
  

 غیر مسجل؟

اضغط ھنا 
 للتسجیل

 مسجل بالفعل؟
في حال إن قمت بالتسجیل مسبقا، یرجى 
 تسجیل الدخول
 البرید اإللكتروني
 كلمھ السر

 تسجیل الدخول

السر؟نسیت كلمة   

 فحص النظام

 !2020لعام  GNDRمرحبًا بكم في القمة العالمیة الرقمیة لـ 

أكتوبر، حیث ستضم مجموعة واسعة من منظمات المجتمع  22إلى  6ستنعقد ھذه القمة في الفترة من 
المدني وأصحاب المصلحة اآلخرین للمشاركة في مجموعة من الجلسات التي تبحث في كیفیة أن تكون 

مثل الحد  التنمیة واعیة بالمخاطر، ومنع تحولھا إلى كوارث. ستركز الجلسات على الموضوعات الناشئة
للتنمیة الواعیة بالمخاطر، وتنمیة الموارد  COVID-19من مخاطر الكوارث البیئیة، وما یعنیھ 

االستباقیة، وربط المانحین بمنظمات المجتمع المدني المحلیة، وأدوات الحد من مخاطر الكوارث في 
الجدیدة للشبكة العالمیة  حاالت النزاع، والعدید من الموضوعات األخرى المتعلقة بأھداف االستراتیجیة

  .)2025-2020القیادة المحلیة من أجل التأثیر العالمي (للحد من الكوارث 

المجاالت التي حددھا أعضاؤنا كأولویات لبناء كما نقدم العدید من فرص التدریب المھني المتعلقة ب
قویة، وكیفیة التعاون مع البرلمانیین لتصمیم السیاسات بشكل  مقترحاتیتطوالقدرات، بما في ذلك كیفیة 

 أكثر فعالیة. ستكون ھذه الجلسات متاحة باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والعربیة.

باإلضافة إلى الجلسات الحیة المجدولة، ستسمح األكشاك االفتراضیة للمشاركین بالتحدث مع بعضھم 
البعض، ومع خبراء خارجیین، والتعرف على أدوات وأسالیب محددة بما في ذلك ستة عوامل رئیسیة 

للمناقشات الجدیدة. ستوفر ھذه القمة أیًضا فرًصا  GNDRللمخاطر على النحو المبین في استراتیجیة 
 اإلقلیمیة لبدء التخطیط ألعمال مشتركة.

 نتطلع إلى المشاركة معكم في قمتنا والعمل معًا لمنع المخاطر من أن تتحول إلى كوارث!

 الرجاء اضغط ھنا لعرض الدلیل باللغة العربیة لصفحة التسجیل.

 مرحبا 
 

العالمیة الرقمیةالقمة   
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 مرحبا

 القمة العالمیة الرقمیة
2020أكتوبر   

 اضغط ھنا لتنزیل جدول األعمال باللغة العربیة
 اضغط ھنا لتنزیل األسئلة الشائعة باللغة العربیة

https://strategy.gndr.org/wp-content/uploads/2020/06/GNDR-Strategy-2020-25-publication_v24-AR.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األحكام والشروط

 

 یرجى إتمام عملیة التسجیل أدناه. جمیع الحقول التي تحمل عالمة * إلزامیة

 البرید اإللكتروني *

 كلمھ السر *

 تأكید كلمة السر *

 التحقق من صحة كلمة السر
 حرفًا؟ 830-

 یحتوي على رقم واحد على األقل؟
 تطابق كلمة السر مع تأكید كلمة السر؟

 اسم العائلة * االسم األول *

 النوع *

 اسم المنظمة *

 الدولة *

 اللغة (اللغات) المفضلة (حدد كل ما ینطبق) *

 التسجیل

 یرجى االختیار
 أنثى
 ذكر
 أخرى

 الجلسات التي تخطط لحضورھا (حدد كل ما ینطبق) *
   أكتوبر 6 - 08.30-10.00 - الجدیدة GNDR قیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي: أولویات لمنع األخطار المستقبلیة من أن تصبح كوارث. استراتیجیة
  6 أكتوبر - 13.30-14.30 - النھج التعاوني لحل المشاكالت المجتمعیة
 ار المستقبلیة من أن تصبح كوارث. استراتیجیةقیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي: أولویات لمنع األخط (متكرر)  GNDR أكتوبر - 17.00 - 15.30 - الجدیدة 

6 
  7 أكتوبر - 12.00-13.00 - مبادرة السور األخضر العظیم
  7 أكتوبر - 15.00 - 16.00 - تعاون الجامعات ومنظمات المجتمع المدني من أجل مواجھة الكوارث
 والبرلمانیین العمل معًا لتصمیم سیاسات أفضل؟كیف یمكن لمنظمات المجتمع المدني   8 أكتوبر - 13.30-12.00 - 
 لة المحلیةكیف یبدو التوطین المثالي للحد من مخاطر الكوارث، وماذا یتعین علینا القیام بھ لتحقیق ذلك؟ حوار بین الجھات المانحة والجھات الفاع  - 10.00-

 13 أكتوبر - 08.30
 راكاتتسریع التوطین من خالل الش  13 أكتوبر - 13.00-12.00 - 
 لة المحلیةكیف یبدو التوطین المثالي للحد من مخاطر الكوارث، وماذا یتعین علینا القیام بھ لتحقیق ذلك؟ حوار بین الجھات المانحة والجھات الفاع (متكرر)  - 

 13 أكتوبر - 15.00 - 16.30
  14 أكتوبر - 12.00-13.00 - تفعیل الشراكة: الجھات المانحة والمجتمع المدني
  14 أكتوبر - 13.30-14.30 - تعزیز القدرات المحلیة مع الحفاظ على القیم الثقافیة التقدمیة
  15 أكتوبر - 12.00-13.30 - حل أھم ثالثة تحدیات لكتابة المقترحات
  16 أكتوبر - 12.00-13.00 - تحویل األفكار الواردة من أفراد المجتمع إلى خطط للحد من مخاطر الكوارث
  16 أكتوبر - 13.30-14.30 - القدرات المحلیة لمواجھة تھدیدات األمن الغذائي
 آراء من خط المواجھة«جعل التنمیة واعیة بالمخاطر: مشروع   20 أكتوبر - 10.00-08.30 - «
  20 أكتوبر - 12.00-13.00 - أدوات تعزیز مرونة المجتمع في سیاق الصراعات
 آراء من خط المواجھة«واعیة بالمخاطر: مشروع جعل التنمیة  (متكرر)  20 أكتوبر  - 15.30 - 17.00 - «
  21 أكتوبر - 13.30-14.30 - لبناء المرونة المحلیة Eco-DRR تطبیق
  21 أكتوبر - 15.00 - 16.00 - آثار تغیر المناخ على حیاة نساء الشعوب األصلیة الریفیات
 النزاعات ومخاطر الكوارث بشكل متماسكلمواجھة  GFDRR أداة البنك الدولي  22 أكتوبر - 10.00-08.30 - 
  22 أكتوبر - 12.00-13.00 - التخفیف من آثار تغیر المناخ على الزراعة
  22 أكتوبر - 13.30-14.30 - الحد من المخاطر والتكیف مع تغیر المناخ في التعلیم االبتدائي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GNDRسیتم استخدام البیانات الشخصیة التي تقدمھا ألغراض التسجیل، وسیتم مشاركتھا بین جمیع األطراف المشاركة في تقدیم ھذه القمة (
الدردشة سیكون اسمك واسم منظمتك وصورة ملفك الشخصي، باإلضافة إلى منشوراتك في ). سیتم تسجیل الجلسات الحیة. KUDOو WTVو

 .GNDRسیاسة خصوصیة ات في القمة مرئیة لجمیع المشاركین. بالتسجیل في ھذه القمة، فأنت تقبل استخدام بیاناتك بما یتماشى معوالمنتدی

o التسجیلنعم، أعلم أنھ سیتم مشاركة المعلومات الخاصة بي مع األطراف المذكورة أعاله من أجل 
o.ال، ال أرید مشاركة المعلومات الخاصة بي مع األطراف المذكورة أعاله، وأفھم أنني لن أسجل في القمة 

 

إذا كنت ترغب في ذلك، یمكنك تحمیل صورة من جھاز الكمبیوتر الخاص بك، والتي ستظھر على ملفك الشخصي وقوائم المستخدمین 
 میجا بایت). 1لحجم الملف ، الحد األقصى pngأو. jpgداخل النظام (.

 

 صورة شخصیة

 األحكام والشروط

 إرسال

 
 شكل واضح
 

https://gndr.org/ar/privacy-policy.html


 شكرا لقیامك بالتسجیل

الخاصة بـ  2020نشكرك على التسجیل في القمة العالمیة الرقمیة لعام 
GNDR إلى التواصل معك عبر الجلسات الحیة واألكشاك . نتطلع

 االفتراضیة وصالة التعاون قریبًا!

 

 القمة العالمیة الرقمیة

 شكرا لك
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