانات الصادرة
في الجلسات العامة واجتماعات المائدة المستديرة الوزارية،
فضالً عن حوارات الشراكة رفيعة المستوى للجهات المعنية
المتعددة إلى اللغات الست الرسمية باإلضافة إلى اليابانية.

وسوف ُتقدَّم الترجمة الفورية للغتين اإلنجليزية والفرنسية
أثناء المؤتمرات الصحفية .كما تتم الترجمة الفورية ألي
بيان يصدر بأي من اللغات الست الرسمية إلى باقي اللغات
الرسمية األخرى .يمكن ألي ممثل أن يصرح ببيان بلغة غير
اللغات الست الرسمية .وفي مثل هذه الحاالت ،ينبغي للوفد
توفير إما ترجمة فورية للبيان أو نص كتابي إلحدى اللغات
الرسمية .تتولى األمانة العامة النظر في الترجمة الفورية أو

النص المكتوب ليمثل النص الرسمي للبيان ،كما يستخدمه
مترجمو األمم المتحدة كأساس للترجمة الفورية إلى اللغات
الرسمية األخرى .ال ُتترجم اجتماعات العمل ترجمة فورية
رسميًا .يضع المنظمون ترتيبات الترجمة الفورية.

المناعة لإلنسان والكوكب معًا

16

م.ع

المنتدى العام

سوف ينعقد المنتدى العام طوال فترة انعقاد المؤتمر ،وسيتاح للمشاركين
المعتمدين وعامة الجمهور .وسوف يتضمن مجموعة كبيرة من األحداث
واألنشطة التي سوف تنعقد في أماكن متنوعة في كل أنحاء مدينة سنداي.

*ج.م.م

سوف يعقد قطاع الجهات المعنية المتعددة اجتماعاته طوال مدة انعقاد المؤتمر
وتتضمن جلسات العمل ومنصة  Ignite Stageلعرض الموضوعات،
بجانب الجوالت الدراسية والرحالت القصيرة .سوف تتوفر الفعاليات بهذا
القطاع للمشاركين المعتمدين في المؤتمر فحسب.

.2011
*ج.م.م

الرحالت القصيرة

تو ِّفر لجنة سنداي ست رحالت قصيرة بعد المؤتمر
(ابتدا ًء من بعد ظهر يوم  18آذار/مارس إلى يوم
 20من الشهر ذاته) .سوف يتوفر للمشاركين فرص
االستمتاع بثراء طبيعة منطقة توهوكو وثقافتها وتاريخها
والحياة اليومية فيها .وسوف تتضمن الرحالت القصيرة
زيارات للمناطق التي تعرضت للكوارث ،كما ستفتح
أبوابها للمشاركين المعتمدين من المؤتمر وأزواجهم
فحسب .الرسوم والتفاصيل متوفرة على الموقع التالي:
www.bosai-sendai.jp/en/study-tours.html
تش ِّغل مدينة سنداي أيضًا "حافلة سنداي لمشاهدة معالم
المدينة" والتي تنتقل حول المواقع التاريخية لمدينة سنداي
يوميًا .حافالت مشاهدة معالم المدينة مجانية ومتاحة
للمشاركين المعتمدين فحسب .لن تكن ثمة حاجة للتجمع من
أجل استقالل حافالت مشاهدة معالم المدينة.
كما توجد حافالت سياحية تديرها وكاالت السفر والجامعات.
المزيد من المعلومات متاح على الموقع التاليwww. :
sentabi.jp/date-naomotenashi/en/bus

17

م.ع

الفعاليات الثانوية

تقام حوالي  350فعالية خالل فترة إقامة المؤتمر .ويعد
رفع مستوى الوعي بالحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرة
األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث واإلسهام في
تعزيز المعرفة أهم األهداف الرئيسية .كما سوف يكون
هناك انعكاس خاص ودروس مستفادة من إعادة إعمار
منطقة توهوكو وتعافيها في أعقاب زلزال شرق اليابان
العظيم وتسونامي الذي ضربها في يوم  11آذار/مارس عام

الجهات المعنية المتعددة

تتوفر القائمة الكاملة للفعاليات الثانوية وأماكنها على موقع
المؤتمر.

المعرض في تمام الساعة  3:00عصرً ا في يوم  18آذار/
مارس.

م.ع

أجنحة المعرض

م.ع

تقع ساحة المعرض والعروض الرئيسية للمؤتمر في مكتبة
سنداي الوسائطية .تعرض أكثر من  200دولة ومنظمة
أحدث أعمالها ،كما ستستعد للدخول في مناقشات وتكوين
شراكات جديدة .وتتضمن العروض أجنحة وطنية وإقليمية
وأجنحة القطاع الخاص ،فضالً عن أجنحة المجتمع المدني
وشبكات الخبراء.
يقام المعرض في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس في
مكتبة سنداي الوسائطية ( 1-2مزار ماتشي ،أوباكو ،مدينة
سنداي) وقاعة سنداي المدنية ( 1-4ساكوراجوكا ،كوين،
أوباكو ،مدينة سنداي).

يستعرض منتدى األطفال والشباب قوى الشباب ومهاراتهم
وقدراتهم على قيادة التغيير في الحد من مخاطر الكوارث
وبناء قدرات للتعافي في مواجهة الكوارث.
وسوف يوفر المنتدى ،من خالل المناقشات المفتوحة
والمعارضً ،
حيزا لألطفال والشباب لتبادل اآلراء واألفكار
والخبرات في الحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرة مجتمعية
على التعافي.
سوف يُقام المنتدى في الفترة من  14إلى  17آذار/مارس
بجامعة توكوهو وبالحرم الجامعي لجامعتي كاواتشي
وكاتاهيرا.
م.ع

م.ع

منتدى األطفال والشباب

مقاطع فيديو الحتفالية إطار عمل هيوغو

معارض للملصقات

يوجد باإلضافة إلى ذلك معرض ملصقات تعرض من خالله
المنظمات الحكومية والدولية والحكومات المحلية والمعاهد
األكاديمية/البحثية والمنظمات غير الحكومية والشركات
والمجموعات المحلية أنشطتهم ،فضالً عن نتائج األبحاث
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتعافي بعدها وإصالح
البيئات المتضررة.
يقام المعرض في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس من
الساعة  10:00صباحً ا إلى الساعة  8:00مسا ًء بقاعة قاعة
 Tokyo Electron Hall Miyagiالموجودة بالطابق
الخامس ( 7-3-3أوباكو ،مدينة سنداي) .وسوف يُغلق

يسلط المؤتمر الضوء على مدى مساعدة إطار عمل هيوغو
على تغيير السلوكيات والسياسات تجاه الحد من مخاطر
الكوارث على مدى العقد الماضي .هذا وتوضح مجموعة
من مقاطع الفيديو بعض الممارسات والقضايا الجيدة التي
تبرز نجاح إطار عمل هيوغو .وسوف ُتعرض المقاطع
لكل المشاركين المعتمدين على شاشات في جميع األماكن
المقام بها المؤتمر ،بما في ذلك المنتدى العام والموقع الشبكي
للمؤتمر وكذلك متحف مدينة سنداي

وسائل اإلعالم
سوف يُخصص مركز وسائل إعالمية يضم غرفة مؤتمرات
صحفية وغرفة مقابالت للمنظمات اإلعالمية بغرفة شيراكاشي
وقاعة ساكورو بمركز سنداي الدولي.
كما سيتم توزيع بيانات صحفية دورية أثناء فترة المؤتمر وبث
اجتماعات القطاع الحكومي على اإلنترنت .توفر إدارة شؤون
اإلعالم خدمات شاملة للطباعة والتليفزيون واإلذاعة والبث
على اإلنترنت والتغطية عبر اإلنترنت لالجتماعات العامة

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

واجتماعات المائدة المستديرة الوزارية ،فضالً عن حوارات
الشراكة رفيعة المستوى للجهات المعنية المتعددة والتلخيصات
والمؤتمرات الصحفية.
يُحجز االعتماد اإلعالمي في الموقع ألعضاء المطبوعات
الصحفية والصور واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء
ووسائل اإلعالم على اإلنترنت .وال يسمح باعتمادات
مزدوجة ( مثل الصحافة والوفد ،أو الصحافة والمنظمات غير

الحكومية) تضاف كل الرسوم لرسوم السفر ،وتبقى اإلقامة
مسؤولية منظمة الوسائل اإلعالمية.
يمكن توجيه أي طلبات إضافية تخص اعتماد الوسائط
اإلعالمية إلى الرابط التالي:
leonib@un.org

م.ع

معرض الكرة األرضية الملموسة

الكرة األرضية الملموسة هي أول كرة أرضية رقمية
تفاعلية على مستوى العالم تسمح للمستخدمين بمشاهدة
أحوال كوكب األرض الذي نعيش عليه وفهمها .وأثناء
فترة المؤتمر ،يعيد برنامج محو أمية األرض عرض
"متحف الكرة األرضية الملموسة" المعروف في متحف
مدينة سنداي من مارونوتشي بمدينة طوكيو في اليابان.
يتكون معرض الكرة األرضية الملموسة من خمسة عوالم
رقمية تمثل المخاطر العالمية الجديدة وبيانات الكوارث
التي تعزز تقرير التقييم العالمي لعام  2015بشأن الحد
من مخاطر الكوارث.
يفتح المعرض أبوابه للمشاركين المعتمدين ويقام في الفترة
من  14إلى  18آذار/مارس بمتحف مدينة سنداي (26
كاواتشي ،أوبا ورد ،مدينة سنداي).

م.ع حلول للقدرة المحلية على مجابهة الكوارث
سوف ِّ
تنظم حملة "جعل المدن قادرة على المجابهة" لدى
بدعم من
الكوارث
مخاطر
من
للحد
المتحدة
األمم
مكتب
ٍ
مسابقة "إعادة البناء من خالل التصميم" ،وبجانب غيرها
من الشركاء والمدن ،معرضًا تفاعليًا يضم حلول لجعل
المدن قادرة على مجابهة الكوارث.
يهدف المعرض إلى استعراض حلول عملية يمكن للمدن
حول العالم أن تتكيف معها وتنفذها من أجل الحد من
المخاطر والتعامل مع االستدامة .وبنا ًء على نجاحات
مبادرة إعادة البناء عن طريق التصميم ،تعزز المعارض
والحلول التي طورها خبراء دوليون التدخالت المبتكرة
لتعزيز القدرة على المجابهة وتلهمها.

م.ع

منتدى زلزال شرق اليابان العظيم

يتألف المنتدى من عشر دورات بتنظيم مشترك من حكومة
اليابان ولجنة سنداي التي تستضيف متحدثين بارزين من
داخل اليابان وخارجها .وسوف تقام تلك الدورات على
مدار خمسة أيام متتالية لمناقشة موضوع "تبادل الخبرات
والدروس المستفادة من زلزال شرق اليابان العظيم مع
العالم" بهدف غرس رؤية ترمي إلى إعادة بناء مستوى
جديد وأفضل من القدرة على مجابهة الكوارث واستدامة
ذلك.
سوف يُقام المنتدى في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس
بقاعة سينتينيال في جامعة توكوهو.
م.ع

مشاريع مواضيعية

تعاون المجتمع المدني والحد من مخاطر الكوارث:
سوف ُتقيم مجموعات المجتمع المدني العديد من الندوات
وورش العمل والمعارض لمواجهة التحديات التي برزت
في أعقاب زلزال شرق اليابان العظيم عام  .2011كما
يتم استعراض التعاون بين المناطق المنكوبة والمنظمات
الدولبة.
سوف يُقام المشروع في الفترة من  14إلى  17آذار/مارس
بمركز دعم األنشطة المدنية ( 13-4إتشبان تشو ،أوباكو،
مدينة سنداي).
نوع الجنس والحد من مخاطر الكوارث :تجري كذلك
العديد من المنظمات العاملة على الحد من مخاطر
الكوارث سلسلة من الندوات من منظور المساواة بين
الجنسين .وسوف ُتنشئ تلك المنظمات ساحة لتبادل الرؤى
والمعلومات يمكن للمشاركين زيارتها أثناء فترة المؤتمر.

يفتح المعرض أبوابه للمشاركين المعتمدين ،ويقام في
الفترة من  14إلى  18آذار/مارس بمتحف مدينة سنداي
( 26كاواتشي ،أوبا ورد ،مدينة سنداي).

يقام المشروع في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس
بالطابق الخامس والسادس في مبنى إل-بارك سنداي
(مبنى رقم  ،141أوباكو ،مدينة سنداي)

م.ع معرض الصناعة للحد من مخاطر
الكوارث

م.ع إعادة إعمار توهوكو ومشروع الحد من
مخاطر الكوارث

سوف ي َّ
ُنظم معرض الصناعة الحد من مخاطر الكوارث
المسمى بمعرض صناعة بوساي ( )BOSAIفي منطقة
 Yume Messeبمقاطعة مياغي ,التي تعافت من
األضرار الناجمة عن زلزال شرق اليابان العظيم.

يتم استضافة معرض كبير من أجل استعراض الجهود
والمعرفة والدروس المستفادة من تجارب زلزال شرق
اليابان العظيم مع التركيز على جهود إعادة اإلعمار.
يحظى الزوار بفرصة تجربة الحجم الفعلي للكوارث
الكبرى من خالل مشاهدة الصور والرسوم البيانية التي
ُتعرض في ساحة واسعة تبلغ  40م.

سوف يطرح معرض األعمال ويقدم مجموعة واسعة من
االبتكارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ،باإلضافة
إلى ما يقدمه  145عارضًا من تقنيات ومنتجات من أجل
عزل سيزمي مقاوم للزالزل.
يقام المعرض في الفترة من  15إلى  17آذار/مارس في
القاعات "أ" و"ب" و"ج" في  Yume Messeبمقاطعة
مياغي ( 7-1-3ميناتو ،مياجينو كو ،مدينة سنداي).

م.ع

معارض خارجية

تقيم لجنة سنداي فعاليتين بالخارج  ،تفتتحان أبوابهما لكل
الحضور.
تضم ساحة سنداي للوقاية من المخاطر لعام 2015
معرضًا لسيارات اإلطفاء ومنصة للموسيقى وعرضًا
للصور المتعلقة بموضوع إعادة اإلعمار في أعقاب زلزال
شرق اليابان العظيم ،فضالً عن أجنحة القطاع الخاص
المتعددة.
تضم ساحة المشاركة الدولية "المطبخ العالمي" ،وهو
المكان الذي يمكنك االستمتاع فيه بأكالت من جميع
أنحاء العالم والتفاعل بحرية مع أناس من مختلف البلدان،
باإلضافة إلى جناح خاص بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي،
وغير ذلك من فرص المشاركة في ورش عمل وعروض
متعلقة بمشاركة األنشطة دوليًا .كما يُتاح للزائرين أيضًا
أحد مراكز المعلومات التابع لمنظمة غير حكومية تحت
عنوان «مشروع الشعب» وإمكانية الدخول عبر تقنية
 Wi-Fiوساحة للتجمعات ومكاتب مشتركة مجانية وساحة
للندوات.
سوف ُتقام المعارض الخارجية في الفترة من  14إلى 18
آذار/مارس من الساعة  10:00حتى الساعة  3:00عصرً ا
بمنتزه كوتوداي ( 9-3هونشو ،أوباكو ،مدينة سنداي).

م.ع الفعاليات التي تقيمها البلديات المتضررة
من زلزال شرق اليابان العظيم
سوف ِّ
تنظم أربع مقاطعات في منطقة توكوهو( :حكومات
مقاطعات أوموري وفوكوشيما وإيواتي ومياغي) ندوات
بغرض تبادل الخبرات والدروس المستفادة من زلزال
شرق اليابان العظيم .سوف تتوفر كل التفاصيل واألماكن
والبيانات على الموقع الشبكي للمؤتمر.

تعرض المقاطعات المنكوبة األربع (أوموري وإيواتي
ومياغي وفوكوشيما) بجانب مدينة سنداي وضع األضرار
لديهم وخططهم إلعادة اإلعمار.
سوف يُقام المشروع في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس
في مكتبة سنداي الوسائطية ( 1-2كاسوجا ماتشي ،أوباكو،
مدينة سنداي)

WCDRR.ORG
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.1

تدابير متعددة للتصدي لموجات تسونامي :الدروس المستفادة من زلزال
شرق اليابان العظيم

.2
.3
.4

إحياء البيئة الطبيعية في المناطق المنكوبة بتسونامي

.5

البنيات التحتية العمرانية القادرة على المجابهة .محطة معالجة مياه الصرف
الصحي ومحطة الغاز

تنظم لجنة سنداي مجموعة واسعة من الجوالت الدراسية ( 25جولة تختار من بينها)
أثناء فترة المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .يزور
المشاركون في هذه الجوالت المناطق واألماكن المنكوبة في مدينة سنداي وحولها،
فضالً عن زيارة مقاطعتي إيواتي وفوكوشيما ،كما تتاح لهم فرصة تبادل الخبرات
والدروس المستفادة من زلزال شرق اليابان العظيم وموجات تسونامي .ويشاهد
ً
متضمنة القطاعين العام والخاص على
المشاركون الجهود التي تبذلها الجهات المعنية
حد سواء .وسوف ُتتاح الجوالت الدراسية بالمجان للمشاركين المعتمدين لدى المؤتمر
دون غيرهم.

تعافي السكان والتجارة في إشينوماكي :وهي إحدى أكثر المدن تضررً ا.

يمكن الحجز في الجوالت الدراسية قبل يوم  20شباط/فبراير على أساس تقديم الخدمة

تحديات الزراعة في المناطق المنكوبة بتسونامي

زيارة المدارس التي دمرتها موجات تسونامي

	.6مفهوم جديد لمدينتنا :غرس مفهوم القدرة على مجابهة الكوارث صداقة
للبيئة

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

19

الجوالت الدراسية

الجولة اإلرشادية لجامعة توهوكو
جهود القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث :قضية محطة برويري
( )Breweryبمنطقة تسونامي المنكوبة
تثقيف الشباب بشأن الوقاية من الكوارث
تثقيف األطفال ذوي األحتياجات الخاصة بشأن الحد من مخاطر الكوارث
جهود القطاع الخاص من أجل الحد من مخاطر الكوارث :تجربة محاكاة
الكارثة في متجر كبير ذي أقسام متعددة

بأسبقية الحجز على الموقع اإللكتروني التالي:
تقبل الحجوزات في آخر لحظة حتى ظهيرة اليوم الذي يسبق المغادرة ره ًنا بظروف
توافر ذلك أو عدم توافره .وفي الموقع يتم التسجيل للجوالت الدراسية بالطابق الثاني
لمبنى االستقبال في مكان المؤتمر.
موضوعات الجوالت الدراسية )1( :الخبرات والدروس المستفادة من زلزال شرق
اليابان العظيم وموجات تسونامي )2( ،اإلجراءات التي تتخذها الجهات المعنية
المتعددة )3( ،إعادة بناء األفضل.

ميناء يورياج :ميناء تاريخي للصيد يتقدم بشكل منتظم نحو التعافي
خبرة منطقة يورياج :سوق ياباني صباحي
"تالل  1000عام من األمل"وهي تالل إلخالء منطقة تسونامي إضافة إلى
جهود السكان المحليين لبناء مدينة قادرة على مجابهة الكوارث.

.16

تدابير مشتركة على المستوى العام والخاص من أجل الوقاية اإلقليمية من
الكوارث وتكنولوجيا متطورة لإلسكان من أجل الوقاية من الكوارث :العمل
معًا لبناء مدينة قادرة على مجابهة الكوارث

.17

يعد أراتوزاوا أثرً ا ألعظم كارثة انهيار أرضي :الدروس المستفادة من
الزلزال الداخلي بمقاطعتي إيواتي ومياغي عام 2008

.18

معرض بوساي ( )Bosaiللصناعة في مدينة سنداي :أحدث التقنيات
والمنتجات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث

.19

تعافي مقاطعة فوكوشيما :دورة تدريبية بالمنطقة الساحلية  -جهود للتعافي
من أضرار تسونامي والبدء من جديد في صناعة صيد األسماك.

.20

تعافي مقاطعة فوكوشيما :دورة تدريبية بالمنطقة المركزية  -توفير الغذاء
اآلمن دون عناء

.21

تسريع وتيرة إعادة اإلعمار باستخدام أحدث التقنيات و توصيل ذكرى
الكوارث إلى أجيال المستقبل :مشروعات واسعة النطاق لرفع مستوى
أراضي ريكوزينتاكا ،ونصب تذكاري لكارثة أوفوناتو

.22

"«معجزة كامايشي» واألعمال التكميلية األفقية للسلطات المحلية :تدابير
التثقيف حول الوقاية من الكوارث في كامايشي ،وأنشطة الدعم اللوجستية
في تونو.

.23

تغيير جذري كل  1000عام :اإلجراءات األمنية المتخذة في محطة
أوناجاوا للطاقة النووية باستخدام الدروس المستفادة من الكوارث السابقة

.24

عملية توموداتشي :تشهد توموداتشي عملية االستعادة الرائعة لمطار سنداي
واستمرارية إدارة األعمال في مصفاة نفط  JXالتابعة لمؤسسة Nippon

.25

محطة فوكوشيما داييشي للطاقة النووية :عمليات إزالة التلوث ووقف
التشغيل

تطوير الطاقة المتجددة في فوكوشيما

برج إخالء تسونامي.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي دمرتها موجات تسونامي عام .2011

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

لمحة عن جدول األعمال
الجمعة  13آذار/مارس
 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
الدروس المستفادة من الكوارث الكبرى

قاعة « »1بالمعرض

*ج.م.م

دع

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
قاعة المعرض رقم 1

اللجنة التحضيرية الثالثة (الجزء  )1ف

*ج.م.م

دع

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
القاعة الرئيسية

منتدى برامج العمل الوطنية ف

دع

 10:00صباحً ا  4:00 -عصرً ا
قاعة اجتماعات تاشيبانا

االتحاد البرلماني الدولي ف

 2:30ظهرً ا  4:30 -عصرً ا
قاعة هاجي

من أجل عالم أكثر أما ًنا ف

 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
بناء مستقبل قادر على مجابهة الكوارث للمناطق الريفية

قاعة هاجي
 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا

الحكم والتخطيط للتطوير على المستويين الوطني والمحلي

*ج.م.م

القاعة الرئيسية
 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
قاعة هاجي

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

*ج.م.م

دع

اتجاهات األخطار العالمية

*ج.م.م

دع

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
القاعة الرئيسية
 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
رصد األرض واستخدام التكنولوجيا الفائقة للحد من المخاطر

*ج.م.م

دع

قاعة " "1بالمعرض

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
غرفة « »1و»»2

اجتماع الحكومات المحلية ف

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
قاعة المعرض رقم 1

اللجنة التحضيرية الثالثة (الجزء  )2ف

 6:00مسا ًء  7:00 -مسا ًء
االفتتاح الرسمي لمنتدى األطفال والشباب ف

جامعة توهوكو الحرم الجامعي كاتاهيرا

 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
إدارة مخاطر الكوارث من أجل مجتمعات صحية

*ج.م.م

دع

قاعة " "1بالمعرض
 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
تطبيق العلوم والتكنولوجيا علي صنع القرار للحد من مخاطر الكوارث

*ج.م.م

دع

القاعة الرئيسية
 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
قاعة « »1بالمعرض

التراث الثقافي لمجابهة الكوارث

*ج.م.م

دع

البيانات الرسمية

محد

ع

تتوفر القائمة الكاملة لالجتماعات التحضيرية وأماكنها بشكل مفصل على الموقع اإللكتروني
للمؤتمر:

www.wcdrr.org

السبت  14آذار/مارس
 11:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
صالة « »2بالمعرض

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
صالة المعرض رقم 2

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
التعاون الدولي لدعم إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015

حفل االفتتاح

 11:30صباحً ا  1:30 -ظهرً ا
صالة المعرض رقم 2

محد

مو

غرفة " "1و""2

البيانات الرسمية

 1:00ظهرً ا  2:30 -ظهرً ا
قاعة هاجي

خدمات النقل والتأمين ضد مخاطر الكوارث

 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء
قاعة هاجي

إدارة األنظمة البيئية وقدرتها على مجابهة الكوارث

*ج.م.م

 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

الحد من مخاطر الكوارث لتخفيف وطأة الفقر

*ج.م.م

دع

 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء
قاعة « »1بالمعرض

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
صالة المعرض رقم 2

البيانات الرسمية

الحد من مخاطر األوبئة والجوائح

*ج.م.م

دع

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
قاعة «»1بالمعرض

تجهيز القيادة النسائية في الحد من مخاطر الكوارث

 7:00مسا ًء  9:00 -مسا ًء
تتولى مدينة سنداي استقبال الزائرين (حاملي الدعوة دون غيرهم) فندق

*ج.م.م

ح

متروبوليتان سنداي

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
البيانات الرسمية

محد

ع

إدارة مخاطر الكوارث :تجاوز التحديات غرفة

محد

مو

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
األعمال والقطاع الخاص :االستثمار في البنية التحتية القادرة على مجابهة الكوارث

دع

مخاطر تكنولوجية :من الحد من األخطار إلى التعافي
القاعة الرئيسية

 3:00عصرً ا  04:30 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

*ج.م.م

دع

 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
عوامل الخطر األصلية

*ج.م.م

دع

 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
التعليم والمعرفة في بناء ثقافة القدرة على مجابهة الكوارث

محد

محد

دع

ع

حش

توحيد األمم واإلجراءات والشعوب من أجل مجابهة الكوارث ف

تحديد وتقييم مخاطر الكوارث (أ)

 5:00مسا ًء  6:30 -مسا ًء
قاعة هاجي

التحذير المبكر (ب)

 5:00مسا ًء  6:30 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

االلتزامات تجاه مدارس آمنة

*ج.م.م

*ج.م.م

*ج.م.م

دع

دع

دع

 7:00مسا ًء  9:00 -مسا ًء

القاعة الرئيسية
قاعة هاجي

*ج.م.م

*ج.م.م

 3:00عصرً ا  04:30 -مسا ًء
قاعة هاجي

االثنين  16آذار/مارس

« »1و»»2

محد

ع

 1:00ظهرً ا  2:30 -ظهرً ا
دع

صالة المعرض رقم 2

محد

ع

*ج.م.م

دع

قاعة " "1بالمعرض

تتولى اليابان استقبال الزائرين (لمن يحمل الدعوة دون غيره )

*ج.م.م

ح

(مكان النقل وعبور الحدود)

األحد  15آذار/مارس
 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
صالة المعرض رقم 2

البيانات الرسمية

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
غرفة « »1و»»2

إعادة اإلعمار عقب الكوارث :إعادة بناء األفضل

المناعة لإلنسان والكوكب معًا

محد

محد

ع

مو

20

مفتاح المصطلحات
حفل  /استقبال ح

اجتماع مائدة مستديرة وزارية م و

فعالية أخرى ف

دورة عمل د ع

 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
قاعة هاجي

معايير الحد من مخاطر الكوارث بما فيها قوانين البناء

*ج.م.م

دع

البيانات الرسمية

محد

ع

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
صالة المعرض رقم 2
 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
االستراتيجيات العامة لالستثمار من أجل الحد من مخاطر الكوارث

محد

مو

غرفة ""1و""2

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
القاعة الرئيسية

مخاطر الكوارث على النظام المالي

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
قاعة هاجي

نحو قطاع سياحي قادر على مجابهة الكوارث

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
قاعة «»1بالمعرض

المجتمعات في مجابهة المخاطر المحلية

 12:30م ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
شيراكاهي غرفة»»2

*ج.م.م

*ج.م.م

*ج.م.م

دع

دع

دع

برنامج حواري مع القطاع الخاص

*ج.م.م

 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
القاعة الرئيسية

الجوانب االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

*ج.م.م

دع

 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
قاعة هاجي

التحضير لنقل الكوارث المستحثة

من التصدي لألزمة إلى بناء القدرة على مجابهة الكوارث

*ج.م.م

دع

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
صالة المعرض رقم 2

البيانات الرسمية

حفل جائزة ساساكاوا

*ج.م.م

ح

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
غرفة « »1و»»2

الحد من مخاطر الكوارث في المرافق الحضرية

مشاركة استباقية من ذوي اإلعاقة في المبادرة الشاملة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث للجميع

*ج.م.م

دع

قاعة " "1بالمعرض
 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء

 6:30مسا ًء  8:30 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

محد

ع

محد

مو

محد

 10:00صباحً ا  12:00 -ظهرً ا
تب ِّني إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015

محد

ع

قاعة " "2بالمعرض
 12:00ظهرً ا  1:00 -ظهرً ا
صالة « »2بالمعرض

*ج.م.م

دع

 3:00عصرً ا  6:00 -مسا ًء
حساسية االستثمار للمخاطر :شراكات القطاعات العامة والخاصة
قاعة " "1بالمعرض

األربعاء  18آذار /مارس

21

حوار الشراكة رفيع المستوى

حش

ف

 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء

قاعة هاجي

جلسة عامة ع

حفل الختام

محد

ع

 4:00عصرً ا  5:30 -مسا ًء
التخطيط الستخدام األراضي من أجل الحد من مخاطر الكوارث
قاعة هاجي
 4:00عصرً ا  5:00 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

فيلم وثائقي تلفزيوني لحفل المهرجان

 6:00مسا ًء  7:00 -مسا ًء
القاعة الرئيسية

حفل جائزة إدارة المخاطر

*ج.م.م

*ج.م.م

*ج.م.م

حش

دع

ح

ح

 7:30مسا ًء  9:00 -مسا ًء
استقبال القطاع الخاص والحكومات المحلية
(لحاملي الدعوة دون غيرهم)
*ج.م.م

التنمية التخضيرية
يتطلب تحقيق أهداف المؤتمر المستدام التزامًا جماعيًا من أمانة المؤتمر واألفراد
المشاركين للتقدم باستدامة المؤتمر من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
يجري تنفيذ بعض التدابير لتقليل األثر البيئي إلى أدنى حد والوصول باستدامة المؤتمر
االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلى أقصى حد .ويروج مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث لمؤتمر توفير األوراق الذي يهدف لخفض استخدام األوراق
بالمؤتمر بنسبة ال تقل عن  %50أو أكثر .كما ينشر مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث نظام "صندوق المؤتمر" من أجل تسليم الوثائق إلكترونيًا ،باإلضافة
إلى إمكانية الوصول إلى جميع الوثائق من خالل الموقع اإللكتروني للمؤتمر .وتتيح
مدينة سنداي فرصة إعارة حواسيب لوحية لعدد محدود من الوفود التي ال تملك أجهزة
حاسوب وذلك على أساس تقديم الخدمة بأسبقية الطلبً .ويقلل مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث من األوراق عن طريق الترويج للنسخ اإللكترونية .كما يشجع
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تعويض انبعاثات الكربون االختيارية
لتقليل قدر الكربون المتعلق بالمؤتمر.

فندق سنداي كوكوساي

الثالثاء  17آذار/مارس
 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
صالة المعرض رقم 2

البيانات الرسمية

محد

ع

 10:00صباحً ا  1:00 -ظهرً ا
اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث :عمل الحكومات واللجان والفرق معًا
قاعة " "1بالمعرض
محد

حش

 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
الكوارث واألخطار المناخية :تسريع وتيرة المبادرات الوطنية والمحلية
القاعة الرئيسية
*ج.م.م

دع

 10:00صباحً ا  11:30 -صباحً ا
قاعة هاجي
 10:00صباحً ا  12:00 -ظهرً ا
غرفة « »1و»»2

www.wcdrr.org/resources/greening

ح

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
قاعة هاجي

تقييم التقدم ووضع تقارير عنه
اجتماع أبطال الحد من مخاطر الكوارث
التحضير من أجل استجابة فعالة

*ج.م.م

*ج.م.م

*ج.م.م

دع

0

دع

 12:00ظهرً ا  1:30 -ظهرً ا
األمن الغذائي ،زراعة وتغذية قادرتان على مجابهة الكوارث
القاعة الرئيسية
*ج.م.م

دع

 2:00ظهرً ا  3:30 -عصرً ا
مبادرة األطفال والشباب " -ال تحدد مستقبلي بدوني"
قاعة " "1بالمعرض
*ج.م.م

المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

دع

حقوق الطبع والنشر للصور العادية والفوتوغرافية لدليل المؤتمر محفوظة لمدينة سنداي والمنشآت ذات الصلة.
يحظر قطعيًا نسخ الصور وتبديلها أو استخدامها أي استخدام ثانوي آخر.
تخضع محتويات هذه المطبوعة لحقوق الطبع والنشر .وال يجوز استخدام هذه المطبوعة ألغراض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وتظل جميع الصور الواردة في هذا الكتيب ملكية حصرية لمصادرها التي تمت اإلشارة إليها ،وال يجوز استخدامها ألي أغراض دون الحصول على إذن مكتوب
من هذا المصدر.
يمكن النقل مجا ًنا عن هذا المنشور لكن يطلب إشعار المصدر من:

isdr@un.org

5000 – ICLUX – 2015/UNISDR/GE
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لألمم المتحدة لعام  .2015جميع الحقوق محفوظة.

