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تنظيم: دعما لـ:

شكر وتقدير 
يرغب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNISDR( في اإلعراب عن امتنانه لعدد كبير من المنظمات واألفراد الذين ساهموا 
والهيئات  البرامج  ومقدمي  الفعاليات  منظمي  المساهمة من جانب  الكوارث، وخاصة  للحد من مخاطر  العالمي  للمنتدى  الرابعة  الدورة   في 
التي تضم متحدثين لتحقيق النجاح لهذا الحدث. كما يعرب المكتب عن امتنانه للمتطوعين الذي ساعدوا في جعل عقد هذه الدورة أمراً ممكناً.

بينهم:  ومن  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  جهود  في  دورية  بصورة  يساهمون  الذين  للمانحين  أيضاً  موصول  والشكر 
األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وجمهورية الصين الشعبية، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وأيرلندا، واليابان، وكازاخستان، 

وجمهورية كوريا، ولكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، والنرويج، والفلبين، والسويد، وسويسرا، والواليات المتحدة، والبنك الدولي.

كما يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن عظيم امتنانه وتقديره للمانحين الذين قدموا إسهامات خاصة للدورة الرابعة للمنتدى 
العالمي للحد من مخاطر الكوارث ومن بينهم سويسرا )المانحة الذهبية( حيث ساهمت بما يزيد عن 500 ألف دوالر أمريكي، وألمانيا، واليابان، 
الدولية، واالتحاد األوروبي )المانحون الفضيون( حيث بلغت مساهمتهم من 100 إلى 500 ألف دوالر، وفرنسا  للتنمية  والوكالة األمريكية 
)المانحة البرونزية( حيث ساهمت بما بلغ 100 ألف دوالر. كما يسعدنا اإلشادة بجهود رعاية الدورة الرابعة للمنتدى العالمي من جانب شركات 
 ،)DuPont Sustainable Operations( كجهات راعية فضية، ومؤسسات )UPS( ومؤسسة ،)ESRI( القطاع الخاص ومنها شركة 

و)AECOM(، و)Kokusai Kogyo Holdings Co Ltd( كجهات داعمة ومساندة.

وتقدير خاص لالتحاد السويسري الستضافة ورئاسة الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.
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من   للحد  المتحدة  األمم  مكتب  بتكليف  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قامت 
مخاطر الكوارث للعمل بمثابة مركز تنسيق في منظومة األمم المتحدة بهدف 
الكوارث، وضمان تضافر الجهود بين  الرامية إلى الحد من  تنسيق الجهود 
والمنظمات  المتحدة  األمم  منظومة  لدى  الكوارث  مخاطر  من  الحد  أنشطة 
اإلقليمية، وكذلك األنشطة في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، واإلنسانية.

الممثل  برئاسة  ــ  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  إنشاء  تم 
إطار  وفي  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
اعتمدتها  التي  االستراتيجية  ومتابعة  تنفيذ  لضمان  ــ  المتحدة  األمم  أمانة 
عمل  وخطة  استراتيجية  وكذلك   ،1999 في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الذي  الطبيعية  الكوارث  من  للحد  الدولي  المؤتمر  اعتمدها  التي  يوكوهاما 
للحد  الدولي  للعقد  الدولي  العمل  إطار  وأيضاً   ،1994 في  اليابان  في   ُعقد 
من الكوارث الطبيعية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1989.

ومع اعتماد وثيقة إطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة األمم والمجتمعات 
الكوارث  من  للحد  الدولي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الكوارث،  مواجهة   على 
في اليابان في يناير/كانون الثاني 2005، تم تكليف مكتب األمم المتحدة للحد من  

مخاطر الكوارث بتشجيع هذا اإلطار، ومناصرته، ورصده.

وفي 2011، طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة من مكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث تيسير إعداد إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد 2015، 
الدولي للحد من مخاطر الكوارث،  والعمل بمثابة سكرتارية )أمانة( للمؤتمر 
هذا  سيعتمد  والذي  مارس/آذار 2015  في  باليابان  سينداي  في  عقده  المقرر 

اإلطار الجديد.

وعالوة على ذلك، يقود مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تنظيم 
المنتديات العالمية التي تتم كل سنتين للحد من مخاطر الكوارث، كما يدعم 
تنظيم البرامج والمنتديات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث. ويقود إعداد 
االستعراضات الدورية للمخاطر من خالل تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من 
مخاطر الكوارث وإدارة أداة رصد إطار عمل هيوغو، وأيضاً تقرير األمين 
العام لألمم المتحدة بشأن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث 

المقدم للجنة االقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة.

ويشارك المكتب أيضاً في أنشطة دعوة وتواصل عالمية لزيادة الوعي بالحد 
من الكوارث وبناء القدرة على المجابهة. ومن المشروعات البارزة "تمكين 

المدن من المجابهة ــ مدينتي تستعد".

في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  لمكتب  الرئيسي  المقر  يقع 
)بلجيكا(  بروكسيل  في:  له  تابعه  إقليمية  مكاتب  بسويسرا. وهناك 5  جنيف 
ألوروبا؛ ومدينة بنما )بنما( لألمريكيتين؛ والقاهرة )مصر( للدول العربية؛ 
وغرب  لشرق  )كينيا(  ونيروبي  الهادئ؛  والمحيط  آلسيا  )تايالند(  وبانكوك 
دعماً  كوريا(  )جمهورية  إنتشون  في  أيضاً  مكتب  وهناك  وجنوبها.  أفريقيا 
للمعهد العالمي للتعليم والتدريب؛ وكذلك مكتب اتصال في نيويورك )الواليات 
المتحدة(، وتواجد في كوبه )اليابان(، وسوفا )فيجي(، وبون )ألمانيا(، وألماتي 

)كازاخستان(، وريو دي جانيرو )البرازيل(.

 مكتب األمم المتحدة للحد 
)UNISDR( من مخاطر الكوارث



كلمات افتتاحية

مرحباً بكم جميعاً، أتقدم إليكم بخالص الشكر على تقديم ما لديكم من خبرات 
وتجارب عملية في هذا المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.

لدعم  مون  كي  بان  العام  واألمين  أنا  أسعى  المتحدة،  األمم  منظومة  فعبر 
وتشجيع ثقافة المجابهة. ونحن نعرف من خالل التجارب المريرة أن انتظار 
وقوع الكارثة دون التحرك غير مقبول من الناحية األخالقية وأمر ال يمكن 

الدفاع عنه أو قبوله. 

أو عربة  الحريق  تفعل طفاية  أن  فما عسى  مثالً،  أن أضرب  لي  واسمحوا 
 إطفاء الحريق عندما يحترق البيت بالفعل. لكن إذا قمت بتحصين هذا البيت 
 على نحو سليم، وقمت بالعناية الواجبة وفق المعايير المعمول بها، فإنك قد 

ال تحتاج إلى طفاية الحريق مطلقاً.

وتعتبر هذه الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث بمثابة 
الهائل التنوع  هذا  هنا  أرى  أن  وهالني  الشركاء.  فيه  يلتقي  عالمي   منتدى 
ومنظمات  ومحلية،  وطنية  حكومات  من  مسؤولين  المشاركين:   من 
الخاص،  القطاع  وشركات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  حكومية،  غير 

ومنظمات دولية، وبرلمانيين، وعلماء، وأوساط أكاديمية.

ويبين هذا التجمع الطبيعة الشاملة لجهود الحد من مخاطر الكوارث. فكل منكم 
له دور مهم في بناء القدرة على مجابهة الكوارث وجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً.

تلك مسؤوليتنا المشتركة وهي أيضا المصلحة التي تربط بيننا. لقد رأيت ذلك 
أثناء زيارتي إلى اليابان في بداية هذا العام. وكان ذلك بعد سنتين من الكوارث 
"الثالثية": الزالزل المدمرة، وموجات تسونامي، والكارثة النووية في فوكوشيما.

رأيت  لكني  فيها.  كنت  التي  المنطقة  في  ظاهرة  الدمار  آثار  تزال  وال 
ابتدائية  مدرسة  زرت  وقد  البناء.  إعادة  أعمال  في  ماضين   الناس 
األطفال  لكن  المبنى  أصاب  الذي  الضرر  ورأيت  إيشينوماكي.  مدينة  في 
أظهروا قوة عظيمة وأمالً في المستقبل. لقد تحملوا الصدمات والمعاناة وفقدان 

األب واألم، والجيران، واألصدقاء.

لقد فعل سكان إيشينوماكي بالضبط كل ما قيل لهم عبر األجيال ــ عندما تقع 
أحاول  كي  الجبل  نفس  تسلقت  فقد  لذلك  الجبال.  تسلقوا  تسونامي،  موجات 
تدرك  أن  حقاً  المخيف  ومن  سنتين.  منذ  حدث  الذي  الموقف  أستشعر   أن 

أن األمواج قد وصلت إلى ما يقرب من 20 متراً.
 
وغادرت اليابان وأنا منبهر بما رأيته من جهود رامية إلى التعافي واالنتعاش. 
غير أن زيارتي كانت درساً عن حتمية الحد من مخاطر الكوارث. فاليابان 
ـ لكن حتى في هذا البلد المتقدم نجد  نموذج رائد في الحد من مخاطر الكوارثـ 

أن المزيج القاتل من األخطار المتعددة جامح وكارثي.

وفي هذا المنتدى العالمي، سمعنا أخباراً عن اإلعصار الذي ضرب أوكالهوما.
التقديرات  وتشير  أطفاالً،  التحديد  وجه  على  اإلعصار  هذا  ضرب   وقد 
فإن  هنا،  ومن  واحدة.  مدرسة  في  وفاة  حالة   20 على  يزيد  ما  وقوع  إلى 
يحتاجون  من  إلى  المساعدة  تصل  أن  ونأمل  أوكالهوما  أهل  مع  مشاعرنا 

إليها قريباً.
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لقد كانت آثار الكوارث جلية في بلدان العالم األكثر تقدماً من الناحية االقتصادية. 
وللمرء أن يتخيل كم بلغت الخطورة في األماكن التي يعاني فيها الناس من الفقر 

حيث يعيشون في بيوت هشة ليس بها ما يكفيهم من مياه أو خدمات صحية.

يتمثل   وتواجه البلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية عبئاً إضافياً 
في تغير المناخ، وشدة القابلية للتأثر والتعرض لألخطار. ونجد الماء المالح يختلط 

بالماء العذب في الجزر النائية، بل حتى وجود هذه الجزر مهدد بالفناء.

وتزيد المخاطر في البلدان الفقيرة وأمام الفقراء ــ لكن االستراتيجيات هي كما 
هي لم تتغير. ففي كل مكان على وجه األرض، نقلل من المخاطر من خالل 
تحديد ومعالجة العوامل التي تدفع إلى حدوثها وفعل ما يمكننا القيام به بشأنها. 
وفي إطار هذه الجهود، فإننا بحاجة إلى تعبئة جهود وإمكانات القطاع الخاص. 
 فكيفية قيام القطاع الخاص باالستفادة من موارده واستثمارها يمكن أن تعني الفرق 

بين الموت والحياة.

الحد  قوية في  لهما مصلحة  أنشطة األعمال  الشركات وقطاع  أن   وإنني أجزم 
لي  رحلة  أثناء  الماضي  الشهر  في  ذلك  رأيت  وقد  الكوارث.  مخاطر   من 
إلى بانكوك. فقد ضربت فيضانات 2011 المناطق الصناعية بشدة. وكان ذلك 
مجرد مثال على مدى تأثير الكوارث على سالسل اإلمداد واألسواق. وقد أدركت 
المستقبل  آفاق  يستشرفون  الذين  الرؤى  أصحاب  من  األعمال  أنشطة   قيادات 

أن التصدي للكوارث والحد منها له مردوده.

ورأيت أيضا في بانكوك اآلثار المدمرة للفيضانات في العاصمة القديمة أيوتايا، 
وهي موقع للتراث العالمي تابع لليونسكو. ولكن ما سرني أن حكومة تايالند تقوم 
حالياً بوضع خطة للتخفيف من مخاطر الفيضانات لهذه المدينة التاريخية بدعم من 

األمم المتحدة والبنك اآلسيوي للتنمية.   
  
وفي النهاية، اسمحوا لي أن أوضح لكم أن الحد من مخاطر الكوارث في غاية 
األهمية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. فبدون ذلك ال يمكن الوصول المستدام 
األساسية ال سيما عندما  الصحي  الصرف  أو خدمات  اآلمنة  الشرب  مياه  إلى 

تتعرض مصادر المياه ومحطات الصرف الصحى لألخطار الطبيعية. 

المجتمعية األخرى  المباني  المستشفيات وغيرها من  تكون  أن  وبالتالي، يجب 
قادرة على المجابهة. ومن غير المقبول أن يموت أناس كثيرون في كوارث بسبب 
ضعف معايير المباني أو اإلهمال فيها. وقد رأينا العديد من الكوارث المأساوية 

في اآلونة األخيرة.

علينا  واآلن  الدولي.  للتعاون  بقيمة  ُيقدر  ال  دليالً  هيوغو  إطار عمل  كان   وقد 
التحديات.  ومواجهة  الفجوات  ومعالجة  إنجازات،  من  تحقق  مما  نستفيد   أن 
ولقاؤنا هنا في جنيف فرصة لتبادل األفكار، وبناء توافق وتعبئة قوة الدفع السياسية 
قبل عقد المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يؤمل أن يتبنى رؤية 
عملية للمستقبل. وسيعمل ذلك على توجيه عملنا في هذا المجال في العقود القادمة.

وكما تعلمون، فإننا اآلن بصدد صياغة نهج عالمي جديد إزاء التنمية المستدامة. 
وبالتالي، يتعين أن يكون الحد من مخاطر الكوارث عنصراً مهماً في هذا العمل 

وفي أجندة التنمية بعد 2015 أيضاً.

ويحدوني الفخر وأنا أعلن لكم أن األمم المتحدة تعمل على تسريع وتيرة دعمها 
للبلدان من خالل خطة عمل مشتركة للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة 

على المجابهة.

وهذه هي استجابتنا الستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو.

تنجم  التي  المخاطر  من  للحد  به  القيام  نستطيع  ما  بكل  للقيام  ملتزمون   ونحن 
االستماع  إلى  وأتطلع  عالمنا.  وفي  والبلدان  المجتمعات  في  الكوارث   عن 

إلى أفكاركم ومبادراتكم في هذه الجهود المشتركة واالستفادة منها.
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كلمات افتتاحية

اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيباً كبيراً في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي 
للحد من مخاطر الكوارث في جنيف.

رئاسة  منه  ُيطلب  أن  لبلدي  وتشريف  مسؤولية  إنها  لكم  ألقول   ودعوني 
من  الحد  جهود  لتشجيع  وحماسنا  انخراطنا  يبين  دور  وهو  المؤتمر،   هذا 
مخاطر الكوارث. وأود أن أتوجه بالشكر لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
لحكومة  أعطوها  التي  للثقة  ولستروم  مارغريتا  السيدة  وخاصة  الكوارث، 

سويسرا.

وإنني على اقتناع تام بأنه بوجود هذه الدورة فإن مكتب األمم المتحدة للحد 
مجابهة  أجندة  تتناول  جيدة  لنقاشات  المجال  هيأت  قد  الكوارث  مخاطر  من 

الكوارث حتى بعد 2015.

واسمحوا لي أن أبرز الدور المهم الذي لم يقم به مكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث وحدها فحسب بل كل واحد منكم في طرح هذا الكم الهائل 

من المعارف والخبرات العملية.

األمام.  إلى  الكوارث  مجابهة  بخارطة  دفعت  التي  المحركة  القوة   إنكم 
 ومن اإلنجازات التي تستحق اإلشادة والثناء وضع الحد من مخاطر الكوارث 
الضروري  الزخم  إلى  والوصول  الدولية،  األجندة  تركيز  مقدمة ومحور  في 
إللقاء الضوء على هذه القضايا في المناقشات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

المحلية  للمجتمعات  المحوري  الدور  إبراز  اآلن  بمكان  األهمية   ومن 
بناء  في  الخاص  القطاع  واشتمال  المجابهة،  على  األمم  قدرة  بناء  في 
مجتمعات قادرة على المجابهة، وأهمية الحكومات المحلية والوطنية في تأمين 
السياسية،  الظروف  ندعم  أن  اليوم  يشرفنا  ومما  للمخاطر.  مستدامة  إدارة 
واالقتصادية، واالجتماعية المناسبة للدول والمجتمعات لتطوير وتكييف آلياتها 
بشأن  قاطعة  إرشادات  هيوغو  عمل  إطار  ويتيح  المخاطر.  بإدارة  الخاصة 

تحقيق هذه األهداف على المدى الطويل.

وأتمنى لكم جميعاً أن تكون هذه الدورة مثمرة وغنية وأتوجه إليكم بالشكر مرة 
أخرى على مشاركتكم القيمة وانخراطكم.

للتنمية  السويسرية  للوكالة  العام  المدير  السيد مارتين داهيندين،  المعالي  صاحب 
والتعاون ورئيس الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
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أفكار وتصورات

تؤكد دورة 2013 للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث على االلتزام 
تجلى واضحاً  والذي  الكوارث  بالحد من مخاطر  المتزايد  اإليجابي  العالمي 
في الدورات الثالث الماضية. وهذه الدورة فريدة من حيث المشاركة وعدد 
وتبادل  النقاشات،  من  المتأتية  الثاقبة  اآلراء  وجودة  والفعاليات،  األحداث 

الممارسات، وإبرام شراكات جديدة.

وبالنسبة للمشاركين، فإن المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث هو منتدى 
شامل للجميع في سياق أطر التعاون العالمي حيث يتم تبادل اآلراء، والممارسات، 
المصلحة.  أصحاب  جميع  بين  ومبدع  وجوهري  مفتوح  نحو  على   واألفكار 

وهو نموذج يحظى بتقدير متزايد أيضاً على المستوى اإلقليمي.
 

بلداً، و240 منظمة  يمثلون 172  وبحضور ما يزيد على 3 آالف مشارك 
لشركات، و30 برلمانياً من 26 بلداً، وممثلين  غير حكومية، و175 ممثالً 
يؤكد  المشاركين  تنوع  فإن  أكاديمية،  وأوساط  وعلماء،  محلية،   لحكومات 
أن الحد من مخاطر الكوارث لن يكون ممكناً إال عندما يتفق جميع أصحاب 
العام  القطاع  ومن  العالمي،  المستوى  إلى  المحلي  المستوى  من   المصلحة 
إلى القطاع الخاص، والذين يمثلون جميع منظمات المجتمع المدني على عمل 

مشترك والتزام يخضع له الجميع. 

وزيراً،   34 بينهم  من  كان  مشاركاً   47 المستوى  رفيع  الحوار  استضاف 
 ورؤساء شركات القطاع الخاص، وخبراء شددوا على األهمية السياسية للحد 

من مخاطر الكوارث.

الجميع  له  يخضع  والتزام  مشتركة  رؤية  إلى   )2013( الدورة  هذه   وتدعو 
ـ ميثاق عبر األجيال من أجل االستدامة والتنمية. على مدى الثالثين سنة القادمةـ 
وتمخض عن هذا المنتدى مشورة في غاية األهمية إلعداد إطار عمل ما بعد 
2015 للحد من مخاطر الكوارث وهو ما يعرف بـ "إطار عمل هيوغو 2"، 
وللمؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي سُيعقد في مدينة سينداي 

باليابان في مارس/آذار 2015 حيث سيتم اعتماد "إطار عمل هيوغو 2".

وال تحقق هذه اإلجراءات عدالة تامة ألعمال تبادل اآلراء، واألفكار، والممارسات 
التي تتسم باإلبداع، والقوة، والتصميم التي تم القيام بها على مدى األيام األربعة 
للمنتدى مع أكثر من 200 فعالية ولقاء ــ غير أنها تتيح رؤية شاملة ويتعين 
 النظر إليها بعين االعتبار مع السجالت والوثائق المتاحة على موقع الويب ــ
.http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
للعمل  باالستعداد  قيامكم  عند  هذا  كل  من  التامة  االستفادة  إلى  وأدعوكم 

المطلوب في المؤتمر العالمي.

وفي الختام، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتعبير عن عظيم االمتنان لجميع 
المشاركين لمشاركتهم وإسهاماتهم؛ وإلى سويسرا، وشخص صاحب المعالي 
المضيف؛  للبلد  وكذلك  العالمي،  المنتدى  لرئاسته  داهيندين  مارتين  السيد 

والمانحين اآلخرين لدعمهم الذي ال يمكن االستغناء عنه.

مارغريتا ولستروم، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
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ملخص الرئيس 
تم عقد الدورة الرابعة )التي ُتعقد كل سنتين( للمنتدى العالمي للحد من مخاطر 
سويسرا  وترأست   .2013 مايو/أيار   23  -  21 في  جنيف  في   الكوارث 
منهم  بلداً  يزيد عن 3500 مشارك من 172  ما  فيها  الدورة، وشارك  هذه 
ومن  دولية،  حكومية  ومنظمات  والمحلية،  الوطنية  الحكومات  من  ممثلون 
الصليب األحمر والهالل األحمر، ومنظمات غير حكومية، وعمد ومشايخ، 
والشعوب  المحلية  للمجتمعات  وممثلون  وبرلمانيون،  بلديات،  ورؤساء 
وأوساط  شركات  من  وقيادات  ومعاقون،  وشباب،  وأطفال،   األصلية، 
للحد من مخاطر  إقليمية  الدورة من منتديات  أكاديمية وعلمية. وتستفيد هذه 
الهادئ،  الكوارث ُعقدت في أفريقيا، واألميركيتين، ومنطقة آسيا، والمحيط 
والدول العربية وأوروبا، وكذلك العديد من اللقاءات التشاورية والتحضيرية 
التي عقدها المجتمع المدني، وحكومات وطنية ومحلية، والجمعيات الوطنية 

للصليب األحمر والهالل األحمر.

وثمة عنصر جديد في هذا المنتدى هو جلسة الحوار رفيع المستوى التي ترأستها 
 تاريا هالونين، نائبة األمين العام لألمم المتحدة ورئيسة فنلندا السابقة بحضور 

34 وزيراً، ورئيس شركة، وممثلين من منظمات دولية ودوائر علمية.

عالمة  وهي  اآلن،  حتى  تنوعاً  واألكثر  األكبر  هي  الدورة  هذه  كانت  وقد 
تفيد أن جهود التواصل من أجل الحد من مخاطر الكوارث قد حققت النتائج 
المرجوة. وانضم لهذا المنتدى ممثلون جدد من هيئات معنية بوضع المعايير 
الحضاري وساهموا بوجهات نظرهم ومعارفهم. التراث  وخبراء في مجال 
بعد 2015  ما  ملموسة إلطار عمل  بمقترحات  المشاركون مستعدين  وجاء 
للحد من مخاطر الكوارث، كما استفادوا من فرصة التبادل المكثف للمعارف 

والخبرات والتعلم.

جاء  وقد  للتحقيق.  قابلة  ولكنها  جريئة  أهدافاً  المستوى  رفيع  الحوار  حدد   وقد 
الدولية ألجندة  المنتدى في مرحلة في غاية األهمية في إطار االستعدادات  هذا 
 التنمية بعد 2015، كما اتسمت الدعوة إلى االعتراف على نحو واضح بجهود الحد 
من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية بعد 2015 بالوضوح والقوة. وفي الوقت 
 نفسه، يجب مواصلة العمل المنسق المعني بتنفيذ إطار عمل هيوغو في 2015 
الدورات  من  األخرى  واألهداف  المالية  باألهداف  الوفاء  نحو  عملنا  سياق  في 
السابقة. وفيما يلي ملخص للنقاشات الحيوية التي أُجريت في أكثر من 170 فعالية:

استهداف األسباب الجذرية للمخاطر: حتى تاريخه نجد أن البلدان والمنظمات 
إلطار  الرابعة  األولوية  على صعيد  التقدم  من  األدنى  الحد  سوى  تحقق  لم 
عمل هيوغو: "الحد من عوامل المخاطر الكامنة". وخالل هذه الدورة، أشار 
المحركة  العوامل  لمواجهة  ملموسة  تدابير  اتخاذ  ضرورة  إلى  المشاركون 
للمخاطر، ومنها الفقر، والجوع، والمرض، والصراع، والعنف، وعدم كفاية 
خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، وضعف أنظمة إمدادات 
المياه والصرف الصحي، واإلسكان، والبطالة، وتدهور األراضي، والتشرد، 

والهجرة القسرية، والتمييز.

األعباء  كاملة عن  تقارير  إعداد  المقترحة:  اإلجراءات  من  العديد  ويتضمن 
الصحية التي تتسبب فيها الكوارث، وآثار ذلك على تنمية المجتمع، والتطبيق 
المنهجي للوائح الصحية الدولية؛ وتشجيع الخدمات والنظم التعليمية، وااللتزام 
باألمان، ومواصلة التعليم وغير ذلك من التدابير التي وردت في ميثاق الطفل 
لحماية  القائمة  اآلليات  من  واالستفادة  الكوارث؛  مخاطر  من  الحد  أجل  من 
البيئة مثل تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية، ووجود أنظمة 
إلدارة المناطق المحمية واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه والمناطق الساحلية 
مخاطر  ومواجهة  العيش  كسب  سبل  وتعزيز  البيئي،  للتدهور  للتصدي 
الكوارث؛ وتعزيز آليات الحماية االجتماعية القائمة لمساعدة األسر المعرضة 

لألخطار.

ربط برامج العمل )األجندات( التي تعزز بعضها البعض: ثمة تداخل وثيق 
بين كل من تراكم مخاطر الكوارث والحد منها من ناحية ومجاالت التنمية 
المستدامة والحماية البيئية وتغير المناخ والتحركات البشرية من ناحية أخرى. 
ومن المهم تصميم السياسات في هذه المجاالت بما يعمل على تعزيز بعضها 
الدولي. أو  الوطني،  أو  المحلي،  المستوى  على  ذلك  أكان  سواء  البعض 
الحد من مخاطر  إزاء  القطاعات  المتكاملة ومتعددة  الُنهج  وثمة تشديد على 
مثل  الرئيسية  القطاعات  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  وتعزيز  الكوارث، 
التنمية والمجابهة  المحتمل استدامة  التعليم، والزراعة، والصحة. ومن غير 
التنمية.  مبادرات  جميع  في  الكوارث  لمخاطر  الصريحة  المواجهة   بدون 
اتخاذ  يتطلب  ما  وهو  اإلعمار،  وإعادة  االنتعاش  تكاليف  في  تصاعد   وثمة 
 تدابير للحد من المخاطر. وعالوة على ذلك، يتعين على الحكومات التصدي 
بقوة لضمان االعتراف بصورة جيدة بالحد من المخاطر ودمج ذلك بصورة 

منهجية في أجندة التنمية المستدامة الدولية.

تقييم المخاطر: وجد تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
إلى  أدى  قد  سنة   40 مدى  على  العالمي  االقتصاد  تحّول  أن   )2013(
بالفعل  االقتصادية  الخسائر  تصل  وسنوياً،  الكوارث.  مخاطر  تراكم  زيادة 
إلى تضاعف هذه  التوقعات  تشير  الدوالرات، كما  المليارات من  مئات  إلى 
 الخسائر في 2030. ونالحظ أن األحداث اليومية المحلية والضغوط المزمنة 
التي ال حصر لها التي تنطوي على العديد من المخاطر تمثل أعباًء مستمرة 
على العديد من المجتمعات المحلية. فعلى سبيل المثال، يتعرض األمن الغذائي، 
الناس لمخاطر في األراضي الجافة والمناطق  وسبل كسب العيش، وصحة 
النامية.  الصغيرة  الجزرية  الدول  في  وكذلك  والتصحر،  للجفاف   المعرضة 
أما المخاطر التي تحيط بالمناطق الحضرية، فيجب فهمها بصورة أكثر عمقاً 
وِدّقة. وتفرض مخاطر انهيار األنظمة التقنية تداعيات خطيرة يتم في الغالب 
للمخاطر  الجوانب  والمتعددة  الديناميكية  الجوانب  وتتطلب  عنها.  التغاضي 
منهجيات شاملة وقابلة للمقارنة من أجل تقييم المخاطر، وذلك لتمكين عملية 

صنع القرار القائمة على العلم، وتحديد فرص التنمية.
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القيادة على المستوى المحلي: تقع الكوارث على المستوى المحلي، وبالتالي 
يتعين أن نجد الحلول على المستوى المحلي أيضاً. وهذا ال يعفي الحكومات 
للعمل  داعمة  بيئة  وتهيئة  إطار  وضع  في  المتمثلة  مسؤولياتها  من  المحلية 
وضع  في  المحلية  والسلطات  البلديات  نجد  أمر،  من  يكن  ومهما  المحلي. 
واتخاذ  محلية،  شراكات  أجل  من  الفرص  وخلق  القيادة  من  يمكنها  فريد 
المستمرة  اإلمكانات  حماية  على  تعمل  المخاطر  بشأن  مستنيرة  قرارات 
السليمة،  التنمية الحضرية  إلى  للتنمية االقتصادية واالجتماعية. وثمة حاجة 
بالعشوائيات  االهتمام  ذلك  ويشمل  أسس صحيحة،  على  المكاني  والتخطيط 
والبنية  اآلمنة،  والمساكن  والهجرة،  الرسمية(،  غير  السكنية  )التجمعات 
الرامية  الجهود  على  التركيز  كان  وقد  االجتماعية.  والخدمات   التحتية، 
المجابهة،  معايير  وفق  والمدارس  المستشفيات  جميع  بناء  ضمان   إلى 
والمستشفيات،  المدارس  في  الضرورية  االستعداد  تدابير  جميع  تطبيق  مع 

وإيالء اهتمام باحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة.

الُنهج  تحديد  تم  المرجوة:  الفوائد  يحقق  المحلية  المجتمعات   إشراك 
التي تتسم بالحساسية إزاء االعتبارات الثقافية والتي تستند إلى مبادئ االشتمال 
بناء  في  مستدام  أثر  تحقيق  لضمان  وسائل  باعتبارها  والتمكين  والمشاركة 
القدرة على المجابهة. وتعتبر المرأة هي القوة الدافعة في المجتمعات القادرة 
ومجموعات  والمشردون،  األصلية،  الشعوب  أظهرت  وقد  المجابهة.  على 
الشباب، واألطفال، وكبار السن، وذوي اإلعاقة، والغالبية العظمى من الجمعيات 
التطوعية كيف قامت باتخاذ ما يلزم كل فيما يخصه للحد من مخاطر الكوارث.

ومن الممكن أن يساعد احترام التراث الثقافي المحلي في بناء قدرات المجابهة 
المجتمعية. وقد تم إبراز مجموعة من النماذج لصياغة شراكات بين الحكومة 
والمسؤولين المنتخبين والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية، وتم عرض 
القوانين  في  النماذج  هذه  على  الرسمية  الصفة  إلضفاء  مستقبلية  مقترحات 
والسياسات المحلية. ومن هناك، فإن االشتمال المنهجي الهادف للمجتمعات 
السياسات ضرورة. االعتراف  القرار، وتنفيذ  التخطيط، وصنع  المحلية في 
بالقطاع الخاص كطرف فاعل وشريك: من الحكمة في مجال أنشطة األعمال 
المجابهة. ويدرك  قدرات  المزيد من  بناء  نحو  الخاصة  االستثمارات  توجيه 
القطاع الخاص أن له دوراً مهماً للغاية في منع مخاطر الكوارث والحد منها 
أيضاً  تساهم  ولكنها  طبيعية،  ألخطار  فقط  تتعرض  ال  الشركات  ألن  نظراً 
وواقع  االقتصادي.  النمو  دفع  عملية  إطار  في  الكوارث  مخاطر  زيادة  في 
الحال أن نشاط األعمال الذي يتسم بالقدرة على المجابهة واالستثمار يسيران 
المجابهة  على  القادرة  والمجتمعات  اإليكولوجية  النظم  مع  جنب  إلى  جنباً 
ومع الرعاية الصحية وتحقيق األمان للموظفين. ويقوم القطاع الخاص على 
الرامية إلى الحد من المخاطر وفق ما جاء في  نحو مستمر بتوجيه جهوده 
 إطار عمل هيوغو، كما أنه يعمل على تطوير ممارساته العملية التي تعمل 
أجل شراكات  من  جديدة  فرص  وتعزيز  المجابهة  على  القدرة  تشجيع   على 

بين القطاعين العام والخاص في إطار حوكمة محسنة شاملة للمخاطر.

للمخاطر: ثمة شواهد وأدلة قوية على أن تمكين  المتكاملة  الحوكمة  تدعيم 
على  للوقوف  القوة  أسباب  من  المحلي  الحكم  وأجهزة  المحلية  المجتمعات 
برامج  إعداد  في  واالنخراط  وإدارتها،  تواجهها  التي  اليومية  المخاطر 
القدرة  لبناء  سليمة  أسساً  يتيح  المخاطر  من  للحد  واستراتيجيات  وموازنات 
التنسيق  الوطنية وآليات  المؤسسات  المجابهة. وهذا بدوره، مع تعزيز  على 
الشاملة للجميع على المستويين الوطني والمحلي، يعتبر من العناصر الرئيسية 
لحوكمة المخاطر. وهناك اعتراف متزايد بأن منع الكوارث والحد منها يعتبر 
التزاماً قانونياً، ويشمل ذلك تقييمات المخاطر، وإنشاء أنظمة لإلنذار المبكر، 
والحق في الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمخاطر. وفي هذا الشأن، فإن 
حالة  في  األشخاص  "حماية  بشأن  الدولي  القانون  وتدوين  المستمرة  التنمية 
الكوارث" يعتبر أمراً وثيق الصلة ويجد ترحيباً كبيراً. وثمة دور استراتيجي 
للمخاطر  المتكاملة  الحوكمة  تعزيز  في  به  القيام  البرلمانيين  على   يتعين 
من خالل التشريعات والرقابة وتخصيص الموارد للمجتمعات التي يمثلونها. 
وسيلة  ذلك  أن  باعتبار  المجابهة  وتمويل خطط  إعداد  الوقوف على  تم  وقد 
لتشجيع ُنهج "شاملة للمجتمع بأسره". وقد تم رفع توصيات بشأن إيجاد سياسات 
لالستثمار، وتحسين متابعة تمويل الحد من مخاطر الكوارث عبر القطاعات 
العالمية،  المعونة  تقارير  في  خاصة  سمات  وإدخال  التمويل،   ومصادر 
المعلومات  توفير  في  العليا  المراجعة  إلى دور مؤسسات  اإلشارة  تمت  كما 
المحايدة عن مدى قانونية وكفاءة وفعالية اإلنفاق العام. ويجب أيضاً تحديث 
وتعزيز معايير اإلدارة والمعايير الفنية مثل قوانين البناء وذلك بصفة دورية. 
كما نالحظ أن أنظمة المساءلة والقواعد الفعالة المعمول بها بشأن مسؤوليات 
المطاف،  نهاية  وفي  تمثل ضرورة.  انخراطهم  وفرص  المصلحة  أصحاب 
فإن حوكمة المخاطر ال يمكن تأصيلها إال من خالل القبول القوي للمسؤولية 
الشخصية وااللتزام بتغيير السلوكيات. وعلى المستوى الدولي، يشار بصورة 
متكررة إلى إدارة المخاطر عبر الحدود والتنسيق بشأنها باعتبار أن ذلك من 
المجاالت حاسمة األهمية للتعاون، وذلك من خالل منظمات حكومية دولية 

وشبكات دولية تضم برلمانيين.

إيجاد  متزايدة على  المنظمات بصورة  تعمل  والتقني:  العلمي  الدعم  تعزيز 
بشأن  مستنيرة  قرارات  التخاذ  وشواهد  أدلة  إلى  تستند  منهجية  أساليب 
ومعلومات  العلمي  التحليل  على  تعتمد  فهي  الشأن،  هذا  وفي  المخاطر، 
 السكان األصليين التي ثبتت صحتها. وجميع األطراف بحاجة إلى الوصول 
والتقنية  العلمية  األساليب  وكذلك  بالمخاطر،  الخاصة  المعلومات   إلى 
المواطنون  يحتاج  مماثل،  نحو  وعلى  منها.  واالستفادة  فهمها  يمكن   التي 
إلى التوعية والمساعدة عند االستخدام ال سيما من خالل تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والتكنولوجيات المستندة إلى الحيز المكاني. وهناك طلب لم يتم 
بتطبيق  الخاصة  واإلرشادات  واألساليب  واألدوات  البيانات  على  به  الوفاء 
الحد من المخاطر، كما أن هناك نقصاً في المتخصصين المدربين والحاصلين 
المهمة. وكمجال جديد نسبياً، هناك فجوات  للقيام بهذه  على شهادات علمية 
السرعة إلفساح  ذلك على وجه  معالجة  يتعين  وبالتالي  القدرات،  في  كبيرة 

الطريق أمام التقدم. 

القدرة على المجابهة لإلنسان والكوكب
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التخصصات.  جميع  في  الكوارث  مخاطر  دمج  إلى  ماسة  حاجة  وهناك 
 ويجب أن يكون دمج إدارة مخاطر الكوارث في جميع مستويات التعليم بما 
في ذلك مناهج التعليم العالي أولوية. وهناك حاجة ملحة إلعداد وتنفيذ قواعد 
واألضرار  الخسائر  إحصاءات  ذلك  ويشمل  واسع،  نطاق  على   البيانات 
حسب  مصنفة  الجنس  نوع  عن  وبيانات  والوطني،  المحلي  المستوى  على 
السن، وأساليب لتقييم المخاطر، وإدارة للمخاطر مصممة بما يناسب القطاعات 
المعنية، وأنظمة مجتمعية لإلنذار المبكر. ودعا المشاركون أيضاً إلى اتخاذ ما 
يلزم لتضييق الفجوات بين الدوائر العلمية والمنظمات المسؤولة عن تطبيق 
الحد من مخاطر الكوارث من خالل إعداد وسائل ومنهجيات تعاونية. وتقوم 
بدور مهم في ضمان تطوير  المناخ  لخدمات  العالمي  اإلطار  مبادرات مثل 

وتوفير خدمات مناخية للقطاعات المعنية بهدف دعم عملية صنع القرار.

المضي قدماً

يجري حالياً إعداد ترتيبات لما بعد إطار عمل هيوغو. وهناك توافق على أن 
 البرنامج الجديد )يشار إليه بصورة غير رسمية بـ إطار عمل هيوغو 2( ينبغي 
للتصدي  ضرورية  مبتكرات  إدخال  مع  هيوغو  عمل  إطار  على  يقوم  أن 
الثالثين سنة  إلى  العشرين  المخاطر على مدى  المتمثلة في زيادة  للتحديات 
القادمة. ودعا المشاركون إلى ضرورة أن يركز إطار عمل هيوغو 2 على 
 التطبيق باعتباره خطة عمل براغماتية واستراتيجية وديناميكية وواقعية تهدف 
إلى النهوض بحوكمة المخاطر، وتدعم مجموعة واضحة من المبادئ وااللتزامات 
بالوفاء باحتياجات الشرائح األشد فقراً واألكثر تعرضاً لألخطار. ومن المتوقع 
المخاطر  من  الحد  حوكمة  إلى  الحاجة   2 هيوغو  عمل  إطار  يستدرك  أن 
المجابهة من خالل مسؤوليات واضحة، وتنسيق قوي، وإجراءات  وقدرات 
محلية مدعومة، وأدوات مالية مناسبة، وإدراك واضح للدور المحوري للعلم. 
للمخاطر،  المحركة  العوامل  مواجهة  على  محددة  بصورة  التركيز   ويجب 

مع إدراك أدوار ومساهمات المجموعات المحلية ذات التنظيم الذاتي.
ويدعو المنتدى إلى بداية فورية بقيادة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
وتنفيذ  المخاطر  من  الحد  لرصد  ومؤشرات  أهداف  لوضع   الكوارث 
إطار عمل هيوغو 2. ويجب االستمرار في رفع التقارير الدورية في إطار 
عملية رصد األداء. وتم اقتراح إجراء استعراضات أقران تطوعية باعتبارها 

أدوات مساعدة من أجل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.

متعددة  آليات  خالل  من   2 هيوغو  عمل  إطار  بشأن  المشاورات  وستستمر 
ومتنوعة تتضمن منتديات إقليمية للحد من الكوارث، وحوارات على المستوى 
الثالث  الوطني، واجتماعات ومؤتمرات حكومية دولية مثل المؤتمر الدولي 
بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في 2014. وسيساعد كل هذا في إثراء 
مخاطر  من  للحد  العالمي  بالمؤتمر  الخاصة  والقرارات  االستعداد  عمليات 
الكوارث في 2015. وستكون المشاركة النشطة من جانب الجهات الوطنية 
والمحلية مثل المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضرورة 

من أجل تحقيق نواتج قوية ومشتركة.

تنفيذ إطار عمل  بناًء على خبرات وتجارب من  العالمي،  المؤتمر  وسيتبنى 
هيوغو 2، كما سينظر بعين االعتبار إلى آليات وطرائق لضمان التطبيق في 
إطار تضافر الجهود مع االستراتيجيات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث، 
لهذا  الشامل  االستعداد  وسيعتبر  الصلة.  ذات  األخرى  الدولية  واألجندات 
المصلحة  أصحاب  جميع  جعل  في  أساسياً  عامالً  فيه  والمشاركة  المؤتمر 
منتدى  لتضمين  أيضاً  اقتراح  وثمة  منه.  نواتج  تحقيق  مسؤولية  يتحملون 

للشباب واألطفال ومنتدى للمنابر الوطنية.

العالمي  المؤتمر  استضافة  عن  اليابان  بإعالن  الدورة  هذه   وترحب 
العالمي  المؤتمر  نواتج  وستستند   .2015 مارس/آذار  في  سينداي   في 
استراتيجية  )1989(؛  الطبيعية  الكوارث  من  للحد  الدولي  العقد  أسس  على 
الكوارث  من  للحد  الدولية  االستراتيجية  )1994(؛  يوكوهاما  عمل  وخطة 

)1999(؛ وإطار عمل هيوغو 2005 - 2015.

واألطراف  الحكومات  دعم  في  المتحدة  األمم  المطاف، ستستمر  نهاية  وفي 
الفاعلة في المجتمع المدني في جهودها الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث، 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  عمل  خطة  خالل  من  ذلك  ويشمل 

الكوارث من أجل المجابهة.

www.preventionweb.net/go/gpdrr13 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي
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حفل افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث / 
صورة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

القدرة على المجابهة لإلنسان والكوكب
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 القيمة المشتركة: 

المبررات الداعية إلى الحد 
 من مخاطر الكوارث 

16:45 - 18:15 - قاعة 4 

 حدث بارز ومهم
الضرورة الصحية من 

أجل مجتمعات أكثر أماناً 
 ومجابهة

18:15 - 16:45
قاعة 3

 حدث بارز ومهم
لمكتب األمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث: رؤية 
 جديدة للمخاطر

16:45 - 18:15- قاعة 4

 تقرير التقييم العالمي والكرة األرضية الملموسة )Tangible Earth(: تجارب وخبرات 
حفل توزيع جوائز مؤسسة ساساكاوا 18:30 - 19:15 - قاعة 2المخاطر العالمية 18:15 - 18:35، التراس والمطعم

حفل استقبال بشأن جوائز مؤسسة ساساكاوا 19:15 - 20:15 - التراس/المطعمحفل استقبال تستضيفه سويسرا 18:15 - 20:00- التراس والمطعم

القاعةالوقتالثالثاء 21 مايو/أيار
CCV A     13:00 - 13:55ُنهج قادرة على التكيف للحد من مخاطر الفيضانات: أمثلة من هولندا وفيتنام

13:0014 - 13:55استمرار أنشطة األعمال لخلق فرص عمل قادرة على المجابهة

"ما الذي يلزمنا – وجهة نظر المجتمع المدني في بناء مجتمعات محلية 
قادرة على المجابهة"

14:30 - 13:004

18 13:00 - 13:55متابعة التمويل الدولي لصالح إدارة مخاطر الكوارث

13:00CCV C - 13:55منافع الخدمات المناخية إلدارة مخاطر الكوارث من أجل النمو المستدام

االستفادة من نقاط القوة المشتركة: كيف يتسنى للمؤسسات والقوات المسلحة والقوى 
المدنية التشارك الفعال لإلسهام في إطار عمل هيوغو 2؟ 

14:55 - 14:00 8+7

تبادل التجارب والخبرات بشأن مبادرات المدارس األكثر أماناً في جميع 
أنحاء العالم

14:55 - 14:0014

برنامج آراء من الخطوط األمامية: وجهات نظر المجتمع المدني بشأن إطار 
ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث

14:55 - 14:003

14:00CCV C - 14:55بناء مدن ومستوطنات أكثر أماناً وقادرة على المجابهة

اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث: تشجيع التنمية المستدامة من خالل 
االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث

14:55 - 14:0018

القاعةالوقتاألربعاء 22 مايو/أيار
13:005 - 13:55الحد من مخاطر الكوارث: من الحكومة إلى الحوكمة

اشتمال الجميع من ذوي اإلعاقة: توسيع نطاق مشاركة ذوي اإلعاقة في إطار 
ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث

13:55 - 13:008+7

13:0014 - 13:55إشراك الشعوب األصلية في الحد من مخاطر الكوارث

13:006 - 13:55بناء قدرات المجتمعات المحلية على مجابهة مناخ متغير

14:00CCV A - 14:55بيانات جاهزة لالستخدام: معلومات المخاطر عند الحاجة إليها

14:00CCV C - 14:55النظم اإليكولوجية، والمجابهة والحد من مخاطر الكوارث: تقديم األدلة والشواهد

14:0013 - 14:55صناعة التأمين: حلول مستدامة لمخاطر الكوارث

14:0018 - 14:55إدارة الكوارث لدى االتحاد األوروبي: أدوات جديدة لصنع السياسات

تناول دور الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تشجيع 
اإلدارة الشاملة للمخاطر والكوارث

14:55 - 14:008+7 

األحداث الجانبية

 الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث 
جنيف، سويسرا، 19 - 23 مايو/أيار 2013 الجدول الزمني
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الجمعة 24 مايو/أيارالخميس 23 مايو/أياراألربعاء 22 مايو/أيارالثالثاء 21 مايو/أيار19 - 20 مايو/أيار
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 جلسة عامة 
 قدرة المجتمع على المجابهة ــ بناء قدرة األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث

9:00 - 11:00 - قاعة 2
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 جلسة عامة
 الحكومات والحد من مخاطر الكوارث: مشاركة مستدامة

9:00 - 11:00 - قاعة 2
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حفل االفتتاح 09:30 ص - 10:30 ص - قاعة 1

 جلسة عامة 
 دور القطاع الخاص في تعزيز قدرة المجتمعات 

 على المجابهة - عناصر النجاح 
10:30 ص - 12:30 م - قاعة 1

الحوار الرفيع المستوى
 )ال يسمح بالمشاركة 

 إال بموجب دعوة(
10:40ص - 12:30 م - قاعة 5

 حدث بارز ومهم 
القدرة على مجابهة 

 الجفاف في مناخ متغير
11:15 ص - 12:45 م 

قاعة 2

 حدث بارز ومهم
إطار عمل هيوغو 2 ــ 

 مشاركة المرأة تحدث اختالفاً
12:45 - 11:15

قاعة 3

 حدث بارز ومهم
حماية التراث والقدرة 

 على المجابهة
12:45 - 11:15

قاعة 4

 حدث بارز ومهم
 التعافي وبناء القدرة

 على المجابهة بعد الكوارث 
11:15 - 12:45 - قاعة 2

 حدث بارز ومهم
بناء القدرة على المجابهة في 
إطار التخطيط واالستثمارات 

 في المناطق الحضرية
11:15 - 12:45 - قاعة 3

 حدث بارز ومهم
معايير إدارة مخاطر الكوارث 

بالنسبة ألنشطة األعمال 
 والمواطنين

11:15 - 12:45 - قاعة 4

 الغداء
 15:00 - 13:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
 الغداء 13:00 - 13:55

 15:00 - 13:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
 الغذاء 13:00 - 13:55

 15:00 - 13:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
13:55 - 13:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
14:55 - 14:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
14:55 - 14:00 

 أحداث )فعاليات( جانبية
14:55 - 14:00 

1 
عة

لقا
- ا

ية 
سم

 ر
ت

انا
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تعظيم االستفادة من 
األحداث البارزة والمهمة
تمويل إدارة مخاطر 

الكوارث 15:00 - 16:30
حدث بارز ومهم        قاعة 4

تعزيزالشراكات للحد 
من مخاطر الكوارث 
التي تواجهها الدول 

النامية الجزرية الصغيرة                                                                        
           18:00 - 15:00

قاعة 3

 جلسات عامة 
غير رسمية ما بعد 2015 

 إطار الحد 
 من مخاطر الكوارث
18:00 - 15:00  

 قاعة 2

1 
عة

لقا
- ا

ية 
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ت
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 حدث بارز ومهم 
تطبيق العلم والتكنولوجيا 

على السياسات والممارسات 
المعنية بالحد من مخاطر 
 الكوارث 15:00 - 16:30

قاعة 3

 حدث بارز ومهم 
 المستقبل الذي نريده قادراً 

 على المجابهة: دور األطفال 
 في الحد من مخاطر الكوارث 

16:30 - 15:00
قاعة 4

جلسات عامة غير رسمية 
ما بعد 2015 إطار الحد 

من مخاطر الكوارث 
18:00 - 15:00

قاعة 2

جلسة عامة )موجز(
 المنتدى العالمي ومناقشات بشأن مرحلة ما بعد إطار 

 عمل 2015 للحد من مخاطر الكوارث
15:00 - 16:30 - قاعة 1

الحفل الختامي
16:30 - 17:00 - قاعة 1  حدث بارز ومهم 

من المخاطر المشتركة إلى 
 القيمة المشتركة: 

المبررات الداعية إلى الحد 
 من مخاطر الكوارث 

16:45 - 18:15 - قاعة 4 

 حدث بارز ومهم
الضرورة الصحية من 

أجل مجتمعات أكثر أماناً 
 ومجابهة

18:15 - 16:45
قاعة 3

 حدث بارز ومهم
لمكتب األمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث: رؤية 
 جديدة للمخاطر

16:45 - 18:15- قاعة 4

 تقرير التقييم العالمي والكرة األرضية الملموسة )Tangible Earth(: تجارب وخبرات 
حفل توزيع جوائز مؤسسة ساساكاوا 18:30 - 19:15 - قاعة 2المخاطر العالمية 18:15 - 18:35، التراس والمطعم

حفل استقبال بشأن جوائز مؤسسة ساساكاوا 19:15 - 20:15 - التراس/المطعمحفل استقبال تستضيفه سويسرا 18:15 - 20:00- التراس والمطعم

preventionweb.net/globalplatform/2013
#gpdrr13 - Tweet about the GP

facebook.com/unisdr

القاعةالوقتالخميس 23 مايو/أيار
 مستشفيات أكثر أماناً: أولويات أساسية إلدارة مخاطر الكوارث وقدرة 

المجتمعات المحلية على المجابهة
13:55 - 13:008+7

13:005 - 13:55التنبؤ بالفيضانات في الزمن الحقيقي

13:006 - 13:55دور الوعي والتثقيف الجماهيري في بناء مجتمعات محلية قادرة على المجابهة

13:0013 - 13:55الحيوانات: بناء قدرات المجتمعات المحلية على المجابهة بحلول مبتكرة

اإلدارة المشتركة للكوارث، وتقييم المخاطر، واالستعداد لها في منطقة 
)SEERISK( ــ Macro-Region/الدانوب الكبرى

14:55 - 14:0014

14:0018 - 14:55األمن الغذائي في أفريقيا

 14:00CCV C - 14:55دروس مستفادة بشأن التعافي من الكوارث الكبرى

14:00CCV A - 14:55الحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن الطوارئ البيئية

 القاعة               الطابق

1-  18،17،16،15،90

0  04،03،02

1 01، المطعم والتراس 

2  14،13،12،11،08،07

3  20،19،06،05

CCV مبنى  A,B,C,D,E

 الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث 
جنيف، سويسرا، 19 - 23 مايو/أيار 2013
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تم تنظيم مؤتمرات مائدة مستديرة من أجل تدعيم النقاشات بشأن إطار 
عمل ما بعد 2015 من أجل الحد من مخاطر الكوارث/صورة مكتب 

األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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للمنتدى  الرابعة  الدورة  عن  أساسية  حقائق 
العالمي للحد من مخاطر الكوارث

3500 مشارك من بينهم1731شخصاً يحضرون ألول مرة
172 وفداً وطنياً و 856 منظمة

200+ اجتماع تضمن 42 فعالية تمهيدية ومشاورات
166 بياناً رسمياً و 73 عرضاً تقديمياً عن منصة إيجنايت

100 متطوع شاركوا أثناء األيام الخمسة
19000+ مشهد فيديو من المنتدى العالمي

225+ مقاالً إخبارياً ومدونة
7000+ تغريدة على تويتر من 1 مارس/آذار إلى 4 يونيو/حزيران

3200 ذاكرة فالش تم توزيعها، وحفظ 38400شجرة
وتفادي 41295 طناً من انبعاثات غازات الدفيئة

500+ في حفل استقبال مؤسسة ساساكاوا تمتعوا بـ 100% وجبات نباتية صديقة للمناخ
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صاحب المعالي السيد أولي مورير، رئيس االتحاد السويسري، قام بالترحيب بالوفود 
الكوارث  الحد من مخاطر   الزائرة لجنيف. وشدد على أن االستثمارات من أجل 
في غاية األهمية إلنقاذ األرواح وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحث رئيس 
هيوغو  عمل  إطار  من  المستفادة  الدروس  على  البناء  على  السويسري  االتحاد 

والحاجة إلى الشروع في إطار ما بعد 2015 )إطار عمل هيوغو 2(.

السيد جان إلياسون، نائب األمين العام لألمم المتحدة، شدد على الحاجة الملحة للحد 
من مخاطر الكوارث، وأكد أن البلدان األكثر قابلية للتأثر بالمخاطر تواجه أيضاً 
معدالت أعلى للتعرض لألخطار. ودعا إلى زيادة الجهود الالزمة الستنفار القطاع 
الخاص وشدد على أهمية ضخ استثمارات تتسم بالقدرة على المجابهة. وناشد األمم 
المتحدة بأن تقوم بدور أكبر يتضمن تنفيذ خطة عمل مكتب األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث من أجل المجابهة.

للتنمية  السويسرية  للوكالة  العام  المدير  داهيندين،  مارتين  السيد  المعالي  صاحب 
قام  الكوارث،  للحد من مخاطر  العالمي  للمنتدى  الرابعة  الدورة  والتعاون ورئيس 
الدور  على  المنتدى. وشدد  لهذا  كبلد مضيف  لسويسرا  الزائرة  بالوفود  بالترحيب 
القطاع  المجابهة، واشتمال  قادرة على  أمم  بناء  المحلية في  للمجتمعات  المحوري 
الخاص، وأهمية الحكومات المحلية والوطنية في ضمان اإلدارة المستدامة للمخاطر.

صاحب المعالي السيد ماركو هوسيكو، نائب رئيس وزراء ناميبيا، شدد على المشكالت 
المشتركة للكوارث والحاجة إلى حلول مشتركة. وذّكر السادة الحضور بالتقدم الذي تم 
إحرازه منذ آخر منتدى عالمي في 2011، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات وتقوية 

التنسيق على المستوى العالمي واإلقليمي وشبه اإلقليمي.

اإلجراءات

حفل االفتتاح
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 صاحبة المعالي السيدة ماريسا هيلينا دو ناسيمينتو موريس، وزيرة الشؤون الداخلية 
لدى  للمخاطر  والتعرض  للتأثر  القابلية  عن  تحدثت  األخضر،  الرأس  دولة  في 
 الدول الجزرية الصغيرة النامية جراء تغير المناخ والحاجة إلى تعزيز تدابير الحد 
الكوارث. وشددت أيضاً على دمج نهج يراعي المساواة بين الجنسين   من مخاطر 
في خطط الحد من مخاطر الكوارث كسبيل نحو تسريع وتيرة تنفيذ إطار عمل هيوغو.

حل  على ضرورة  شددت  تشيلي،  المبا،  بلدية  رئيسة  أورتوزار،  غراسيال  السيدة 
المحليين  السكان  من  المنتخبة  والسلطات  المحلية  المجتمعات  مع  المشكالت 
المستوى  على  األسر  لمساندة  المشتركة  الجهود  تعزيز  واقترحت  بينها.  وفيما 
الصحة  يتضمن  المتكاملة  الُنهج  حول  شامل  عمل  إلى  أيضاً  ودعت  المحلي. 
 والتعليم. وأشارت إلى الحاجة إلى المزيد من االستثمارات على المستوى المحلي 
ال سيما توفير المعلومات والتدريب للعمال المحليين بغية التصرف قبل وقوع الكارثة 

وليس بعدها.

صاحبة المعالي السيدة نيكي كاي، وزيرة الدفاع المدني في نيوزيالندا، تقدم دروساً 
 2010 سبتمبر/أيلول   4 في  تشيرش  كريست  زلزال  وقوع  بعد  نيوزيالندا،   من 
و22 فبراير/شباط 2011. وأوضحت أن نهج إدارة الطوارئ في نيوزيالندا يستند 
إلى بناء القدرة على المجابهة من خالل الحد من المخاطر واالستعداد لها، ويتبع 
ذلك استجابة وجهود إنعاش عند وقوع الكارثة. ويستند هذا اإلطار إلى تشريعات 

وخطط تحدد األدوار والمسؤوليات على جميع المستويات.

يمكنك مشاهدة الحفل على شبكة اإلنترنت: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/ceremonies/view/545

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ceremonies/view/545
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ceremonies/view/545


 البيان الصادر عن الحوار رفيع المستوى
قبل الموجة: الريادة نحو بناء القدرات

الموافق  الثالثاء  يوم  المستوى في  تم عقد حوار رفيع  ــ  جنيف، 22 مايو/أيار 
للحد  العالمي  المنتدى  في  بسويسرا،  جنيف  في   2013 مايو/أيار   21  ل 
للتدبر  الخبراء  بمشاركة وزراء ورؤساء شركات وكبار  الكوارث   من مخاطر 
في مستقبل مخاطر الكوارث وإطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث.

والمتنامية  الحالية  المخاطر  لمواجهة  الفوري  العمل  إلى  الحوار  هذا   ودعا 
وشدد  العالم.  أنحاء  جميع  في  واألمم  المحلية  المجتمعات  تواجهها  التي 
المشاركون على الحاجة إلى مساندة أشد الفئات قابلية للتأثر وتعرضاً لألخطار 

مثل األطفال والنساء والمعاقين لبناء قدراتهم على مجابهة الكوارث.

وأثنى المشاركون على هذا المنتدى والمنتديات اإلقليمية نظراً لزيادة معدالت 
المشاركة الشاملة للجميع فيها، واآلليات الرئيسية في مشاورات إطار ما بعد 
2015 للحد من مخاطر الكوارث. كما شدد المشاركون على الدور المحوري 
بناء قدرات  المرأة في حماية الشرائح المستضعفة وكذلك في  الذي تقوم به 

المجتمعات المحلية على المجابهة.

للحد  البلدان  المتزايدة من جانب  الجهود  المستوى على  الحوار رفيع   وأثنى 
من مخاطر الكوارث بعد اعتماد إطار عمل هيوغو. وعلى الرغم من تحقيق 
الصلة  ذات  الكوارث  جراء  الوفيات  معدالت  من  الحد  مثل  النتائج  بعض 
بسبب  زيادة  في  المخاطر  معدالت  تزال  ال  الخصوص،  وجه  على  بالمناخ 
سياسات استثمار القطاعين العام والخاص الحالية وممارسات التنمية القائمة.

األخطار  وزيادة  الوعي،  وانعدام  األراضي،  وتنظيم  تخطيط  ويمثل ضعف 
ذات الصلة بالمناخ والطقس وآثار تغير المناخ عناصر رئيسية تسهم في هذا 
االتجاه. وفي الغالب، تتم إقامة البنية التحتية الحساسة في مناطق قابلة للتأثر، 

على سبيل المثال، نجد المصارف الطبيعية لمياه الفيضانات مسدودة. 

أمر  وهو  تنهار،  التي  والمستشفيات  المدارس  أعداد  زيادة  نالحظ   كما 
ال يمكن قبوله، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعديل بنائها وتصميم مدارس 
ومستشفيات جديدة آمنة. ويجب أن يكون األمان بالنسبة لألطفال أولوية وفق 
وجهات نظرهم المطروحة في مشاورات إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر 
 الكوارث. وشدد المشاركون على أن االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث 
للكوارث  تتعرض  التي  الخاصة  االستثمارات  ندم. كما ذكروا  أي  يعقبها  ال 
وتتأثر بها بشدة في صورة توقف أنشطة األعمال وسالسل التوريد، والتذبذب 

في أسعار السلع، وتدمير الممتلكات واألصول.

أمراً  باعتباره  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  تشجيع  إلى   وينظر 
في غاية األهمية إلدارة المخاطر المستقبلية.

للكوارث  المحركة  العوامل  مواجهة  إلى  الملحة  بالحاجة  المشاركون  وأقر 
لتحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية  بالغة  أهمية  يمثل  نظراً ألن ذلك 
بعد  التنمية  أجندة  في صلب  يكون  أن  يجب  كما  للناس،  والرفاهية  والبيئية 
الجهود  وفي صلب  المستدامة،  للتنمية  المستقبلية  األهداف  2015، وضمن 
الرامية إلى التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معها. وتم التشديد على 
أدلة وشواهد،  إلى  التي تستند  القرار  العلم والبيانات في عملية صنع  أهمية 

وكذلك الحاجة إلى أنظمة إنذار مبّكر متكاملة وتعمل على نحو جيد.

وتطلع الحوار رفيع المستوى إلى المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث 
المصلحة  وأصحاب  البلدان  وستجتمع  في 2015.  اليابان  في  عقده  المقرر 
المحرز على صعيد إطار عمل هيوغو وتنفيذه، واعتماد إطار  التقدم  لتقييم 
عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث. وسيكون اإلعداد إلطار عمل 
ما بعد 2015 فرصة للتوصية بما يتعين القيام به لبناء قدرة األمم والمجتمعات 

على مواجهة ومجابهة الكوارث.
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للحد  العالمي  للمنتدى  الرابعة  للدورة  المستوى  رفيع   الحوار 
من مخاطر الكوارث/ صورة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث

اقترح الحوار رفيع المستوى اإلجراءات التالية على جميع أصحاب المصلحة لالحتشاد خلفها:

لتكون  المجابهة  على  القدرة  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مناصرة   -1
في صلب المستقبل الذي نبتغيه للتنمية المستدامة؛ وأجندة التنمية بعد 2015؛ 
وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. وسيتعين دعم كل هذا من خالل إطار 

ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث.

الوطني  الصعيد  على  عليها  متفق  معايير  لوضع  البلدان  جميع  دعوة   -2
الحساسة  التحتية  البنية  يخص  ما  سيما  ال  المخاطر  تقييمات  أجل   من 
بيانات  ومراكز  مياه،  وشبكات  وكهرباء،  صحية،  ومراكز  مدارس،  )من 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية، وشبكات الطرق والمواصالت(.

المعايير  وفق  والمستشفيات  للمدارس  آمنة  مباٍن  إقامة  حملة  في  البدء   -3
مالية  وارتباطات  تطوعي  بتمويل  لكوارث  المعرضة  المناطق  في  العالمية 
يتم اإلعالن عنها في المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث في 2015.

4- دعوة القطاع الخاص لدمج االعتبارات الخاصة بالكوارث في ممارسات 
إدارة المخاطر.

5- الحث على التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي 
والوطني في إدارة المخاطر.
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بيانات رسمية

أعلنت  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العالمي  للمنتدى  الرابعة  الدورة   في 
103 حكومات و63 وفداً آخر بيانات رسمية. ودار محور تركيز هذه البيانات 
 حول االلتزامات حتى اآلن بتنفيذ إطار عمل هيوغو؛ والقضايا التي ستتم معالجتها 

في السنتين القادمتين؛ ومقترحات بشأن إطار عمل هيوغو 2.

وبوجه عام، أشارت البيانات الحكومية الرسمية إلى التقدم المحرز على صعيد 
تنفيذ إطار عمل هيوغو 2005 - 2015. وتضمنت األمثلة تعميم الحد من مخاطر 
القانونية،  التشريعية واألنظمة  األطر  الوطنية، وتعزيز  المنتديات  في  الكوارث 
الصعيد  على  العمل  تدعم  التي  المخاطر  عن  المسؤولية  تحمل  ثقافة  وتشجيع 
المساعدة  تقديم  التي تضمنت  التحديات  االجتماعي. وأوضحت حكومات كثيرة 

الفنية وبرامج بناء القدرات.

 ورحبت البيانات الحكومية الرسمية بعملية اشتمال جميع أصحاب المصلحة 
في مشاورات إطار عمل هيوغو 2. وتضمنت المجاالت التي هي بحاجة إلى 
لتدابير  الالزم  التمويل  تجميع  إطار عمل هيوغو 2:  في  التطوير  مزيد من 
الحد من مخاطر الكوارث؛ ونقل التكنولوجيات؛ والتعاون بين بلدان الجنوب؛ 
وتحسين القرارات االستثمارية المستنيرة بشأن المخاطر. والتزمت حكومات 
شركاء  ودعت  الحوكمة،  مستويات  بين  المؤسسي  الترابط  بتحسين  عديدة 
الكوارث  مخاطر  من  الحد  جهود  نطاق  بتوسيع  التزامهم  زيادة  إلى  التنمية 

والتكيف مع مخاطر المناخ.

بالمخاطر  التأثر  قابلية  معالجة  إلى  األخرى  والوفود  األطراف  بيانات  ودعت 
والتعرض لها. وأشارت العديد من البيانات إلى إيالء مزيد من التركيز على آليات 
تعزيز التنسيق والحوار وزيادة المساءلة والشفافية والرصد والمراقبة. ومن المتعين 
 تعزيز الحكومات المحلية وتدعيم المؤسسات البحثية للوصول إلى سياسات للحد 

من الكوارث تستند إلى أدلة وشواهد.

الحكومات والوفود األخرى رؤية مشتركة،  الرسمية من  البيانات  وطرحت 
كما قدمت التزاماً بجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً واشتماالً وقدرة على المجابهة 

في المستقبل.

للمنتدى الرابعة  الدورة  في  أُلقيت  التي  البيانات  جميع  مشاهدة   يمكن 
أو االطالع عليها على شبكة اإلنترنت: الكوارث  للحد من مخاطر  العالمي 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/marketplace
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جلسات عامة
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرة المجتمعات على المجابهة ــ عناصر النجاح

المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة  الخاص  للقطاع  االستشارية  المجموعة  تنظيم: 
للحد من مخاطر الكوارث ــ المجموعة االستشارية للقطاع الخاص، الحد من 

مخاطر الكوارث ــ أعضاء شراكة القطاع الخاص
 

مديرة الجلسة:
· السيدة ليس دوسيت، مذيعة في هيئة اإلذاعة البريطانية، ومراسلة خاصة

المتحدثون:
)SM Prime Holdings( السيد هانز سي، رئيس مؤسسة ·

· السيد آريس بابادوبلوس، رئيس مؤسسة تيتان أمريكا
· السيد إيميكو أوكوياما، عمدة مدينة سينداي، اليابان

 Kosukai Kogyo Co. السيدة ساندرا وو وين ــ هسيو، رئيسة مؤسسة ·
.Ltd، اليابان

· السيدة ليندا ييونغ، نائبة رئيس مدينة سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة
 Environment for لمؤسسة  المنتدب،  العضو  ساندس،  دال  ·      السيد 
Europe, Middle East & Africa of AECOM Technology

 Canterbury Earthquake هيئة  رئيس  سوتون،  روجيه  ·      السيد 
Recovery Authority )CERA(

الحد  بشأن  المتحدة  لألمم  العالمي  التقرير  منسق  ماسكري،  أندرو   ·      السيد 
من مخاطر الكوارث

الكوارث  مخاطر  منع  في  للغاية  مهماً  دوراً  له  أن  الخاص  القطاع   يدرك 
ولكنها  طبيعية،  ألخطار  فقط  تتعرض  ال  الشركات  ألن  نظراً  منها  والحد 
تساهم أيضاً في زيادة مخاطر الكوارث في إطار عملية دفع النمو االقتصادي. 
توجيه  األعمال  أنشطة  في مجال  الحكمة  من  أنه  المتحدثون على  اتفق  وقد 

االستثمارات الخاصة نحو بناء المزيد من قدرات المجابهة.

وأظهرت المناقشات ضرورة اكتشاف الحلول المبتكرة التي تعمل على توجيه 
استثمارات القطاعين العام والخاص نحو بناء المزيد من قدرات المجابهة، وتعميق 
هذه الحلول، وتبادلها مع األقران والجيران. وهناك ممارسات جيدة للشركات 
المشاركة مع الحكومات المحلية والوطنية لسد الفجوة بين المصالح العامة طويلة 
استثمارات  توجيه  بهدف  األجل  قصيرة  الخاص  القطاع  واستثمارات  األجل 
القطاعين العام والخاص نحو المزيد من بناء القدرة على المجابهة. وسيخلق هذا 

بيئات تعايش أكثر أماناً للمجتمعات المحلية ال سيما في المناطق الحضرية.

ويشدد القطاع الخاص على الحاجة إلى وجود مؤسسات عامة قوية وهياكل 
نشطة  بصورة  تضم  والوطني  المحلي  المستويين  على  الجيدة  للحوكمة 
الشركات التي تجري حوارات وشراكات مع المجتمعات المحلية بغية خلق 

استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ.

ولهذا السبب، ترغب الشركات في دمجها بصورة نشطة من جانب الحكومات 
للمساهمة في الحد من مخاطر الكوارث من خالل خبراتها العملية ومعارفها.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

القيام  للشركات  يتسنى  بحيث  الخاص  للقطاع  الكامل  االشتمال  ضمان   -
المناخ  تغير  مع  والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تنفيذ  في  نشط   بدور 

على المستوى المحلي.

- دعوة كل من الحكومات الوطنية والمحلية كي تدفع بصورة نشطة القطاع 
الخاص في المنتديات والشبكات والحوارات والشراكات الخاصة بالتكيف مع 
تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرة على المجابهة لجعل 

استثمارات القطاعين العام والخاص أكثر قدرة على المجابهة.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/plenary/view/477

أو االطالع على التقارير الكامل عن الجلسة )باللغتين اإلنكليزية والفرنسية(:
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/iha1315.

doc.htm

United Nations@UN
بان كي مون: "الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث خارج السيطرة"
  http://goo.gl/63cAx .  @UNISDR Infographic: 

 http://ow.ly/l4c9Z   #GAR13

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
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قدرة المجتمع على المجابهة ــ  بناء قدرة األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث

تنظيم: منتدى ممارسي المجتمع لمجابهة الكوارث، الشبكة العالمية لمنظمات 
المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث

مدير الجلسة:
 ،)nsideOut Consultant Company( السيد أندرو بندل، شركة ·

المملكة المتحدة

المتحدثون:
 · السيدة هايدي رودريغويز، رئيسة، اتحاد تعاونيات 

الس بروماس، نيكاراغوا
· السيدة غودافاري دانغ، مديرة اتحاد )Sakhi Federation( في الهند

· السيدة جاكلين آرايا مونتيرو، منسقة لجنة الطوارئ المجتمعية في بويرتو 
فيجو، وناشطة اجتماعية في مجال شبكات المياه الريفية، سارابيكي، كوستاريكا
· السيدة آن آكوانغو، مديرة برامج شبكة التنمية لرابطات السكان األصليين، أوغندا

· السيد أليكس بيارغابا، عضو البرلمان، مقاطعة إيسينغيرو، أوغندا
· السيد جيوتا كوروفوال فوال، مسؤول برنامج الكوارث اإلقليمية

· صاحبة المعالي، السيدة نيكي كاي، وزيرة الدفاع المدني، نيوزيالندا
· السيد مارسيو مورا موتا، نائب وزير الدفاع المدني بوالية ريو دي 

جانيرو )البرازيل(
 Shibuye Community Health السيدة فيوليت شيفوتس، مؤسسة ·

Workers، كينيا

والقيادة  المشاركة  على  الرسمية  الصفة  إضفاء  على  العامة  الجلسة  وشددت 
المجابهة  على  القدرة  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد  جهود  في  المجتمعية 

باعتبار أن ذلك حجر الزاوية في إطار عمل هيوغو 2.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

دعا المتحدثون إلى تطوير برامج بناء القدرات من أجل الحد من مخاطر 
الكوارث، وبناء القدرة على المجابهة في القطاعات المتعددة على كل 

المستويات اعتماداً على خبرات وتجارب المجموعات والمنظمات المحلية 
ومعارف السكان األصليين وممارساتهم الجيدة.

كما حثوا على إيجاد حوافز للسياسات والبرامج تتطلب من الهيئات واألجهزة 
المحلية والوطنية القيام بما يلي:

-  االعتماد على الخبرات والمعارف المحلية إلثراء استراتيجيات فعالة لبناء 
القدرة على المجابهة.

-  دمج القيادة المحلية في التخطيط الالمركزي لبناء القدرة على المجابهة من 
خالل برامج الحد من مخاطر الكوارث، وتنفيذ هذه البرامج؛ وتعزيز قدرات 

االستيعاب والتكيف.

 -  تخصيص موازنات للعمل على المستوى المحلي بهدف بناء القدرة 
على المجابهة.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/plenary/view/475

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
Michelle Neeling@MichelleNeeling

gpdrr13# "نثق أن المجتمعات المحلية تعرف بيئتها وما يصلح لها". 
السيدة نيكي كاي، نيوزيالندا
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الحكومات والحد من مخاطر الكوارث: مشاركة مستدامة

)UNISDR( تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
· السيد عمر صمد، خبير أفغاني معروف، الواليات المتحدة األمريكية

المتحدثون:
· صاحبة المعالي الدكتور تيرزيا هوفيزا، وزيرة الدولة للبيئة، جمهورية 

تنزانيا المتحدة
· السيدة جيان لي، نائبة وزير الشؤون المدنية، جمهورية الصين الشعبية

· السيد إيه كيه مانغوترا، وزير الداخلية، الهند
· السيد سيرجيو سيمويز، البرازيل، رئيس إدارة الحماية المدنية في البرازيل 

· السيد بالل حمد، رئيس مدينة بيروت، لبنان
· الدكتور فوات أوكتاي، المدير العام لمؤسسة )AFAD(، جمهورية تركيا
· السيد ريكاردو تورو، رئيس المكتب الوطني للطوارئ، وزارة الداخلية، 

تشيلي

جهود  تنفيذ  في  الحكومة  تواجهها  التي  المعوقات  المتحدثين  هيئة  وحددت 
الحد من مخاطر الكوارث. وفيما يتعلق بالخطط الوطنية الخاصة بالحد من 
مخاطر الكوارث، أوضح المتحدثون أن هذه الخطط تعد ولكن نادراً ما ُتنفذ 
على أرض الواقع. غير أن هناك فجوات، في أغلب األحوال، بين االحتياجات 

المحلية والخطط الوطنية. 

ربط  في  البلدان  من  العديد  تواجهها  التي  الصعوبات  إلى  المتحدثون  وأشار 
التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة مع الحد من مخاطر الكوارث. كما 
أنه من الصعب تنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث في حالة وجود صراعات 
أو عدم استقرار سياسي. وتضمنت التحديات األخرى الحاجة إلى زيادة الوعي، 
وتمكين المجتمعات المحلية، واالنخراط المحلي في المناطق الحضرية والنائية 

على حد سواء.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- دعم السلطات المحلية باعتبارها المناط بها الدور األساسي ومركز التنسيق 
لجهود الحد من مخاطر الكوارث.

- اعتبار الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية عناصر أساسية في المستقبل؛ 
ويجب أن تكون أولوياتها هي األساس إلطار عمل هيوغو 2.

- زيادة مساءلة القطاع الخاص فيما يتعلق بتخفيف حدة المخاطر في إطار 
الشراكة مع القطاع العام.

- إعداد إطار عمل هيوغو 2 بحيث يكون إطاراً ملموساً وعملياً.

- ضمان استدامة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

- تعزيز الروابط بين تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في إطار عمل 
هيوغو 2.

 يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/plenary/view/476

27

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/plenary/view/476
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/plenary/view/476


28

جلسات عامة غير رسمية
إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث/إطار عمل هيوغو HFA2( 2( - اليوم األول

مدير الجلسة:
· السيدة مارغريتا ولستروم، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث
لألرصاد  العالمية  للمنظمة  العام  األمين  جارود،  ميشيل  كورت   ·     السيد 

)WMO( الجوية

كشفت الجلسة العامة غير الرسمية التي شارك فيها الجميع مجموعة من القضايا 
عمل  إطار  بأجندة  والنهوض  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  الخاصة  والفرص 
وتغير  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  دمج  على  المشاركون  وعلق   .2 هيوغو 
المناخ، والتنمية المستدامة، وأشاروا إلى كيف أن خطط العمل الوطنية ساعدت 
أهمية  إلى  متكررة  اإلشارة بصورة  وتمت  والمسؤوليات.  األدوار  تحديد  في 
معلومات المناخ مع طرح العديد من األمثلة عن كيفية الوصول إلى معلومات 
المناخ واستخدامها، وذلك على مستوى المجتمع المحلي، وفي تصميم بنية تحتية 
متعددة األغراض قادرة على المجابهة. وتم إيالء اهتمام باالحتياجات الملحة 
للدول الجزرية الصغيرة النامية، واألراضي الجافة، و المناطق المتضررة من 

الجفاف.

وتم تفحص قضايا الحوكمة من عدة زوايا. وُطرحت التوصيات بشأن: تعزيز 
القدرات المؤسسية؛ وآليات التنسيق؛ وتحديد المسؤوليات عن الُنهج المتكاملة. 
وكانت هناك دعوات للمزيد من الوضوح بشأن التشريع الخاص بالحد من مخاطر 
الكوارث وأنواع التشريعات المناسبة في السياقات الوطنية والمحلية. وُطرحت 
أيضاً قضايا إنفاذ القوانين والتشريعات وبناء القدرات باعتبارها عناصر مهمة 
يتعين النظر إليها بعين االعتبار. وكانت هناك إشارة واضحة إلى أهمية القيادة 
وااللتزام السياسي مع تعزيز ذلك بقدرة الجماهير على الوصول إلى المعلومات 

الخاصة بالكوارث، وانخراط أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار.

وتمت اإلشارة عدة مرات إلى العلم والتكنولوجيا مع تشجيع البحوث التطبيقية، 
الحيز  على  القائمة  والتقنيات  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام 

المكاني للحد من المخاطر.

وُطرحت مقترحات لتشجيع تقديم الحوافز للدوائر العلمية لالنخراط في سياسات 
األبحاث وتطوير القدرة على المجابهة. وتم تسليط الضوء على ضرورة الحوار 

بين العاملين في الحقل العلمي، وفي مجال السياسات. 

الكوارث  مخاطر  من  الحد  لتشجيع  العملية  اإلجراءات  إلى  اإلشارة  وتمت 
باعتبارها استثماراً وليس تكاليف مع طرح أمثلة بشأن كيفية تعزيز المبررات 

االقتصادية والعملية لجهود الحد من مخاطر الكوارث.

ُنهج  تشجيع  ضرورة  إلى  بالتمويل  الخاصة  الصلة  ذات  القضايا  وتطرقت 
للتخلص  خطوات  ذلك  ويشمل  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  لتمويل  متكاملة 
الوطنية  االستراتيجيات  بتشجيع  وتوصيات  التمويل،  إزاء  البالية  الُنهج  من 

والمحلية بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

كيفية  بشأن  مقترحات  ُطرحت  األخرى،  الموضوعات  من  العديد  بين  ومن 
الحد  الخاص، وتعزيز جهود  القطاع  الحدود، وإشراك  التعاون عبر  تشجيع 
بقيادة  الحضرية  المناطق  في  للمخاطر  والتصدي  الكوارث  مخاطر  من 
أهمية  على  الضوء  تسليط  وتم  المحلية.  والمجتمعات  المحلي  الحكم  أجهزة 
الشباب واألطفال مع االعتراف بأن إطار عمل هيوغو 2 يمثل آلية لألجيال 
المستقبلية. وكانت الشمولية االجتماعية موضوعاً مشتركاً. وتم طرح أهمية 
إشراك ذوي اإلعاقات في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بناء على 

مبادئ التصميم العام.

وتضمنت الرسائل الرئيسية بشأن النهج الخاص بإطار عمل هيوغو 2 دعوات 
للبناء على إطار عمل هيوغو مع التركيز على التحديات المستقبلية. ويجب 
أن يركز إطار عمل هيوغو 2 على النواتج مع اتخاذ تدابير بشأن المساءلة 
ووجود إجراءات ومعايير بشأن كيفية تنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث. 
مبادئ واضحة كأسس إلطار عمل  الدعوات إلدراج  العديد من  توجيه  وتم 

هيوغو 2.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/informalplenary/view/540
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إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث/إطار عمل هيوغو HFA2( 2( - اليوم الثاني

مدير الجلسة:
· السيدة مارغريتا ولستروم، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث
الدولي،  التعاون  لشؤون  األوروبية  المفوضة  جوجيفا،  كريستالين  ·      السيدة 

والمساعدة اإلنسانية، واالستجابة لألزمات

وتناول اليوم الثاني من الجلسة العامة غير الرسمية قضايا الحوكمة، وكيفية 
دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث في التنمية. وعلى صعيد الحوكمة، اقترح 
عدة إجراءات. فمن الممكن االستفادة من اللقاءات غير الرسمية بين الحكومة 
والهيئات التشريعية إلعداد خطط عمل مشتركة وعرضها على رؤساء الدول 

للنظر فيها بعين االعتبار.

الوطني  العمل  لربط  دعوة  مع  الصحيحة  المؤسسية  الهياكل  مناقشة  وتمت 
مع العمل المحلي بصورة فعالة. وتمت اإلشارة بصورة متكررة إلى خطوط 
اعتبار  تم  هنا،  ومن  ومؤشرات.  أهداف  على  بناًء  وضوحاً  أكثر  للمساءلة 

الوصول إلى بيانات عن الكوارث والخسائر المحلية ضرورة.

وتمت اإلشارة بصورة متكررة إلى صياغة مبررات لجهود الحد من مخاطر 
الكوارث بناء على اعتبارات اقتصادية سليمة مع التشديد على العمل لتحديد 
اإلجراءات التي تحقق أعلى منافع بأقل تكاليف. وتم تسليط الضوء على الربط 
بين جهود الرعاية الصحية والتعليم في هذا السياق. وأدت النقاشات الخاصة 
بقيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر إلى التفكير في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى 

لتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية مثل إجمالي السعادة الوطنية.

وتم تناول جوانب التنمية الخاصة بكل من القطاعين العام والخاص. وشدد ممثلو 
الشركات وقطاع األعمال، ال سيما قطاع التأمين، على التزامهم ومسؤوليتهم 
عن تحقيق األهداف المرجوة. وُطرحت مقترحات لمعالجة الممارسات العملية 
غير المستدامة ومدى إسهامها في وقوع الكوارث ال سيما فيما يتعلق باإلدارة 
الخاص  بالقطاع  الخاصة  األمثلة  وأشارت  األراضي.  في  والمضاربة   البيئية 
إلى كيف تمت االستفادة بفعالية من المعلومات المناخية على المستوى اإلقليمي 

في طرح مبررات لجهود الحد من المخاطر.

على  المشاركين  جانب  من  مجدداً  التدخلية  اإلجراءات  من  عدد  وشدد 
المرجح  غير  من  بأنه  التذكير  مع  المجتمعي،  المستوى  على  العمل  أهمية 
التعافي  على  قدرة  األقل  الناس  احتياجات  تلبية  بدون  التنمية  أهداف   تحقيق 
من الكوارث. وأشار آخرون إلى ضرورة إشراك المجتمعات المحلية األخرى 
التي تتمتع بوفرة الموارد في جهود الحد من مخاطر الكوارث التي بحاجة 
إلى أن تكون عامة من حيث النهج. وتحدد اختيارات األفراد واألسر المعيشية 
التصدي  أهمية  إلى  اإلشارة  وتمت  والمجابهة.  للتأثر  القابلية  مدى  أيضاً 
للمخاطر اليومية والمخاطر المكثفة في إطار عمل هيوغو 2 باعتبار أن ذلك 

خطوة مهمة لربط جهود الحد من مخاطر الكوارث بالمجتمعات المحلية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

 - استخدام لغة بسيطة في إطار عمل هيوغو 2، وتشجيع التقارير المبسطة. 
باشتمال  يتسم  وأن  مبادئ،  إلى   2 هيوغو  عمل  إطار  يستند  أن  وضرورة 

الجميع والربط مع مزيد من التركيز على عوامل المخاطر الكامنة.

- تعزيز دور البرلمانيين في المنتديات اإلقليمية، وتقديم أطراف فاعلة جديدة 
مثل المنظمات )النقابات( المهنية )على سبيل المثال نقابة المهن الطبية( لزيادة 
المعايير وتثقيف صناع القرار )على سبيل المثال في صناعة البناء وقطاع 

الرعاية الصحية(.

- تشكيل مجموعة عمل لمساعدة البلدان على الوصول إلى أهداف واقعية.

- تشجيع آليات تقييم الدول فيما يخص قيامها بتنفيذ جهود الحد من مخاطر 
الكوارث مثل عمليات االستعراض الدوري التطوعية التي تقيس نواتج جهود 

الحد من المخاطر.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/informalplenary/view/541
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األحداث الهامة
تعزيز الشراكات للحد من مخاطر الكوارث التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة

تنظيم: مكتب الممثل السامي )التابع لألمم المتحدة( ألقل البلدان نمواً والبلدان 
النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ومكتب األمم المتحدة 

للحد من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
· السيدة ليس دوسيت، كبيرة المراسلين الدوليين

المتحدثون:
· جان إلياسون، نائب األمين العام لألمم المتحدة

·  صاحب المعالي السيد دافيد باسيل، وزير الداخلية، جمهورية هايتي
والتنمية  العامة،  الخدمة  وزير  فليتشر،  جيمس  السيد  المعالي  ·  صاحب 

المستدامة، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، سانت لوسيا
· صاحبة المعالي، السيدة نيكي كاي، وزيرة الدفاع المدني، نيوزيالندا
· صاحبة المعالي السيدة ماريسا هيلينا دو ناسيمينتو موريس، وزيرة

الشؤون الداخلية، دولة الرأس األخضر  
· صاحب المعالي السيد محمد ناظم، وزير الداخلية، جمهورية ملديف

الدولي،  التعاون  لشؤون  األوروبية  المفوضة  جوجيفا،  كريستالين  ·  السيدة 
والمساعدة اإلنسانية، واالستجابة لألزمات

·  السيد راجيندرا كيه باشوري، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
·  السيد غيان شاندرا أشاريا، الممثل السامي لألمم المتحدة لشؤون أقل البلدان 

نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
الحد  بشأن  المتحدة  لألمم  العالمي  التقرير  منسق  ماسكري،  أندرو  ·  السيد 

من مخاطر الكوارث
· سعادة السيدة إيروثيشام، سفيرة، وممثلة دائمة، جمهورية ملديف

·  السيد رونالد جاكسون – المدير التنفيذي، وكالة إدارة الطوارئ في حاالت 
الكوارث في منطقة البحر الكاريبي

·  السيد كريستوفيل ليغارد، ممثل، بلجنة جزر المحيط الهندي
 ·  السيد غاري فيلوكتيت، المدير القطري، منظمة اإلغاثة 

)J/P Haitian Relief( في هايتي
· السيد جوزيه روبيرا، مدير المركز الوطني للتنبؤات، كوبا

· السيدة آنيس سيمون، ممثلة المجتمع المدني، فانواتو

مخاطر  من  الحد  بشأن  الشراكات  تعزيز  أن  على  المتحدثين  هيئة  أكدت 
الكوارث أمر في غاية األهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية 
التنمية  ألجندة  محوري  عنصر  بمثابة  يكون  أن  ويجب  النامية،  الصغيرة 
فيما بعد 2015، كما يجب أن يكون أحد نواتج المؤتمر الدولي بشأن الدول 

الجزرية الصغيرة النامية المقرر عقده في 2014.

وتناول المتحدثون الحاجة إلى إبرام شراكات لتجاوز العالقة التقليدية بين المانح 
والمستفيد، واتخاذ نهج أكثر شمولية إزاء التنمية المتكاملة للجزر. وتم التشديد على 
قيمة وأهمية الشراكات اإلقليمية، وفيما بين المناطق والشراكات الدولية وأطر تفعيل 

الدعم والمساندة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

الدول  على  المناخ  لتغير  المناسبة  غير  اآلثار  في  االعتبار  بعين  النظر   -
الجزرية الصغيرة النامية.

- إدراك أن الدول الصغيرة الجزرية النامية، بحكم سماتها الجغرافية تقع في 
مناطق أكثر تعرضاً لألخطار الطبيعية.

- النظر بعين االعتبار في آثار الصدمات العابرة للحدود التي غالباً ما تشعر 
بها الدول الصغيرة الجزرية النامية )29(، على سبيل المثال، زيادة أسعار 

المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من السلع.

الجزرية  الصغيرة  الدول  بين  سيما  ال  الجنوب  بلدان  بين  التعاون  تعزيز   -
النامية نفسها.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/482
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زيادة التمويل لصالح إدارة مخاطر الكوارث

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والصندوق العالمي للحد 
من الكوارث واالنتعاش من آثارها، والبنك الدولي

مدير الجلسة:
العالمية  األخبار  قسم  البريطانية/  اإلذاعة  هيئة  محطة  بيالي،  نيشا   -  السيدة 

)بي بي سي(، برنامج البانوراما والمال

المتحدثون:
-  صاحب المعالي السيد سايدو سيديب، وزير ومدير مكتب رئيس الوزراء، النيجر
-  صاحب المعالي السيد محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، المغرب

-  الدكتور سوبرايوغا هادي، نائب وزير، وزارة المناطق المحرومة، إندونيسيا
-  السيد لويس فيليب بوينت إيسبينوسا، المنسق الوطني للحماية المدنية، المكسيك

-  السيد إيفز ليتيرم، نائب األمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
-  السيدة راشيل كيت، نائبة رئيس البنك الدولي، ورئيس شبكة التنمية المستدامة 

لدى البنك الدولي
-  السيد مارك شاديلي، الرئيس العالمي إلدارة المخاطر، نستله إس إيه

مخاطر  من  الحد  تمويل  في  أساسياً  دوراً  العامة  االستثمارات  تلعب 
القوية،  السياسية  القيادة  خالل  من  تحسينها  الممكن  من  أنه  غير  الكوارث، 
هذه  الستخدام  حوافز  ووجود  والتكاليف،  اآلثار  حول  المعلومات  وتحسين 
 المعلومات لحسن توزيع مخصصات الموازنة مع القيام بأعمال مراجعة قوية. 
ويجب إسناد قيادة أعمال الحد من المخاطر على مستوى سياسي رفيع بقدر كاف.
وعلى البلدان تحسين قاعدة األدلة والشواهد لتقييم اآلثار المحتملة والتكاليف، 
الخاصة  األولويات  لوضع  استخدامها  يتسنى  حتى  المعلومات  هذه  وتحديث 
تمويل  من  االنتقال  البلدان  وعلى  المخاطر.  من  الحد  في  باالستثمارات 
االستجابة إلى تمويل الوقاية، وقد ينطوي ذلك على زيادة مستويات الوعي 
للموافقات  أساسياً  باعتبارها معياراً  المجابهة  الجماهير، ووضع  لدى رموز 

الخاصة بالموازنات المالية.

هياكل سالسل  في  الجوهرية  والتغيرات  العولمة  أن  على  المتحدثون  وشدد 
التوريد قدمت للقطاع الخاص حوافز جديدة لالستثمار في الحد من المخاطر؛ 
الخاص  القطاع  وبمقدور  العام.  القطاع  مع  مشتركة  لقيمة  فرصاً  خلق  مما 
التوريد، وحماية ثروات  تدابير حماية سالسل  لتمويل  الحكومات  العمل مع 
ورفاهية صغار الموردين، وهو ما يعتبر في صالح الجميع. ويجب أن تتضمن 
المجتمع  مع  وكذلك  والخاص،  العام  القطاعين  بين  المفيدة شراكات  اآلليات 

المدني، واالستثمار في تخطيط استمرار أنشطة األعمال.

ويعتبر نقل المخاطر من الدولة إلى القطاع الخاص في غاية األهمية، إذا لم تكن 
لتكاليف الكوارث والصدمات آثار سلبية متزايدة على المالية العامة، أو ال تعوق 
اعتماد مجموعة أكثر اكتماالً من استراتيجيات التمويل من أجل إدارة مخاطر 

الكوارث.

وتتيح بعض الدول في الوقت الحالي آليات تعمل على تيسير الحصول على 
الزراعي،  القطاع  في  سيما  ال  المخاطر  من  التخفيف  أجل  من  اإليرادات 
لكن ذلك يتم تمويله من مخصصات الموازنة السنوية. وفي الغالب ال تكون 
والتحليالت،  المعلومات  نقص  بسبب  مخاطرها،  نقل  على  قادرة  البلدان 
المخاطر. لنقل  مهيأً  يكون  ال  الرسمي  غير  االقتصادي  النشاط  ألن  ونظراً 
وتستفيد  المخاطر،  فهم  كيفية  بشأن  المشورة  تطلب  الدول  من  عدد  وهناك 
هذه الدول في الوقت الحالي من األفكار المبتكرة مثل التأمين وفق مؤشرات 
أحوال الطقس. وهناك منتجات جيدة، ومن الممكن االستفادة من الدروس عبر 

البلدان المختلفة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

يتسم  الذي  للموازنات  والمنهجي  المتكامل  والتخطيط  واإلنفاق  االستثمار   -
بمراعاة المخاطر والذي سيأتي من االلتزام السياسي القوي والمستدام، ومن 
االلتزام بقوة باللوائح وتنفيذها، وبتفادي ُنهج إدارة مخاطر الكوارث المنفردة.

- ضمان التطوير المستمر للمعلومات ذات الصلة بالمخاطر في قرارات االستثمار.

العام  القطاعين  بين  االعتماد  لعالقات  أكثر صرامة  فحص  بأعمال  القيام   -
شامل تقييم  خالل  من  واإلنتاج  الخدمات  تقديم  حيث  من   والخاص )30( 

ألثر الكوارث.

- تحديد فرص القيمة المشتركة المتأتية من اإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث 
من جانب هيئات وشركات القطاع الخاص.

- تشجيع تضافر الجهود بصورة مبتكرة بين القطاع العام والشركات والمجتمع 
المدني لضمان استثمارات للقطاعين العام والخاص تراعي المخاطر في جميع 

المستويات اإلدارية عند تحديد القيمة المشتركة.

- تحديد مخصصات خاصة لبناء القدرة على المجابهة لدى القطاع الخاص 
للمخاطر  تعرضاً  األكثر  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الرسمي،  غير 
وذلك  المخاطر،  لنقل  بالنسبة  خياراً  تمثل  ال  التي  النطاق  وواسعة  الشديدة 

لتفادي الخسائر المحتملة في نهاية المطاف.

- تحديد خيارات نقل المخاطر من الدولة إلى القطاع الخاص.

على  المخاطر  بتقييم  العامة  والمؤسسات  والشركات  األفراد  قيام  ضمان   -
استثمارات  للمخاطر وتصميم  لتحديد سعر عادل  اإلدارية  المستويات  جميع 

مناسبة إلدارة مخاطر الكوارث.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/481
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من المخاطر المشتركة إلى القيمة المشتركة: المبررات الداعية إلى الحد من مخاطر الكوارث

تنظيم: برايس ووتر هاوس كوبرز، المجموعة االستشارية للقطاع الخاص 
التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
·  السيد أوز أوزتورك، شريك، وقائد إدارة المبادرات العالمية، برايس ووتر 

هاوس كوبرز

المتحدثون:
·  صاحبة المعالي، السيدة بلومين، وزيرة التجارة والتنمية، هولندا

·  السيد جان ستورسون، الرئيس العالمي لقسم صناعة الخدمات الحكومية والعامة، 
برايس ووتر هاوس كوبرز

·  السيد جان رودي غارسيا، الرئيس العالمي لقسم القطاع العام، خدمات المعامالت 
العالمية، سيتي غروب

· السيد كريستيان فروتيجيه، نستله إس إيه
.)ABB( السيد آدم روسكو، الرئيس التنفيذي لقسم االستدامة العالمية، مؤسسة ·

والخاص  العام  القطاعين  بين مؤسسات  الشراكات  أن  المتحدثون على  شدد 
للمنافع.  المشترك  والتفاهم  األجل،  طويلة  العالقات  على  تركز  أن   يجب 
إذا  إال  الطويل،  المدى  على  نجاحاً  الخاص  القطاع  يحقق  أن  يمكن  وال 
كانت المجتمعات المحلية التي يعمل بها ناجحة. ودعا المتحدثون إلى إدارة 
مستدامة ومبتكرة لألراضي، والمباني، وخدمات النظم اإليكولوجية، وشددوا 
التصميم. مراحل  بداية  في  الخاص  القطاع  مع  االنخراط  إلى  الحاجة  على 

وحتى يتسنى إحداث تقارب بين القطاعين العام والخاص، من األهمية بمكان 
كل  أولويات  تتناول  التي  المشتركة  القيمة  وتحديد  المناسبة  الحوافز  تحديد 
طرف على حدة. ويحتاج القطاع العام إلى أن يظهر التزامه بإشراك الشركات 
في التخطيط متوسط وطويل األجل مع تحقيق نتيجة أو نتيجتين على الفور 
والفرص  المعوقات  بوضوح  يحدد  أن  عليه  يتعين  كما  االستثمار(.  )على 
اآلخرين. المصلحة  وأصحاب  الحكومات  مع  العمل  عليها  ينطوي  التي 

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- تحسين الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمخاطر، وعملية صنع القرار 
المستندة إلى أدلة وشواهد.

- دمج مخاطر الكوارث في إدارة مخاطر أنشطة األعمال األوسع نطاقاً.

التقارير  ورفع  باإلفصاح  االلتزام  خالل  من  والمساءلة  الشفافية  ضمان   - 
)عن التكاليف والمنافع المرتبطة بالمخاطر المتأتية من االستثمار فيها(.

- بناء نظام لحوكمة المخاطر بين القطاعين العام والخاص يعمل على تشجيع 
االستثمارات التي تتسم بالقدرة على المجابهة.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/484

السيدة صوفيا بيتينكورت، من الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش من 
آثارها، كانت من ضمن المتحدثين أثناء الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من 

مخاطر الكوارث/صورة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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القدرة على مجابهة الجفاف في مناخ متغير

 ،)UNCCD( تنظيم: منظمة الفاو، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )WMO(، ومؤسسة إنقاذ الطفولة

مدير الجلسة:
·  السيد كورت ميشيل جارود، األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

)WMO(

المتحدثون:
·  صاحب المعالي السيد سايدو سيديب، وزير ومدير مكتب رئيس الوزراء، النيجر
·  السيد عبدي جيدي حسين، ناشط مجتمعي من مقاطعة واجير/ 786 الوعي 

باإلعاقة، كينيا
·  السيد خوان مانويل كاباليرو، رئيس المكتب الوطني لنظام األرصاد الجوية 

بالمكسيك
· السيد وديد عريان، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة
· السيد ماثيوس هيوند، مستشار مختص في شؤون الحد من مخاطر الكوارث لدى
  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )اإليجاد( والمدير السابق لمديرية اإلنذار 

المبكر واالستجابة، إثيوبيا
 ،)FOPAE( السيد خافيير بافا، المدير العام لصندوق الوقاية من الطوارئ  ·

مدينة بوغوتا، كولومبيا

وأصحاب  القطاعات  مختلف  يضم  الذي  التبني  بضرورة  المتحدثون  أفاد 
المصلحة إزاء إدارة الجفاف والمياه.

وتمت مناقشة الحاجة إلى حمالت التثقيف وزيادة الوعي، وكذلك زيادة قدرات 
صنع القرار وتحمل المسؤوليات لدى المجتمعات المحلية من أجل االستعداد 

لإلنذار المبكر وتخطيط ما يلزم القيام به.

واتفق المتحدثون على ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين الحكومة، والمجتمع 
المدني، والقطاع الخاص، والبحث عن تصميم وتنفيذ استراتيجيات متكاملة 

إلدارة الجفاف بناًء على بيانات دقيقة وموثوق بها.

وتتطلب إدارة الجفاف تحسين المعلومات، واإلنذار المبكر، وإدارة المعارف، 
نطاق  توسيع  المبكرة. ويجب  اإلجراءات  اتخاذ  للحث على  الرصد  وأنظمة 
التأثر بالجفاف والحد منها  إدارة مخاطر الجفاف حتى يتسنى معالجة قابلية 

على نحو كاف.

وخلصت الجلسة إلى أن الوصول إلى المياه هو حق، باإلضافة إلى ضرورة 
وجود التزام سياسي قوي لالستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- التشديد على آليات الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي 
وتشجيع التواصل على نطاق أوسع مع الشرائح األكثر قابلية للتأثر وتعرضاً 

لألخطار.

للحد من مخاطر  البيانات كأساس  العلم والتكنولوجيا وإدارة  التشديد على   -
الكوارث وتحويل العمل إلى نتائج.

المعنية وعبرها  القطاعات  المؤسسية والعملياتية في إطار  اآلليات  - تعزيز 
للتمكين من توسيع نطاق الممارسات الجيدة التي ثبت جدواها.

القطاعات  عبر  للجفاف  األجل  طويلة  المدمرة  لآلثار  النشطة  المعالجة   -
بطريقة منسقة، ويشمل ذلك سياقات المخاطر عابرة الحدود.

- تشجيع نهج أكثر شموالً وانتظاماً إزاء إدارة المخاطر لضمان إدارة الموارد 
بطريقة مستدامة في المناطق الريفية والحضرية.

- ضرورة أن يتبلور نهج يستند إلى الحقوق ضمن تخطيط وتنفيذ جهود الحد 
من مخاطر الكوارث.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/479
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ً إطار عمل هيوغو 2 - مشاركة المرأة تحدث اختالفا

تنظيم: وكالة األمم المتحدة للمرأة، ولجنة هويرو )مؤسسة غروتس( ومكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مديرة الجلسة:
·  السيدة كاثلين كرافيرو- كريستوفيرسون، رئيسة منظمة أوك )Oak(، سويسرا

المتحدثون:
· السيد فاتيميتو مينت عبد ال، رئيسة مدينة تيفراغ- زينة، موريتانيا

Shibuye Community Health السيدة فيوليت شيفوتس، مؤسسة  · 
Workers، كينيا

· الدكتور فيشاكا هيدالج، )Duryog Nivaran(، شبكة جنوب آسيا
· السيدة إخالص راتروت عقيل، بلدية نابس، فلسطين

· السيد سامورا تيولونغ، عضو بالبرلمان، كمبوديا

تأسف المتحدثون نظراً لعدم رؤية المرأة كقوة دافعة لجهود الحد من المخاطر 
وبناء القدرة على المجابهة: فالمرأة وخاصة الناشطات على مستوى القواعد 
واتفق  إليها.  النظر  في  لديهم  رغبة  وجود  لعد  أحد  إليها  ينظر  ال  الشعبية 
المتحدثون والمشاركون على أن النقطة المهمة هي أنه يجب أن يكون للمرأة 
فرص متكافئة لالنخراط واالختيار سواء للعمل في الضوء أو التواري في الظل.

وأدرك المتحدثون االنفصام بين برامج الحد من مخاطر الكوارث واالنتعاش 
مخاطر  من  الحد  جهود  في  بالمرأة  الصلة  ذات  والممارسات  والسياسات 
الكوارث من أجل أنشطة بناء القدرة على المجابهة. وال يمكن معالجة ذلك 
إال عندما يكون هناك التزام سياسي على الصعيد الوطني والمحلي الشتمال 

المنظمات النسائية الشعبية والقيادات النسائية في السياسات والبرامج.

وحث المتحدثون على تشجيع القيادات النسائية وتعزيز آليات ضمان مشاركة 
النساء  تأثر  قابلية  التشديد على  القرار. وتم  والتأثير في عملية صنع  المرأة 
والفتيات بالكوارث. كما يجب االعتراف بقدرات وإسهامات المرأة وتقييمها 
عند الحد من أثر الكوارث عليها، وفي حالة مشاركتها بصورة أكثر نشاطاً في 

عمليات اإلنعاش والتعافي.

حول  المجتمع  وتعبئة  االجتماعي،  الترابط  في  حاسم  بدور  المرأة  وتقوم 
جهود الحد من مخاطر الكوارث، والتصدي لها، والتعافي من آثارها. وبناء 
عليه، سلط المتحدثون الضوء على الحاجة إلى تشجيع دور المرأة والقيادات 
وفي  االجتماعية  بالصراعات  يتعلق  فيما  التفاوض  ذلك  ويتضمن  النسائية، 
هناك  وليس  استقرار؛  بدون  تنمية  هناك  فليست  الكوارث.  من  الحد  مجال 
استقرار بدون ترابط اجتماعي؛ وليس هناك ترابط اجتماعي بدون مشاركة 
نشطة للمرأة. وعلى السلطات المحلية والوطنية التعاون مع المنظمات النسائية 
الشعبية إلضفاء الصبغة الرسمية على أدوارها في التخطيط والبرامج وأنشطة 

التنفيذ والرصد.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- اعتبار المنظمات النسائية الشعبية قوة دافعة في تنفيذ الجهود المجتمعية لبناء 
فيها،  واالستثمار  بأعمالها،  االعتراف  يجب  وبالتالي  المجابهة.  القدرة على 

ووضع برامج تعتمد على معارفها وخبراتها.

الصبغة  وإضفاء  المستويات  جميع  على  النسائية  بالمساهمات  االعتراف   -
آليات  وتعزيز  النسائية  القيادات  تشجيع  على  ذلك  وينطوي  عليها.  الرسمية 
ضمان مشاركة المرأة والتأثير في عملية صنع القرار. وقد يتضمن ذلك تفعيل 
الموارد  تخصيص  المركزية  في  والشروع  أهداف،  ووضع  الكوتا؛  نظام 
المجتمعات  باعتبارات  والمدفوعة  الجماهير  تقودها  التي  المالية لإلجراءات 

المحلية لتخطيط وتنفيذ وتطوير البرامج.

- زيادة وتحسين جمع البيانات على نحو منهجي، واستخدام البيانات المصنفة 
بالنواحي  الخاصة  التحليالت  إلدراج  وذلك  والسن  الجنس  نوع  حسب 
اإلنسان  حقوق  يراعي  نهج  وتبني  منهجي  نحو  على  والجنسية  االجتماعية 

إزاء الحد من المخاطر من أجل بناء القدرة على المجابهة.

- إعادة تحديد أجندة ما بعد 2015 من خالل التعرف على الفروق واالختالفات، 
وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان المشاركة العادلة من جانبهما 
في الفرص لالنخراط على نحو هادف في جهود الحد من الكوارث واالستعداد 
لها والتصدي لها والتعافي من آثارها. وينطوي ذلك على تشجيع نشط للقيادة 
النسائية في المجال االقتصادي واالجتماعي وتمكين المرأة في القطاعين العام 

والخاص.

- بناء إطار عمل هيوغو 2 بناء على نهج شامل يدمج أطر الحد من مخاطر 
الكوارث، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ.

- إشراك القيادات النسائية وتشجيعها لضمان االستفادة التامة من القدرات الكامنة 
للمرأة. وتطوير ثقافة التدريب والتثقيف من المستويات األولى في المدرسة 

بما يعطي المسؤولية للنساء والفتيات في حاالت الطوارئ.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/485

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
Monica Ortiz@amdortiz

للمرأة. أكبر  مجال  إفساح  على  الحكومات  إجبار  يجب   #hfa2 
- hon. Tioulong #gender

#resilience #gpdrr13

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/485
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/485


 
حماية التراث والقدرة على المجابهة

للمعالم والمواقع  الدولي  العالمي، والمجلس  للتراث  اليونسكو  تنظيم: مركز 
 ،)ICOMOS-ICORP( للكوارث  لالستعداد  الدولية  واللجنة  األثرية، 

.)ICCROM( والمركز الدولي لدراسة حفظ وإعادة الملكية الثقافية

مدير الجلسة:
 Crisis Response( السيدة إميلي هوغ، صحفية ومحررة في جريدة  ·

)Journal

المتحدثون:
· السيد زياد الحواط، رئيس مدينة جبيل، لبنان )رئيس الجلسة(

. السيد جيوفاني بوكاردي، مركز اليونسكو للتراث العالمي
· السيد لهاب دورجي، محافظ مقاطعة ثيمفو، بوتان

·  السيد جسين موسيتيلي، عضو مجلس إدارة، معهد العالقات االستراتيجية 
والدولية )IRIS(، فرنسا

· السيدة ياسمين الري، رئيسة مؤسسة التراث، باكستان
 ·  السيد تيم بادمان، مدير برنامج التراث العالمي لدى االتحاد الدولي لحفظ

الطبيعة والموارد الطبيعية
· السيد جيورجي أورسوني، عمدة مدينة فينيسيا )البندقية(، إيطاليا

أقر المتحدثون أن التراث الثقافي والطبيعي يسهم بصورة أساسية في جميع 
جوانب التنمية المستدامة، وذلك من خالل تعزيز قدرات المجتمعات المحلية 

على مجابهة الكوارث، وتغير المناخ، والتغير البيئي.

الذي  التهديد  الخصوص،  وجه  على  الحالة،  ودراسات  المتحدثون  وأبرز 
يواجه التراث بسبب تغير المناخ.

وقدموا أدلة وشواهد على كيف أن مواقع التراث والمباني التراثية التي يتم 
الثقافي  التاريخ  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  جيد  نحو  على  عليها  الحفاظ 
التقليدية  المعارف  خالل  من  الكوارث  مخاطر  من  يحد  أن  يمكن  هذا  كل 
ذات الصلة المرتبطة بأساليب البناء، واإلدارة البيئية، والقواعد والممارسات 
جهود  في  للتراث  النشط  بالدور  االعتراف  تم  ذلك،  على  وعالوة  الثقافية. 
النسيج  وتعزيز  الهوية  على  الحفاظ  سبيل  باعتباره  الكوارث  بعد  اإلنعاش 

االجتماعي لما له من قيمة رمزية وروحية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- االعتراف بدور التراث الثقافي، ويشمل ذلك التوصيف واالستفادة األفضل 
لنظم المعارف التقليدية، كمكون حاسم األهمية لدى المجتمعات القادرة على 

المجابهة.

- بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية التراث في الحد من مخاطر الكوارث.

- االستفادة من شراكات المدن وشبكات رؤساء وعمد المدن لدمج الشواغل 
الثقافية، وتناول حماية التراث في تخطيط جهود الحد من مخاطر الكوارث.

- تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول التراث الثقافي.

- القيام بتقييم متعدد األخطار للتراث باستخدام العلوم االجتماعية واإلنسانيات.

- القيام بتقييمات األثر على التراث بعد وقوع الكوارث لضمان حماية التراث 
الثقافي في مرحلة االنتعاش.

- اتخاذ ما يلزم لجمع وتبادل بيانات حول التراث الثقافي والتاريخ الثقافي، 
ويتضمن ذلك من خالل الحفظ الرقمي للتراث في سجل دولي.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/480
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تطبيق العلم والتكنولوجيا على السياسات والممارسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث

تنظيم: المجموعة االستشارية العلمية والفنية التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
· السيد صابر شاودهوري، عضو بالبرلمان، بنغالديش

المتحدثون:
العلمية  الجمعية  الحسن، رئيسة  بنت  األميرة سمية  الملكي  السمو  ·  صاحبة 

الملكية، األردن، )رسالة فيديو(
· الدكتور والتر أمان، المنتدى العالمي لمجابهة المخاطر، دافوس، سويسرا

البيانات والمعلومات والعالقات  ·  السيد سوتوبو بورو نوغروه، رئيس قسم 
العامة، الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث، إندونيسيا

والحماية  المتطرفة  الوقائع  قسم  رئيسة  موراي،  فيرجينيا  ·  البروفيسورة 
الصحية، وزارة الصحة العمومية، المملكة المتحدة

·  السيد دافيد جونستون، رئيس لجنة العلوم، هيئة البحوث المتكاملة المعنية 
بمخاطر الكوارث، الصين

· البروفيسور تاكاشي أونيشي، رئيس مجلس العلوم، اليابان

التابع  الفني والعلمي  العمل االستشاري  تقرير فريق  المتحدثين  أطلقت لجنة 
"استخدام  بشأن   )2013( الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  لمكتب 
العلوم من أجل الحد من مخاطر الكوارث"، وشددت اللجنة على أن الحد من 
مخاطر الكوارث هو قضية شاملة تتطلب ُنهجاً متعددة التخصصات تساندها 
واالقتصادية،  واالجتماعية،  )الطبيعية،  المختلفة  العلمية  التخصصات  جميع 
والطبية، والهندسية، إلخ(، وكذلك جميع التكنولوجيات. ويجب أن يدعم العمل 
الشأن،  هذا  في  والشواهد  األدلة  تقديم  مع  المخاطر  من  الحد  والتكنولوجيا 

باإلضافة إلى بناء قدرات األمم والمجتمعات المحلية على مجابهة الكوارث.

وأبرزت الجلسة أن العلم والتكنولوجيا ساعدا في زيادة فهم األخطار والمخاطر 
وخلق رؤى وأساليب جديدة للحد من المخاطر وبناء القدرة على المجابهة. 
وكان الهم الشاغل هو أن ذلك لم يؤد إلى سياسات وبرامج تستند إلى العلم من 

أجل الحد من مخاطر الكوارث.

القرار،  وصناع  العلماء،  بين  التعاون  من  مزيد  هو  فالمطلوب  وبالتالي، 
القدرات،  وبناء  العام  االستخدام  أجل  من  العلمية  للمعارف  أفضل  وتحويل 
وقدرات علمية وتقنية أكثر قوة لدعم صنع القرار والبرامج من أجل الحد من 

مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مجابهتها.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- ضمان المزيد من االعتراف بمكانة العلم والتكنولوجيا واستخدامهما في الحد 
من مخاطر الكوارث بغية االنخراط مع صانعي السياسات.

- التفاعل الدوري والوثيق بين العلماء، وصناع السياسات، والنواب المنتخبين 
على المستويين المحلي والوطني.

باألمان  تهتم  ثقافة  تكوين  في  والتثقيف  والفنية،  العلمية  المعرفة  استخدام   -
والمجابهة على جميع المستويات.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/478

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
World Bank Pubs @WBPubs

مخاطر  من  الحد  في  متزايدة  بصور  قوياً  دوراً  التكنولوجيا  تلعب 
ow.ly/lk27Z #gpdrr13 via @wbsustaindev .الكوارث

IFRC @Federation
# إندونيسيا تستعد على نحو أفضل لموجات تسونامي# بأنظمة إنذار 
مبكر. العلم يساعد في إنقاذ الحياة. الحكومات تستثمر في # تخطيط # 

# GPDRR13 التكنولوجيا

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/478
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/478


واليونيسيف،  الدولية،  الطفل  إنقاذ  ومؤسسة  الدولية،  بالن  مؤسسة  تنظيم: 
للرؤية  الدولية  والمنظمة  الكوارث،  من مخاطر  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب 

العالمية

مدير الجلسة:
المملكة  الخارجية،  التنمية  معهد  في  المناخ  تغير  قسم  رئيس  ميتشل،  السيد   ·

المتحدة

األطفال:
· أكاري من اليابان

· عارف من إندونيسيا
· أيومي من اليابان

· كريس من المملكة المتحدة
· دان من فيتنام

· هينغ مينغ من كمبوديا
· هيروتو من اليابان

· كانا من اليابان
· ماريتا من النرويج
· مارتا من إندونيسيا

· موتسيليسي من ليسوتو
· سوفيون من كمبوديا

· ستيفاني من إندونيسيا
· تيهوهونولوفاتسو من ليسوتو

الشامل  األمان  ضرورة  البارز  الحدث  هذا  في  المتحدثون  األطفال  أبرز 
للمدارس. ويجب أن يكون لألطفال الحق في الحصول على تعليم ذي جودة 
دون تقطع، ويتضمن ذلك تثقيفاً بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع 

تغير المناخ في بيئة تعلم آمنة )استعدادات في المدارس ومباٍن آمنة(.

وشدد المتحدثون من األطفال على قضايا حماية الطفل ذات الصلة بالكوارث 
والصراعات. وتضمن ذلك تسجيل حاالت الوالدة، ومتابعة وإشراك األطفال 

في تخطيط الكوارث في المناطق المعرضة لمخاطر.

وطرح المتحدثون من األطفال وجهات نظر ذات قيمة وفريدة حول المخاطر. 
على  الكوارث  مخاطر  من  الحد  جهود  في  المشاركة  إلى  بحاجة  واألطفال 
تكون  أن  ويجب  األسرة.  وداخل  المحلي  المستوى  الوطني وعلى  المستوى 
المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمخاطر جزءاً من تعلم األطفال وليس في 
المدرسة فقط. ونالحظ أن الطفل الذي لديه المعارف والمهارات ذات الصلة 
بالحد من مخاطر الكوارث ليس أكثر أماناً فحسب، ولكنه في وضع أفضل 
يفعل  كما  ومستنيرة  مناسبة  قرارات  واتخاذ  المخاطر،  من  الحد  من  يمكنه 

الكبار لحماية المجتمع بأسره.

وأوضح المتحدثون من األطفال ضرورة النظر بعين االعتبار إلى المخاطر 
المحددة التي يتعرض لها األطفال األكثر قابلية للتأثر والذين يصعب الوصول 

إليهم، ومن بين هؤالء المعاقون والفتيات.

وطلبوا إجراءات متابعة ملموسة للحوار الصريح في رسالة أطفال توهوكو*،
ال سيما تنظيم منتدى لشباب وأطفال العالم عن الحد من مخاطر الكوارث.
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المستقبل الذي نريده قادراً على المجابهة: دور األطفال في الحد من مخاطر الكوارث

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
PlanInternational@PlanGlobal

19 مايو/أيار
األسرة،  عن  وانفصاالً  وأمراضاً،  إصابات،  األطفال  يواجه  ما  غالباً 

وانقطاعاً عن التعليم
#gpdrr13 #DRR أثناء الكوارث

UNICEF@UNICEF
21 مايو/أيار

سنوياً. الكوارث  من  سيتضررون  طفل  مليون   175 
أمان في  لوضعهم  به  القيام  ينبغي  ما  إلى  انظر   #gpdrr13 

http://uni.cf/18Zu5Es
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الضرورة الصحية من أجل مجتمعات أكثر أماناً ومجابهة

تنظيم: هيئة الرقابة المجتمعية CBM، وزارة الصحة العمومية )إنجلترا(، 
لجمعيات  الدولي  االتحاد   ،WHO العالمية  الصحة  منظمة  اليونيسيف، 

)IFRC( الصليب األحمر والهالل األحمر

مدير الجلسة:
والحماية المتطرفة  الوقائع  قسم  رئيسة  موراي،  فيرجينيا   ·  البروفيسورة 

الصحية، وزارة الصحة العمومية، المملكة المتحدة

المتحدثون:
 ·  الدكتور مارك جاكوبس، مدير إدارة الصحة العامة، وزارة الصحة العمومية،

نيوزيلندا
 ·  الخريج لويس فيليب بوينت إيسبينوسا، منسق بهيئة الحماية المدنية الوطنية،

المكسيك
آسيا، جنوب  منطقة  في  اإلعاقة  منتدى  رئيس  شيخ،  عاطف  محمد   ·  السيد 

باكستان
الرقابة  هيئة  للطوارئ،  االستجابة  بوحدة  أول  مدير  شيرير،  فاليري   ·  السيدة 

المجتمعية، بلجيكا
·  الدكتور بروس إيالوارد، مساعد المدير العام لحاالت شلل األطفال، وحدة 

الطوارئ والتعاون القطري، منظمة الصحة العالمية

أكد المتحدثون أن صحة الناس هي النتائج الرئيسية المبتغاة من جهود الحد 
من مكافحة الكوارث اآلن وبعد 2015، ومن الضروري تعزيز التعاون بين 

جميع القطاعات وأصحاب المصلحة.

كما أن هناك حاجة إلى تعزيز إجراءات أنظمة الرعاية الصحية وقدرتها على 
في  توجيهها  يتم  أماناً  أكثر  مستشفيات  وجود  ذلك ضمان  ويشمل  المجابهة، 
المستقبل من خالل إطار عالمي إلدارة جميع مخاطر الطوارئ لتحقيق الرعاية 

الصحية حيث ستقوم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بإعداد هذا اإلطار.

وشدد المتحدثون على ضرورة تناول اإلعاقة وغيرها من القضايا المجتمعية 
اآلخذة في الظهور والمهملة في حاالت الكوارث مثل األمراض غير المعدية، 

وشيخوخة السكان.

ودعوا إلى تحسين إعداد التقارير، وتحسين االتصاالت بشأن جميع المخاطر 
واإلعاقة  واألمراض  اإلصابات  تتضمن  كي  الصحة  على  باآلثار  الخاصة 

والصحة العقلية وكذلك حاالت الوفاة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

من  الحد  جهود  من  المتأتية  الرئيسية  النواتج  إلى  االعتبار  بعين  النظر   -
جانب  من  يلزم  ما  اتخاذ  تتطلب  التي   2015 وبعد  اآلن  الكوارث  مخاطر 

جميع القطاعات.

- تعزيز إجراءات أنظمة الرعاية الصحية وقدرتها على المجابهة، ويشمل ذلك 
أن تكون المستشفيات أكثر أماناً وذلك إلدارة جميع حاالت الطوارئ والكوارث.

- تناول اإلعاقة وغيرها من القضايا المجتمعية اآلخذة في الظهور والمهملة 
في حاالت الكوارث.

- تحسين إعداد التقارير، وتحسين االتصاالت بشأن جميع المخاطر الخاصة 
والصحة  واإلعاقة  واألمراض  اإلصابات  تتضمن  كي  الصحة  على  باآلثار 

العقلية وكذلك حاالت الوفاة.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/483
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لينكولن،  وجامعة  الهندسة،  في  الرقمية  لألساليب  الدولي  المركز  تنظيم: 
وجامعة فلوريدا الدولية، ومؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، ومؤسسة إنقاذ 
الطفولة، ومجموعة بلنديد كابيتال غروب، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
بمجلة  المعلومات  وحدة  العالمية،  المنتجات  مدير  روس،  ألسادير   -  السيد 

اإليكونوميست

المتحدثون:
)Blended Capital Group( السيد بول كليمنتس هنت، مجموعة -

- السيد أندرو ماسكري، مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
- السيد والتر ستاهيل، جمعية جنيف

- السيد أوز أوزتورك، برايس ووتر هاوس كوبرز
- السيد ريتشارد أولسون، جامعة فلوريدا الدولية، الواليات المتحدة

- السيد جو شوير، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
- السيدة سوزان بيكين، جامعة لينكولن، نيوزيالندا

- السيدة جوهرة بياللي، صندوق إنقاذ الطفولة
- السيد راندولف كينت، برنامج المستقبل اإلنساني

)CIMNE/ERN-AL( السيد عمر داريو كاردونا -
- السيد شينشي تاكمورا، جامعة كيوتو للفنون والتصميم، اليابان

قدم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عرضاً عاماً لتقرير التقييم 
العالمي 2013. ويركز هذا التقرير على قطاع أنشطة األعمال والعالقة بين 
القرارات االستثمارية ومخاطر الكوارث. وقد قدم المتحدثون إسهامات مهمة 

في هذا التقرير.

وتضمنت النقاشات الرسائل التالية:

- الحاجة إلى النظر بعين االعتبار إلى األخطار الطبيعية في التحليالت المالية 
األسواق  في  القاصرة  الرؤية  ذات  فاالستثمارات  باالستثمار.  الخاصة  وتلك 

المالية تزيد من عدم استقرار األنظمة المالية والطبيعية.

هاما  دورا  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشركات  تلعب  أن  الممكن  من   -
في الحد من مخاطر الكوارث. وال يمكن تحقيق شراكة ناجحة إال من خالل 
الفهم المشترك لمخاطر ومنافع االستثمارات في الحد من المخاطر في اآلجال 

القصيرة والمتوسطة والطويلة.

- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شديدة التأثر بالكوارث. وهناك حاجة قوية 
للتداخل بين القطاعين العام والخاص وكذلك الوصول إلى التمويل.

- الدول الجزرية الصغيرة النامية شديدة التأثر بالكوارث، ومبعث ذلك الطلب 
المستمر على االستثمارات الساحلية.

األسباب  مع  للعالقة  تحليالً  وتتطلب  معقدة  للكوارث  المحركة  العوامل   -
الجوهرية )مثل الفقر( وآثار األخطار الطبيعية.

- حتى يتسنى الحد من آثار الكوارث، من الضروري التوصيف الكمي للمخاطر 
الفعلية  للمخاطر  وصارم  كامل  تحليل  لدينا  يكون  وحتى  مناسب.  نحو  على 
المستقبل في  يحدث  ما  يستشرف  نهج  إلى  بحاجة  فنحن  الكوارث،   من 
الممكنة  الظواهر  جميع  الحسبان  في  ويأخذ  االحتماالت(  نظرية  على  )يقوم 
لألحداث، وآثارها واحتمال حدوثها، وال يمكننا أن نعتمد فقط على األحداث 

المسجلة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- الحصول على معلومات وتقارير بشأن مخاطر الكوارث ودمجها في عملية 
صنع القرار الخاص باالستثمارات الخاصة.

مشترك  فهم  على  بناًء  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  صياغة   -
للمخاطر والمجابهة.

- االعتراف بإدارة مخاطر الكوارث باعتبارها فرصة أمام القطاع الخاص 
وفرصة نمو للبلدان.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/487
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تقرير التقييم العالمي 2013: رؤية جديدة للمخاطر

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
Kristalina Georgieva @KGeorgievaEU

21 مايو/أيار
أي قضايا أثيرت يمكن طرحها @ gpdrr13#. عدم اإلفصاح مطلقاً 
عن الهوية # تغير المناخ يحدث وهو السبب الرئيسي في زيادة الكوارث
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التعافي وبناء القدرة على المجابهة بعد الكوارث

من  واالنتعاش  الكوارث  من  للحد  العالمي  )الصندوق  الدولي  البنك  تنظيم: 
الوقاية من األزمات  ــ  اإلنمائي  المتحدة  برنامج األمم   ،)GFDRR آثارها

والتعافي منها )UNDP-BCPR( في إطار شراكة مع االتحاد األوروبي

مدير الجلسة:
· السيد روجيه مورير، البنك الدولي/االتحاد األوروبي

المتحدثون:
· كوباتبيك بورونوف، وزير الطوارئ، قيرغستان

·  السيد يوشيتامي كاميوكا، األمين البرلماني إلدارة الكوارث، مكتب رئيس 
الوزراء، اليابان

·  السيد بامبانغ سوليستيانو، نائب رئيس إدارة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار، 
الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث، إندونيسيا

ونائب  الطبيعية،  الكوارث  إدارة  لهيئة  السابق  الرئيس  أحمد،  نديم  ·  الفريق 
الزالزل،  وقوع  بعد  التأهيل  وإعادة  اإلعمار  إعادة  لهيئة  السابق  الرئيس 

باكستان
 Stability Instrument وحدة  رئيسة  فيرا،  كاال  رويز  غينوفيفا  ·  السيدة 

Service for Foreign Policy ،Operations، المفوضية األوروبية
منها،  والتعافي  الكوارث  من مخاطر  الحد  فريق  منسق  ·  السيد جو شوير، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الكوارث،  مخاطر  من  الحد  أخصائي  كبير  أرشاد،  ريحان  راجا  ·  السيد 
 ،)GDFRR( الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

البنك الدولي
·  صاحب المعالي، السيد روردريغو بيريز ماكينان، وزير اإلسكان والتنمية 

الحضرية، وزارة الممتلكات الوطنية، تشيلي
·  السيد فرانسيس غيسكير، رئيس أمانة الصندوق العالمي للحد من الكوارث 
واالنتعاش من آثارها، ومدير فريق العمل المعني بإدارة مخاطر الكوارث، 

البنك الدولي
أدوات االستقرار،  فيرا، رئيسة وحدة عمليات  ·  السيدة غينوفيفا رويز كاال 

خدمة السياسات الخارجية، المفوضية األوروبية

شدد هذا الحدث المهم على أن التعافي من الكوارث ليس خياراً، ولكنه حتمية 
مع  الكوارث  بعد  لالحتياجات  تقييم  وجود  الضروري  من  وبالتالي  إنمائية. 
تخطيط لالنتعاش والتعافي الشامل بعد ذلك بناًء على هذا التقييم حتى يتسنى 
تحقيق التعافي الذي من شأنه تشجيع القدرة على المجابهة في عملية التنمية. 
وفي هذا الشأن، نجد أن دليل تقييم االحتياجات بعد الكوارث، ومبادرة إطار 
االتحاد  بين  مشتركة  مشروعات  )وكالهما  الكوارث  من  المستمر  التعافي 
كل  لضمان  أساسية  أدوات  تمثل  الدولي(  والبنك  المتحدة  واألمم  األوروبي 
فيه  يشارك  الذي  المستدام  التعافي  يساعد  أن  الممكن  ومن  أعاله.  ذكر  ما 
العام  القطاعين  عبر  التنمية  مكتسبات  حماية  في  المصلحة  أصحاب  جميع 
والخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال 

الحد من مخاطر الكوارث.

وقد ركز هذا الحدث على الحاجة إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على جهود 
إيجاد  خالل  من  الكوارث  وقوع  قبل  ما  مرحلة  أثناء  واالستعداد  اإلنعاش 
القدرات الالزمة لذلك، والهياكل واآلليات المخصصة، وأيضاً تشجيع الحد من 
المخاطر على المدى الطويل في أعمال التعافي من خالل استخدام تقييمات 
موثوق بها لالحتياجات وأدوات لتخطيط التعافي. كما عمل هذا الحدث على 
زيادة الوعي بالحاجة إلى التعافي لتشجيع القدرة على المجابهة في األنشطة 

اإلنمائية المعتادة.

الكوارث  للحد من مخاطر  التعافي كقضية أساسية  ويجب تعميم دور وأهمية 
الصبغة  فإن  هنا  ومن  المخاطر.  من  الحد  بشأن  العالمي  الحوار  في  والتنمية 
المؤسسية على التعافي يجب أن ينظر إليها باعتبارها إحدى المكونات المحورية 
بعد  التنمية  أجندة  في  دمجها  يجب  كما  هيوغو 2،  إطار عمل  في مشاورات 

.2015

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- ضمان قيام جهود التعافي بدور محوري في إطار عمل هيوغو 2. وبالتالي 
يجب تعزيزها والتشديد عليها في عملية التشاور نظراً ألنها لم تحظ بالتقييم 
الذي تستحقه حتى تاريخه. ويجب أن يعتمد إطار عمل هيوغو 2 على هذا 
التقدم واالستفادة من زيادة القدرات من أجل التصدي للكوارث، وتحفيز التقديم 
في مجاالت ذات أولوية أخرى. وفي هذا الشأن، نجد أن دليل تقييم االحتياجات 
بعد الكوارث، ومبادرة إطار التعافي المستمر من الكوارث مع التقدم المحرز 
حالياً في إطار عمل هيوغو يمكن أن يعمل على التحفيز لوضع الحد األدنى 

من المعايير، وإضفاء الصبغة المؤسسية على عملية التعافي.

المؤسسية على عملية  الصبغة  بشأن إضفاء  العام  القطاع  أداء  أن  - ضمان 
للتعافي(  تمويل  وأدوات  للسياسات،  معايير  وضع  ذلك  )وتضمن  التعافي 
سيكون مجاالً إلعداد التقارير وأداة قياس في هيكل إعداد التقارير عن التقدم 
التعافي  لجهود  ذلك  وسيسمح   .2 هيوغو  عمل  إطار  صعيد  على  القطري 
بالمساهمة في عدد من المالحظات والبيئات الداعمة المشار إليها في التقرير 
المناخ،  تغير  ودمج  قوة،  أكثر  ومساءلة  حوكمة  ذلك  ويشمل  التجميعي، 

وتطوير القدرات، والرصد، والقدرة على التنبؤ بالموارد.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/488
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بناء القدرة على المجابهة في إطار التخطيط واالستثمارات في المناطق الحضرية

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مركز األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية - الموائل

مدير الجلسة:
for Sustainability السيد دافيد كادمان، رئيس منظمة ·

المتحدثون:
تحت  والمنشآت  لألنفاق  الدولية  للرابطة  العام  األمين  أنطونيا،  ·  السيدة 

)ITACUS( األرض، لجنة المنشآت تحت األرض
األمم  مركز  التنفيذي،  والمدير  العام  األمين  نائب  كلوس،  جون  ·  الدكتور 

المتحدة للمستوطنات البشرية-الموائل
السيد إميليو غراتيرون، عمدة مدينة شاكاو، فنزويال  ·

السيد دون زيمر، عمدة مدينة هوبوكين، نيو جيرسي، الواليات المتحدة  ·
السيد سيد محمد بيزمان، عمدة مدينة مشهد، إيران  ·

الدكتور، أفيساياديث إينسيسنغماي، رئيس شعبة التخطيط  ·
  الحضري، إدارة اإلسكان والتخطيط الحضري، وزارة األشغال العامة والنقل، 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
هيندوستان  لشركة  التنفيذي  والعضو  الرئيس  غوالبشاند،  أجيت  ·  السيد 

لإلنشاءات، الهند
السيدة كاسيدي جونسون، جامعة لندن، المملكة المتحدة  ·

يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم في مناطق حضرية. وفي 2025، 
فإن حوالي ثلثي سكان العالم والغالبية العظمى من الثروة ستتركز في المراكز 
الحضرية. وكثير من مدن العالم العمالقة التي تتسم بأن عدد سكانها يتجاوز 
10 ماليين نسمة قائمة بالفعل في مناطق معرضة لزالزل كبرى وموجات 
نجد  للفيضانات حيث  المعرضة  الساحلية  الشرائط  ناهيك عن  حادة،  جفاف 
مخاطر  تمثل  البحر  منسوب سطح  وارتفاع  الحادة  الجوية  التقلبات  آثار  أن 

وكوارث كبرى.

ونجد أن التنمية الحضرية في المدن األصغر نسبياً تمثل أيضاً إحدى الشواغل 
ال  بما  والمؤسسات  التحتية  البنية  بضعف  تتسم  التي  المناطق  في  سيما  ال 
يمكنها من التصدي للكوارث. وقد سلط احتمال قابلية تأثر هذا الجيل الجديد 
من سكان المناطق الحضرية بمخاطر الكوارث الضوء على الحاجة إلى دمج 
مبادئ الحد من مخاطر الكوارث في أسس نموذج التنمية الحضرية الجديد 
المتمثل في إنشاء مدن قادرة على االستدامة وتتسم بالكفاءة والعدالة والقدرة 

على مجابهة األخطار.

ووافق المتحدثون على أن هذا النهج الحضري الشامل يجب أن يشجع نهجاً 
تشاركياً يعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويساند أهداف 
التنمية المستدامة. ودعت هيئة المتحدثين إلى إعداد برنامج للمناصرة والتثقيف 
)يقوم فريق العمل المعني بالتخطيط الحضري لدى مكتب األمم المتحدة للحد 
بالدمج  اهتمام  إيالء  مع  البرنامج(،  هذا  بإعداد  حالياً  الكوارث  مخاطر  من 
الناجح لقضايا مخاطر الكوارث في أعمال المصممين والمهندسين المعماريين 

والمهندسين المدنيين وغيرهم من األطراف الفاعلة. 

لدى  الحضري  بالتخطيط  المعني  العمل  فريق  أمام  األساسية  األهداف  ومن 
المعرفة،  منتجات  تعزيز  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب 
والدوائر  التخطيط،  وخبراء  المحلي،  الحكم  أجهزة  بين  الجهود  وتضافر 

العلمية والبحثية، وكذلك سكان المناطق الحضرية.

وقد شجع رؤساء مدينتي هوبوكون بالواليات المتحدة، وشاكاو في فنزويال 
أكثر اشتماالً  الفيضانات والكوارث األخرى نهجاً  وهما معرضتان ألخطار 
وتشاركاً إزاء التخطيط الحضري كأداة لبناء القدرة على المجابهة. واقترحت 
االستعداد  أعمال  في  الخاص  القطاع  موارد  من  االستفادة  المتحدثين  هيئة 

)لإلنقاذ والتعافي(، من أجل االبتكار في التخطيط والبناء والتمويل.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- إعداد نهج فعال لتحديد المخاطر من خالله يمكن التعرف على مدى تعقيد 
تؤثر  كيف  المثال،  سبيل  )على  الحضرية  المناطق  في  المخاطر  وتداخل 

األعطال في شبكات الكهرباء على شبكات المياه والنقل(.

الحضرية  التنمية  أجل  من  للتصاميم  جديدة  أفكار  في  االعتبار  بعين  النظر 
والحد من الكوارث وبناء القدرة على المجابهة. على سبيل المثال، االستخدام 

المبدع للمباني تحت األرض ألغراض متعددة.

وإيجاد  التخطيط  لوائح  وتعزيز  لدعم  والمؤسسية  القانونية  األطر  تحديث   -
أنظمة حضرية قادرة على المجابهة.

- تشجيع المجتمعات المحلية من خالل المشاورات واألساليب األخرى لتحديد 
الحلول المتاحة من مجموعة واسعة النطاق من األطراف الفاعلة.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/489

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
Hassan Ahmed @HassantayMDP

21 مايو/أيار
خطط الحد من مخاطر الكوارث تكون أشد فعالية عندما ُتعمم في # جهود 

 ow.ly/lk37A #gpdrr13 التخطيط واإلدارة الحضرية

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/489
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/489
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معايير إدارة مخاطر الكوارث بالنسبة ألنشطة األعمال والمواطنين

والمنظمة   ،)UNECE( ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  تنظيم: 
األمم  الحسابات )INTOSAI(، ومكتب  لمراجعة  العليا  للمؤسسات  الدولية 

)UNISDR( المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مدير الجلسة:
 ،)ISO Technical Committee 262( السيد كيفين نايت، اللجنة الفنية  ·

أستراليا

المتحدثون:
·  السيد جيجس دي فريز، عضو ديوان المحاسبة األوروبي، المنظمة الدولية 

للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات
·  السيدة كوسكون، الفريق التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة 
المرتبطة  بالمعونات  الخاصة  والمراجعة  بالمساءلة  المعني  الحسابات 

بالكوارث، تركيا
·  السيدة ميت ليندهال أولسون، رئيسة قسم األخطار الطبيعية والبنية التحتية 

الحساسة، الوكالة السويدية للطوارئ المدنية
· السيد مارك شاديلي، رئيس إدارة المخاطر في مؤسسة نستله

· السيدة لورينزا جاشيا، اليونيسيف

بشأن كيف تسمح نظم إدارة مخاطر الكوارث  أتاح هذا الحدث رؤى وأفكاراً 
للبلدان والشركات والمؤسسات بالحد من مخاطر الكوارث على نحو فعال. وشدد 
المتحدثون على كيفية استخدام السلطات للمعايير والضوابط إلدارة المخاطر بشتى 
أنواعها بما في ذلك مخاطر الكوارث. وقدمت اليونيسيف األعمال التي قامت 
بها الدول األعضاء بها لتشجيع استخدام أدوات إدارة المخاطر للتنبؤ باألحداث 
المستقبلية، والتعامل مع الغموض المرتبط بها بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها 
الرشيد  الحكم  ثقافة  وتشجيع  المصلحة  أصحاب  مع  المناسب  بالتشاور  يسمح 

والحوكمة الجيدة.

من  الحد  بشأن  العامة  السلطات  لمساءلة  أيضاً  المبررات  المتحدثون  وقدم 
المراجعة  مؤسسات  وتقدم  والمواطنين.  البرلمان  أمام  الكوارث  مخاطر 
للمواطنين والبرلمانيين معلومات مستقلة ومحايدة عن قانونية وكفاءة وفعالية 
اإلنفاق العام ومدى مالءمته من الناحية االقتصادية. ونالحظ أن النتائج التي 
مجال  ذلك  ويتضمن  الحكم،  نظام  جودة  تحسين  على  تعمل  إليها  تتوصل 
الحد من مخاطر الكوارث. على سبيل المثال، يتيح المعيار 5510 الخاص 
مخاطر  من  الحد  أنظمة  لمراجعة  للبلدان  أداة  للكوارث  االستعداد  بمراجعة 
الذاتية  التقييمات  مع  النتائج  هذه  مطابقة  إلى  حاجة  وهناك  لديها.  الكوارث 

الوطنية للتقدم المحرز في مقابل إطار عمل هيوغو.

الخاص  الوطنية والقطاع  السلطات  المتحدثون من  قدم  المطاف،  نهاية  وفي 
مبررات بشأن الحاجة إلى ضرورة إيجاد توازن بين اإلفراط في الضوابط ــ 
أي الضوابط أو آليات التنفيذ المتشددة للغاية بشأن المخاطر التي تهدف إلى 
معالجتها ــ وعدم كفاية الضوابط، وهو ما يعرض المواطنين والعاملين في 
األنشطة االقتصادية بال ضرورة لألخطار وال توجد ضرورة إلدخال لوائح 
وضوابط جديدة. ولكن، ينبغي لنا أن نعمل على تهيئة أفضل السبل الالزمة 

للعمل مع األطر التنظيمية القائمة والتكيف معها.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- تقديم الحوافز للبلدان لوضع قواعد فعالة بشأن مسؤوليات أصحاب المصلحة 
وفرص انخراطهم، وكذلك آليات المساءلة. ونتيجة لذلك، يجب أيضاً تحديث 

وتعزيز المعايير الفنية وقوانين البناء واألطر التنظيمية وذلك بصفة دورية.

- تشجيع المعايير، ويتضمن ذلك معايير اإلدارة والمعايير الفنية مثل قوانين 
يجب  األمر،  لزم  وإن  المجابهة.  على  القدرة  لزيادة  وسيلة  باعتبارها  البناء 
اإلشارة إلى ذلك في األطر التنظيمية، وتحديث هذه المعايير وتعزيزها بصفة 

دورية.

- تأمين وتعزيز المساءلة بشأن الحد من مخاطر الكوارث، وذلك من خالل 
المراجعة العامة الجماهيرية.

- بناء القدرات المؤسسية والتنفيذية عند وضع المعايير بشأن الحد من مخاطر 
الكوارث.

التنظيمية  والجهات  المدني  والمجتمع  الصناعة  أقطاب  بين  الحوار  بدء   -
لتشجيع أشكال من التعاون أكثر تنظيماً.

ووضع  المخاطر،  تحديد  عند  سيما  ال  المخاطر  إدارة  عملية  فهم  زيادة   -
المحددات لقبول المخاطر؛ وعند تنفيذ الخيارات البديلة للمخاطر.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/featuredevents/view/490

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/490
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/490
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األحداث الجانبية
 ُنهج قادرة على التكيف للحد من مخاطر الفيضانات:

أمثلة من هولندا وفيتنام

بفيتنام،  الريفية  الزراعة والتنمية  الهولندية، ووزارة  الخارجية  تنظيم: وزارة 
DHV ومفوض برامج أراضي الدلتا، ومؤسسة رويال هاسكونينج

يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم في مناطق دلتا ومناطق ساحلية ونهرية. 
وفي 2050 ستصل هذه النسبة إلى 70%، وبالتالي من األهمية بمكان وضع 
سياسات وتنفيذ تدابير تعمل على الحد من مخاطر الفيضانات المستقبلية لحماية 
هذه المجتمعات المعرضة لألخطار والقابلة للتأثر بها. وقد ثبت أن تأمين وأمان 

المياه أحد التحديات االجتماعية والسياسية في وقتنا الحالي.

من  الفيضانات  لمخاطر  التصدي  سبل  المتحدثين  هيئة  في  الخبراء  وناقش 
خالل التجارب المشتركة والدروس المستفادة.

الفيضانات.  مخاطر  إدارة  عند  األهمية  غاية  في  المياه  دبلوماسية  وتعتبر 
وتمت مناقشة أمثلة عن كيفية قيام حكومة ما بصياغة خطة رئيسية إلدارة 
موارد المياه بهدف مواجهة هذه التحديات، باإلضافة إلى الحاجة إلى التحديد 
الكوارث.  مخاطر  من  الحد  مجال  في  واالستثمارات  للمخاطر   المبكر 
ونهج  التكيف،  استراتيجيات  على  أيضاً  الضوء  الجانبي  الحدث  هذا  وسلط 
والهياكل  والوزارات(؛  والمقاطعات،  البلدان،  حدود  )عبر  الشامل  الحوكمة 
المالية من أجل االستثمارات الكبرى للحماية من الفيضانات، والسبل األكثر 
استدامة إلدارة الحيز المكاني والنشاط الزراعي، كما ساهم في إحداث توازن 
من  بشدة  والتقصير  والتأخير  ناحية  من  بشدة  واإلفراط  التبكير  بين  صحيح 

ناحية أخرى.

وكانت الرسالة الرئيسية هي أن التعاون الدولي بين البلدان التي بها مناطق 
دلتا في جوانب إدارتها مفيد للغاية. وتعتبر كل من هولندا وفيتنام من األمثلة 

الجيدة على ذلك.

استمرار أنشطة األعمال لخلق فرص عمل قادرة على المجابهة

تنظيم: منظمة العمل الدولية باالشتراك مع المنظمة الدولية ألرباب األعمال، 
وشركة نستله

عرض هذا الحدث الجانبي تجارب بشأن كيف يمكن استعادة فرص العمل بعد 
الكارثة: وقدمت السيدة إميكو أوكياما، رئيسة مدينة سينداي )اليابان( الخطة 
الشركات  لدعم  العظيم  اليابان  التي ضربها زلزال شرق  المدينة  تبنتها  التي 
المحلية. وشددت السيدة إميكو على أهمية دعم الشركات المحلية من خالل 

المؤازرة العاجلة للحفاظ على مستويات التوظيف وفرص العمل.

وأشار المتحدثون إلى االستعدادات الجيدة باعتبارها عنصراً أساسياً في توفير 
فرص عمل قادرة على المجابهة وأشاروا إلى أهمية إعداد مشاريع من خالل 
سلسلة التوريد لمواجهة النكبات، وأيضاً أهمية اتخاذ إجراءات تواصل بسيطة 

وفعالة الستعادة أنشطة األعمال وتعافيها.

بالمشاركة  والعاملين  األعمال  أصحاب  قيام  أهمية  على  المشاركون  واتفق 
وإعداد خطط  والمحلي  الوطني  المستوى  على  االستعداد  في خطط  النشطة 
كارثة.  وقوع  عند  اإلمداد  سلسلة  تنشيط  مع  العمل  نشاط  مناسبة الستمرار 
ويساعد إعداد خطط االستعداد على مستوى الشركات والمجتمعات المحلية، 
وكذلك العملية التشاورية على تحديد المخاطر التي قد تحدق بأنشطة األعمال 

والشركات، كما يساعد في تصميم استراتيجيات للحد من آثار الكوارث.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

المحلية،  والمجتمعات  االجتماعيين،  الشركاء  من  التام  االنخراط  ضمان   -
والشركات، ووكالء هيئات التنمية االقتصادية المحلية.

وزيادة  واالستجابة  التصدي  على  القدرة  وزيادة  االستعداد،  زيادة  - ضمان 
تمثل  التي  العيش  كسب  سبل  حماية  تحسين  بهدف  التعافي  على  القدرة 
العنصر الجوهري في القدرة على المجابهة االجتماعية واالقتصادية لجميع 
المجتمعات، وكذلك قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة األخطار المتعددة.
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ما الذي يلزمنا: وجهة نظر المجتمع المدني في بناء مجتمعات 
محلية قادرة على المجابهة

الدولي  واالتحاد  إيد،  أكشن  ومؤسسة  المجابهة،  أجل  من  شركاء  تنظيم: 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمشروع الطارئ لبناء القدرات

شدد المشاركون على إطار عمل هيوغو 2 لوضع أولويات لتدابير الحد من 
للتأثر والتعرض لألخطار  قابلية  الشرائح األكثر  الكوارث من أجل  مخاطر 
تفي  التي  للمجابهة  المحلية  القدرات  بناء  برامج  تأتي  أن  ويجب  ومعها. 
باحتياجات هذه الشرائح في قلب أي برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث.

وناقشت 4 منظمات غير حكومية/شراكات مع الحاضرين خبراتهم في العمل 
جميع  وانخرط  المحلي.  المستوى  على  المجابهة  على  القدرة  تعزيز  على 
البيانات  من  العديد  على  وافقوا  قد  كانوا  إذا  المتحدثين  وتحدوا  المشاركين 
التي عرضت عليهم أم ال. واتفق المشاركون على أن الشرائح األكثر تعرضا 
لألخطار يجب أن تكون لها أولوية في أي إجراء تدخلي يهدف إلى الحد من 
مخاطر الكوارث. وهناك عدة عوامل تجعلهم قابلين للتأثر والتعرض لألخطار 
وهذه العوامل ليست فقط واسعة النطاق ولكنها أيضاً متداخلة بأساليب عديدة 

ومختلفة.

وال توجد منظمة واحدة لديها جميع المعارف والخبرات والموارد الضرورية، 
التعاون  من  بد  ال  وفعاالً،  هادفاً  تدخلي  إجراء  أي  يكون  فحتى  وبالتالي، 

وتضافر الجهود بين أصحاب المصلحة كل فيما يخصه.

ومن بين العوامل الجوهرية عدم التكافؤ في الوصول إلى القوة والنفوذ. 
األهمية  من  هادف،  نحو  على  المحلية  المجتمعات  إشراك  يتسنى  وحتى 
بمكان تنظيمها وتمكينها من رفع صوتها والتعبير عن نفسها، ومن الممكن 
أن تساعدها منظمات المجتمع المدني في التنظيم الذاتي. ونجد أن الخبرات 
والتجارب زادت من قناعة المشاركين أن العمل على المجابهة ملزم لقطاعات 

التنمية والقطاعات اإلنسانية والبيئية.

متابعة التمويل الدولي لصالح إدارة مخاطر الكوارث

تنظيم: الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث واالنتعاش من آثارها، 
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومنظمة الفاو

إدارة  الدقيقة لالستثمارات في  المتابعة  الجانبي على أهمية  الحدث  شدد هذا 
مخاطر الكوارث والتقارير الخاصة بها. وثمة "مؤشر" خاص لالستثمارات 
في إدارة مخاطر الكوارث في نظام تقارير المعونات الدولية مثل نظام تقارير 
الذي يتمثل في الحل األكثر مالءمة لمتابعة االستثمارات   )CRS( الدائنين
في إدارة مخاطر الكوارث وإعداد التقارير بشأنها في إطار المساعدة اإلنمائية 

واإلنسانية.

وناقشت هيئة المتحدثين الوضع الراهن والتحديات الحالية في متابعة تمويل 
فني  استشاري  فريق  تشكيل  واتفقوا على ضرورة  الكوارث،  إدارة مخاطر 
المعونات  بمتابعة  الخاصة  التعريفات والمنهجية  يلي: االنتهاء من  بما  ليقوم 
الخاصة  التقارير  إرشادات  وصياغة  الكوارث؛  مخاطر  بإدارة  الخاصة 
المخاطر  إدارة  عناصر  جميع  إلدراج  الكوارث"  مخاطر  إدارة  "بمؤشر 
"لمؤشر  مقترح  وإعداد  واإلنسانية؛  اإلنمائية  المساعدات  تدفقات  إدارة  في 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  على  لعرضه  الكوارث"  مخاطر  إدارة 
االقتصادي. وقد تم أيضاً إطالق مبادرة لمتابعة المعونات من أجل المخاطر 

.)http://gfdrr.aiddata.org( على شبكة اإلنترنت

:2 هيوغو  عمل  إلطار  التوصيات  تضمنت 

الخاصة  التقارير  نظام  في  الكوارث  مخاطر  إدارة  مؤشر  تعميم   ·
.)CRS( الدائنين  تقارير  نظام  مثل  الدولية  بالمعونات 

مخاطر  إدارة  لتمويل  المتابعة  تحسين  أهمية  بشأن  عالمي  توافق  بناء   ·
بها. الخاصة  والتقارير  الكوارث 

المتابعة  لتحسين  الواضحة  والمؤشرات  األهداف  من  مجموعة  وضع   ·
إثراء  بغرض  بها  الخاصة  والتقارير  الكوارث  مخاطر  إدارة  لتمويل 

والبيانات. بالمعلومات   2 هيوغو  عمل  إطار 
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منافع الخدمات المناخية إلدارة مخاطر الكوارث من أجل 
المستدام النمو 

تنظيم: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في إطار شراكة مع منظمة الصحة 
والبرنامج  الدولي  والبنك  والفاو  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  العالمية 
المشترك إلدارة الفيضانات )AFPM( ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

)CIIFEN( الكوارث، والمركز الدولي لبحث ظاهرة النينو

تؤدي المخاطر المرتبطة باألخطار ذات الصلة بالطقس والمناخ والمياه في 
العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية إلى خسائر كبيرة في األرواح 
وجه  وعلى  هائلة.  واقتصادية  اجتماعية  آثار  وإحداث  العيش  كسب  وسبل 
التحديد، تم شرح اآلثار على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي وإدارة موارد 

المياه والصحة بما في ذلك األوبئة.

أتاح  المناخ  بأحوال  التنبؤ  تكنولوجيات  في  التقدم  أن  المتحدثون على  وشدد 
فرصاً غير مسبوقة لفهم األنماط والسمات المتغيرة لألخطار الجوية في عالم 

يتسم بتغير المناخ مع التوصيف الكمي لهذه األنماط.

وأوصى هذا الحدث بأن تطوير واستدامة خدمات المناخ يتطلبان: استثمارات 
ونقل  الوطنية؛  الجوية  واألرصاد  المناخ  وخدمات  أنظمة  في  كبرى 
الصلة  ذات  والتحليالت  بالمناخ  بالتنبؤ  الخاصة  والمعارف  التكنولوجيات 
من خالل تطوير القدرات والتدريب؛ وتعزيز الشراكات فيما بين القطاعات 
االقتصادية ودوائر المستخدمين مع دوائر األرصاد الجوية والمناخ من أجل 
المناخ ذات الصلة. ويجب اعتبار هذه االستثمارات  تطوير وتوفير خدمات 
وبناء  المجتمعي،  العمل  لتمكين  الملكية  إلى حد  للغاية تصل  قيمة  معلومات 
القدرة على مجابهة الكوارث وتغير المناخ، وتعبئة الموارد، وزيادة االستدامة 

وإدارة المخاطر ذات الصلة باألخطار العابرة للحدود واألوسع نطاقاً.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- ضمان أن إطار عمل هيوغو 2 يشدد على أهمية األدوار الداعمة، وترتيبات 
والخدمات  الجوية  األرصاد  خدمات  مثل  الفنية  الوكاالت  وتعزيز  العمل، 

الهيدرولوجية الوطنية في السياسات واألطر القانونية المعدلة و/أو الجديدة.

- تشجيع التنسيق الفعال وتعبئة االستثمارات الحكومية واستراتيجيات تمويل 
بالمناخ في  المساعدات اإلنمائية واإلنسانية ذات الصلة  المخاطر مع تمويل 
مجاالت مثل بناء القدرات المؤسسية وقدرات البنية التحتية، ونظم معلومات 
وضمان  الفجوات  ومعالجة  االزدواجية  لتفادي  والمناخ  المخاطر/األخطار 

االستدامة.

للمؤسسات،  يتسنى  كيف  المشتركة:  القوة  نقاط  من  االستفادة 
في  لإلسهام  الفعال  التشارك  المدنية  والقوى  والقوات المسلحة 

إطار عمل هيوغو 2؟

والرابطة   )TNO( التطبيقية  العلمية  للبحوث  الهولندية  المنظمة  تنظيم: 
األلمانية الهولندية األولى )1GNC( مع مؤسسات مدنية دولية

ناقشت هيئة المتحدثين كيف أن التعاون المدني العسكري يسهم إسهاماً كبيراً 
سيما  ال  التنسيق  لتحسين  ضرورة  وهناك  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  في 
وشدد  المحلية.  والوكاالت  األجنبية  المسلحة  القوات  بين  بالتعاون  يتعلق  ما 
المتحدثون على الحاجة إلى زيادة فهم الطاقة الكامنة في التعاون الفعال بين 
الشركاء المدنيين والعسكريين لتخطيط وتطوير تقييمات المخاطر والقدرات 
سلطوا  كما  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  في  المساعدة  بهدف  التكنولوجية 
العسكرية  الفعالة  بين األطراف  تفاهم  إلى حوار وبناء  الحاجة  الضوء على 
بشأن  وهولندا  ألمانيا  بين  األول  الفيلق  أعده  الذي  النهج  باستخدام  والمدنية 

تصميم وتنظيم تدريبات يستفيد منها جميع الشركاء مع تحفيزهم للمشاركة.

المسلحة  القوات  قيام  كيفية  بشأن  األمم  بين  التنوع  أن  المتحدثون  وأوضح 
وهذا  للتعاون.  مناسباً  نهجاً  يتطلب  الكوارث  مخاطر  من  الحد  أنشطة  بدعم 
التعاون يتسع نطاقه من كونه "الملجأ األخير" والقيام بأدوار الحماية المباشرة 
من  الحد  وتحليل  الوقاية  وفي  التمهيدي  التخطيط  في  المبكر  االنخراط  إلى 
واقترح  منهجية.  أكثر  بطريقة  والمهارات  الخبرات  وتجميع  المخاطر، 
المدني  للتعاون  وتمرينات  استعدادي  تدريب  إجراء  ضرورة  المتحدثون 
العسكري الكتساب المعارف وفهم العوامل المحركة والمبادئ وطرق العمل 

والحد من المخاطر من منظور التعاون المدني العسكري.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- إعداد وتنفيذ ُنهج تدريبية تعاونية فعالة بين القوى المدنية والقوات المسلحة 
من أجل الحد من مخاطر الكوارث بناء على االحتياجات المحلية واإلقليمية.

- إشراك القوى العسكرية وما تتمتع به من خبرات وتجارب بصورة مبكرة 
في تخطيط وتنفيذ إجراءات الوقاية والتخفيف من اآلثار.

- إنشاء هيئة أو مركز للتدريب المدني العسكري لجمع وإعداد ُنهج تدريبية ناجحة.
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تبادل التجارب والخبرات بشأن مبادرات المدارس األكثر أماناً في جميع أنحاء العالم

تنظيم: التحالف العالمي من أجل المعرفة والتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث

التحالف العالمي من أجل المعرفة والتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
هو منتدى يهدف إلى القيادة العالمية من أجل نهج شامل إزاء الحد من مخاطر 
الكوارث في قطاع التعليم، ويتضمن ذلك إيجاد منشآت تعليمية آمنة، وإدارة 

الكوارث في المدارس، والحد من مخاطر الكوارث في مجال التعليم.

واقترح المتحدثون مواءمة ودمج التثقيف الخاص بالحد من مخاطر الكوارث 
وتأمين المنشآت التعليمية مع األجندات األخرى لما بعد 2015، ويتضن ذلك 
األهداف اإلنمائية بعد 2015، وأهداف التنمية المستدامة، والتعليم من أجل التنمية 
المستدامة، والتعليم للجميع، وإطار عمل هيوغو 2. وكان التركيز على الروابط 
بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ والتغيرات البيئية. ولهذه األسباب، 

يجب ربط مبادرات المدارس اآلمنة مع البرامج المستمرة لالستثمار في التعليم.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

إليجاد  الجنسين  بين  والمساواة  والمعوقين  والشباب  األطفال  انخراط  دمج   -
مجتمعات مستدامة وقادرة على المجابهة.

- دمج نهج شامل إزاء الحد من مخاطر الكوارث في قطاع التعليم ضمن تخطيط 
السياسات والبرامج.

- مساندة المجاالت المحددة التي تحقق نتائج ملموسة: المنشآت التعليمية اآلمنة، 
وإدارة الكوارث والوقاية منها والتثقيف بشأن الحد من المخاطر.

- البناء على األسس المفيدة ومن بينها اإلرشادات وأفضل الممارسات والتحليالت 
وأدوات الموارد ذات المنهجيات المبسطة.

- التأكد من تعميم الدروس المستفادة ومحاكاتها.

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
Ben Solanky @Bsolanky

RedCrossArmenia@ "األسرة والمدرسة هما المؤسستان اللتان 
#gpdrr13 "تخلقان الوعي العام واالستعداد لبناء القدرة على المجابهة

قادراً  الذي نريده  المستقبل  البارز:  الحدث  أثناء  دان، متحدث 
على المجابهة: دور األطفال في الحد من مخاطر الكوارث /

صورة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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برنامج آراء من الخطوط األمامية: وجهات نظر المجتمع المدني 
بشأن إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث

تنظيم: الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث

ركز هذا الحدث الجانبي على الحاجة إلى إظهار الواقع اليومي ألغلبية سكان 
الغالب  وفي   .2 هيوغو  إطار عمل  في  الكوارث  من  تضرراً  األكثر  العالم 
عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة وحينما يتعرض الناس ألخطار كوارث 
يقين  وعدم  فقر  عن  ينم  الناس  واقع  نجد  بشدة،  ومتكررة  النطاق  صغيرة 
وهشاشة باإلضافة إلى العمل بصورة غير رسمية. وال يتم اإلبالغ بصورة 
كافية عن هذه الكوارث صغيرة النطاق المتكررة، كما ال توجد تغطية تأمينية 
المناطق  في  سيما  ال  لها  مساعدة  أو  موارد  تخصيص  عدم  عن  ناهيك  لها 
إطار  تبني  إلى  المتحدثون  ودعا  األمن.  وانعدام  الصراعات  المتضررة من 
والمتداخلة  األبعاد  متعددة  الطبيعة  يعكس  الكوارث  مخاطر  من  للحد  شامل 
للمخاطر التي تؤثر على حياة الشرائح المستضعفة والمعرضة ألخطار وسبل 
كسب عيشهم، ويعزز قواعد البيانات الرسمية الخاصة بالمخاطر، ويشمل ذلك 
القدرة على التسجيل المنهجي للكوارث المتكررة التي تقع على نطاق صغير 

في البلدان المنخفضة الدخل.

وشدد المتحدثون أيضاً على أهمية الدور النشط واإلسهام المعرفي للشرائح 
لألخطار في حوكمة المخاطر على الصعيد المحلي، ودعوا  األكثر تعرضاً 
لمعالجة  الفعال  االجتماعي  التغيير  عمليات  ودعم  الحوكمة  هذه  تعزيز  إلى 
الشرائح  بين  القوى  موازين  في  والتذبذب  الهيكلي  اإلنصاف  عدم  أوجه 
التأثر  زيادة  على  يعمل  ما  وهو  والديموغرافية،  واالقتصادية  االجتماعية 

بالكوارث واألخطار بصورة متباينة.

وركز هذا الحدث الجانبي على نهج يستند إلى الحقوق ويحّول معايير حقوق 
اإلنسان والحقوق اإلجرائية إلى أفعال، ويحدد العالقات بين الناس باعتبارهم 

أصحاب حقوق والحكومات باعتبارها أطرافاً تتحمل المسؤولية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

-  االعتراف بأثر الصدمات والضغوط اليومية على الحياة وسبل كسب العيش 
والممتلكات.

-  وضع أفقر الفقراء وأكثر الناس عرضة للخطر والمهمشين في األولوية.

-  معالجة األسباب الجوهرية لقابلية الناس للتأثر بالكوارث.

والمسؤوليات  الحقوق  على  التركيز  خالل  من  السياسي  االلتزام  استنفار    -
والمساءلة.

-  تشجيع الشراكات والمشاركة الجماهيرية.

بناء مدن ومستوطنات أكثر أماناً وقادرة على المجابهة

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية )األمم المتحدة - الموئل(

ثمة حاجة إلى أفكار جديدة أكثر قوة لقياس قدرة المدن على المجابهة. وقد 
الكوارث  مجابهة  من  المدن  تمكين  برنامج  على  الجانبي  الحدث  هذا  شدد 
الذي ساعد المدن على تطوير القدرة على مجابهة جميع التهديدات المقبولة 

والظاهرة.

نسبياً  ناجح  بشكل  تعمل  المحلية  والحكومات  المدن  أن  المتحدثون  وذكر 
الكوارث،  مخاطر  من  الحد  أجل  من  الحوكمة  بقدرات  التزود  عملية  في 
تزال  وال  الحضري.  للتخطيط  ووضع ضوابط  للمخاطر،  بتقييمات  والقيام 
الشرائح  استهداف  سيما  ال  المالية،  الموارد  إتاحة  في  تتمثل  تحديات  هناك 
ويجب  للشركات.  ودعم  حوافز  وتقديم  لألخطار،  والمعرضة  المستضعفة 
للتنمية  التخطيط  المخاطر ضمن  تقييمات  التقدم في دمج  المزيد من  إحراز 

وإنفاذ قوانين البناء. 

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- التشديد على أهمية توطيد وقياس جهود مجابهة الحد من مخاطر الكوارث.

بناء  صعيد  على  المحرز  التقدم  لقياس  الحالية  األدوات  وتحسين  تحديث   -
القدرة على المجابهة.

البيانات  على  للحصول   )Risques Nice( مثل  التكنولوجيات  استخدام   -
والمعلومات ذات الصلة لتحسين تدعيم وقياس جهود مجابهة الكوارث والحد منها.

هناك تغريدات لهم أثناء الجلسات العامة
UNDevelopment @UNDP

21 مايو/أيار
على  المحلية  المجتمعات  مساعدة  الصغيرة  للشركات  يتسنى  كيف 
http://on.undp.org/ تقرير:  الطبيعية؟  األخطار  من  التعافي 

lfhyc #gpdrr13
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اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث: تشجيع التنمية المستدامة 
من خالل االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث

المتحدة  األمم  وبرنامج   ،)JICA( الدولي  للتعاون  اليابانية  الوكالة  تنظيم: 
اإلنمائي

تم عرض نموذج حسابات االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل 
التنمية )DR2AD(، وإطار تحليلي كأدوات لتقديم أدلة وشواهد على المنافع 
التنمية  أجل  من  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  االستثمارات  من  المتأتية 
المستدامة. وتهدف هذه األدوات إلى مساعدة الحكومات على تعميم الحد من 

مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية الخاصة بها.

االستثمار  بدون  المستدامة  التنمية  تحقيق  يمكن  ال  أنه  المتحدثون  وأوضح 
التنمية بعد 2015  الكوارث. ويجب أن تعترف أجندة  في الحد من مخاطر 

بالحد من مخاطر الكوارث كأولوية إنمائية بالغة األهمية.

وتم التشديد أيضاً على أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في إنجاز الحد من 
مخاطر الكوارث هم الحكومات )وأجهزة الحكم المحلي(، والقطاع الخاص، 
من  الحد  في  مهم  بدور  القيام  الخاص  القطاع  وبمقدور  المدني.  والمجتمع 
مواتية  ظروف  تهيئة  في  الحكومات  تساعد  أن  ويمكن  الكوارث،  مخاطر 
لتشجيع الدور النشط للقطاع الخاص في هذا المجال. وتم التشديد على أهمية 

وجود نهج متكامل لمجابهة الحد من مخاطر الكوارث.

وخلصت الجلسة إلى أن 2015 ستمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مبررات 
الحد من مخاطر الكوارث على المستوى العالمي على ضوء تجديدات أطر 
 ،2015 بعد  التنمية  وأجندة   ،2 هيوغو  عمل  إطار  مثل  الدولية  السياسات 
استراتيجية  مدخالت  وجود  إلى  حاجة  هناك  وبالتالي  المناخ،  تغير  واتفاقية 

من الدوائر المعنية بالكوارث والمعالجات مثل األهداف اإلنمائية المستدامة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- ضمان أن الحد من مخاطر الكوارث يمثل أجندة إنمائية ترتبط بأجندة التنمية 
بعد 2015، وأهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ.

 
الحد من مخاطر الكوارث: من الحكومة إلى الحوكمة

 ،)NCDR( الكوارث  مخاطر  من  للحد  الصينية  الوطنية  اللجنة  تنظيم: 
والبرنامج الدولي لألبعاد اإلنسانية للتغير البيئي العالمي )IHDP(، والمشروع 
المتكامل لحوكمة المخاطر IHDPــ )IHDP-IRG Project(، والمختبر 
الرئيسي للدولة لعمليات سطح األرض وبيئة الموارد )ESPRE(، وجامعة 

)BNU( بكين للمعلمين

اقترح المتحدثون ضرورة إحداث تغيير نمطي من جانب الحكومات من نهج 
خاص باالستجابة والتصدي إلى الوقاية من المخاطر وحوكمتها.

وال توجد أساليب علمية كافية لقياس التقدم المحرز في بناء القدرات الوطنية 
من  والتعافي  فيها  اإلنقاذ  وحاالت  منها  والتخفيف  الكوارث  منع  مجال  في 
آثارها. وهناك حاجة أيضاً إلى مبتكرات لزيادة الوعي بوجه عام، وإعداد أطر 
المساءلة.  من  المزيد  وتنمية  المخاطر،  لتحويل  مالية  أنظمة  وتنفيذ  قانونية، 
لتحديات  للتصدي  ومنهجياً  شامالً  إطاراً  أيضاً  المتحدثين  هيئة  واقترحت 
جهود  بذل  تم  اآلن،  وإلى  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  جهود  في  الحوكمة 
من  الحد  جهود  في  الممكنة  والتدابير  والقضايا،  المشكالت،  على  للوقوف 

مخاطر الكوارث.

ومن الممكن مساعدة الحكومات في التعامل مع هذه القضايا من خالل إطار 
واضح للحوكمة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- إعداد أدوات وإرشادات مناسبة للمستخدمين.

- بناء كوادر من المتخصصين في التواصل بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
إلحاطة أصحاب المصلحة بمجريات األمور.
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 اشتمال الجميع من ذوي اإلعاقة: توسيع نطاق مشاركة ذوي اإلعاقة في إطار ما بعد 2015
للحد من مخاطر الكوارث

والوكالة   ،)BMZ( األلمانية  االتحادية  واالقتصاد  التعاون  وزارة  تنظيم: 
األلمانية للتعاون الدولي )GIZ(، والتحالف الدولي لإلعاقة )IDA(، ومؤسسة 
مخاطر  من  الحد  في  اإلعاقة  ذوي  اشتمال  وشبكة   ،)Nippon( نيبون 
"مالتيزر  ومؤسسة   ،)DiDRRN( الهادئ  والمحيط  آسيا  لمنطقة  الكوارث 

إنترناشونال"

ورد بوضوح وعلى نحو مفصل في التقرير التجميعي ومشاورات إطار عمل 
هيوغو 2 أن اشتمال ذوي اإلعاقة في جهود الحد من مخاطر الكوارث لم يحظ 
باهتمام كاف. وحقق المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
الذي ُعقد في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين األول 2012 اإلعالن الدولي األكثر 

تقدماً بشأن الحد من مخاطر الكوارث حتى اآلن الشتمال ذوي اإلعاقة.

اإلعاقة  ذوي  نسيان  عدم  على  التأكيد  الجانبي ضرورة  الحدث  هذا  وأبرز 
عند تخطيط وتنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث. وشدد المتحدثون على 
الفائدة الكبرى من التعاون مع الهيئات اإلقليمية والوطنية والمحلية التي تمثل 
باإلضافة  االتصال  المعرفة وجهات  لديها  وذلك ألن  اإلعاقة.  ذوي  مصالح 
إلى معرفتها بالمجتمعات المحلية. ودار محور التركيز حول تنفيذ التصميم 
العام، والتكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها، والتجهيزات المعقولة لضمان 
الكاملة والفعالة من  المعلومات والخدمات، وبالتالي المشاركة  الوصول إلى 

جانب ذوي اإلعاقة.

بما  المعلومات والتواصل  إلى  الوصول  تيسير سبل  المتحدثون على  وشجع 
في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات األخرى.

نهج  باالستفادة من وجود  الجانبي  الحادث  المطاف، أوصى هذا  نهاية  وفي 
شامل للمجتمع بأسره يعمل على إشراك األفراد والجماعات في تقديم جميع 
المعلومات  إلى  الوصول  لضمان  والتواصل  والبرامج  المادية  الخدمات 

والخدمات، وبالتالي المشاركة الكاملة والفعالة من جانب ذوي اإلعاقة.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

وذويهم،  اإلعاقة  ذوي  جانب  من  والفعالة  الكاملة  المشاركة  ضمان   -
بالحد  المعنية  المصلحة واألطراف  لهم وجميع أصحاب  الممثلة  والمنظمات 
المستويات في إطار سياسات وممارسات  الكوارث على جميع  من مخاطر 
الحد من مخاطر الكوارث في جميع مراحل التخفيف من اآلثار واالستعداد 

والتصدي لها والتعافي منها.

الكاملة  المشاركة  لزيادة  للجميع  والمعلومات  الخدمات  توفير  من  االستفادة   -
والفعالة من جانب ذوي اإلعاقة في جميع جوانب أعمال الحد من مخاطر الكوارث.

تقليل  يمثل قضية شاملة تساعد على  بأن إشراك ذوي اإلعاقة  - االعتراف 
المخاطر عبر جميع الشرائح المتضررة على نحو غير مناسب من الكوارث 

مثل النساء، وكبار السن، وشديدي الفقر.
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إشراك الشعوب األصلية في الحد من مخاطر الكوارث

تنظيم: مركز اتصاالت الخدمة العامة

السكان  وقيادات  زعماء  إشراك  إلى  الحاجة  الجانبي  الحدث  هذا  أوضح 
فهم  إلى  يهدف  حوار  في  األصليين  السكان  غير  من  وزمالئهم  األصليين 
بالنسبة  الفريدة  المخاطر  على  هذا  وينطوي  منها.  والحد  الكوارث  مخاطر 
للسكان األصليين وكذلك تلك المشتركة مع مجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم.

وشدد المتحدثون على أن المعارف التقليدية للسكان األصليين وقيمهم وثقافاتهم 
في حد ذاتها تمثل أدوات مهمة للحد من مخاطر الكوارث، ويجب دمجها في 
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث. وبالتالي يجب تقييم معارف السكان 

األصليين وتعميمها على نطاق واسع.

البيئة  بعمق  يتفهمون  األصليين  السكان  جماعات  أن  المتحدثون  وأوضح 
على  سلباً  تؤثر  الخارجية  التنمية  ممارسات  أن  وُيالحظ  بشدة.  ويحترمونها 
بيئتهم، وهو ما يفضي إلى كوارث ثانوية في بعض األوقات، وهو ما يجعل 
المعلومات التقليدية غير مناسبة. ويجب توفير المزيد من المعلومات للسكان 
األصليين عن هذه المواقف التي هي من صنع اإلنسان كي يتسنى لهم تكييف 
معارفهم واستعداداتهم وأنماط استجاباتهم تبعاً لذلك، وبالتالي الحد من مخاطر 

الكوارث.

وشدد هذا الحدث الجانبي على ضرورة أن يكون للسكان األصليين صوت 
مسموع للحد من مخاطر الكوارث وقابلية التأثر بها. ومن الممكن أن تؤدي 
منها حصل  )الكثير  محلية  مشكالت  على  مركزية  حلول  فرض  ممارسات 
تقليل  على  المجتمع  قدرة  من  الحد  إلى  ناجحة(  محلية  حلول  على  بالفعل 
إلعداد  األصليين  للسكان  فرص  ُتتاح  أن  ويجب  األرواح.  وإنقاذ  المخاطر 
االستراتيجيات الخاصة بهم والمشاركة في وضع السياسات الوطنية والدولية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

منها  واالستفادة  ومعارفهم  األصليين  السكان  نظر  بوجهات  االعتراف    - 
على نحو أفضل من خالل دمجها في إطار عمل هيوغو 2.

-  دعم إنشاء شبكة للسكان األصليين لتقديم المشورة للمناصرين منهم لجهود 
الحد من مخاطر الكوارث.

أجل  من  المعنية  الوطنية  المنتديات  خالل  من  المشاركة  إلى  الدعوة   -
الكوارث  مخاطر  من  الحد  تخطيط  في  األصليين  السكان  معارف   اشتمال 

على المستوى الوطني.

- إتاحة الفرص أمام السكان األصليين للمشاركة في المنتديات اإلقليمية والدولية.

 الحد من مخاطر الكوارث: بناء قدرات المجتمعات المحلية 
على مجابهة مناخ متغير

تنظيم: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، وتحالف أكت، وشركة زيورخ للتأمين المحدودة

متغيرة  الطبيعة  هذه  وأن  المناخية  المخاطر  طبيعة  على  الحدث  هذا  شدد 
بسبب تغير المناخ، وهو ما يزيد األمور تعقيداً وغموضاً. واتفق المتحدثون 
أكثر تكامالً، على سبيل المثال الجمع بين  على أن هذا التعقيد يتطلب نهجاً 
اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وكذلك نوعية المعلومات 
 المطلوبة )التنبؤات الموسمية، والتنبؤات األطول أجالً(، واألطراف الفاعلة 
والتنمية،  والبيئة  اإلنسانية  بالنواحي  المعنية  والمنظمات  الحكومات  )مثل 
القرار  صنع  ومستويات  إلخ(،  البحثية،  والمؤسسات  الخاص،   والقطاع 

)من المستوى المحلي إلى الوطني إلى اإلقليمي(.

المجتمعات  قدرات  لبناء  األساسية  المتطلبات  بالتفصيل  المتحدثون  وتناول 
المؤسسية  الصبغة  إضفاء  ضرورة  ذلك  وتضمن  المجابهة،  على  المحلية 
وكذلك  التنمية،  وسياسات  األجل،  طويلة  األطر  في  النهج  هذا  وتعميم 
الحاجة إلى المزيد من مستويات التمويل األكثر استدامة لبرامج أطول أجالً.

للجميع،  اشتماالً  أكثر  القرار  صنع  عملية  تكون  أن  إلى  المتحدثون  ودعا 
 وكذلك إلى شراكات جديدة وأكثر قوة، والتغلب على أوجه القصور العملية 

)مثل نقص التنسيق على أرض الواقع(.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- حث الحكومات على تخصيص نسبة أكبر من أموال اإلغاثة اإلنسانية لجهود 
الحد من مخاطر الكوارث.

نقاط عمل تشجيع  للتحقيق وكذلك  - إدراج أهداف ملموسة وطموحة وقابلة 
الدمج األفضل بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

- تشجيع تخطيط بناء قدرات المجابهة، ويتضمن ذلك ُنهجاً تشاركية وحصر 
نقاط القوة المجتمعية واالحتياجات األطول أجالً.

- تشجيع المزيد من اإلنذار المبكر، والمعلومات المناخية الشاملة والمفصلة 
للمساعدة في اتخاذ اإلجراءات المبكرة.
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بيانات جاهزة لالستخدام: معلومات المخاطر عند الحاجة إليها

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والشركاء في تقرير 
التقييم العالمي للمخاطر )المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
 ،FEWS وشبكة ،CIMNE واتحاد ،CIMA ومؤسسة ،ACSAD القاحلة
 ،NGI ومؤسسة  بأستراليا،  األرضية  العلوم  ومؤسسة   ،GEM ومؤسسة 
)UNEP-GRID ـ بيانات معلومات الموارد العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةـ 

شدد هذا النقاش على أهمية إنتاج وتبادل المعلومات حول المخاطر، وجعل 
هذه المعلومات شفافة ومجانية وإتاحتها بسهولة لمختلف المشاركين. وهناك 
الكثير من المبادرات مثل منتدى البيانات/تقرير التقييم العالمي التي تسير نحو 

هذه المبادئ.

هذه  ترجمة  تتضمن  أن  يجب  البيانات  تبادل  عملية  أن  المتحدثون  واقترح 
المعلومات إلى عدة "لغات" )أي المصطلحات( يمكن فهمها من جانب جميع 
ويسهل  بسيطة  أدوات  إنتاج  وكذلك  المعنية،  واألطراف  المصلحة  أصحاب 
فيما  الشراكات  من  المزيد  مطلوب  وبالتالي  البيانات.  لتبادل  إليها  الوصول 
بين القطاع العام، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمنظمات غير 
الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني إلنتاج وتبادل وفهم معلومات المخاطر. 
وأضاف المتحدثون أن مثل هذه األدوات بحاجة إلى أن تكون مفتوحة ومجانية 
ويجب تفصيلها حسب االحتياجات واالستفسارات المحددة من جانب أصحاب 

المصلحة واألطراف المعنية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

مخصص  نحو  على  بالمخاطر  الخاصة  القوية  المعلومات  إتاحة  ضمان   -
معلومات  تكون  وحتى  ومنفتحة.  مجانية  وبصورة  المطلوبة  لألغراض 
قوانين  وفق  )تكون  المستقبل  آفاق  تستشرف  أن  ينبغي  "قوية"،  المخاطر 
أحداث  أو  محددة  سيناريوهات  على  فقط  تقوم  ال  وبالتالي  االحتماالت(، 

تاريخية مسجلة.

العلمية  الناحية  من  سليمة  مخاطر  معلومات  إنتاج  أهمية  على  التشديد   - 
حتى تتاح مجاناً لجميع أصحاب المصلحة واألطراف المعنية من القطاعين 

العام والخاص.

- إنتاج معلومات المخاطر لإلجابة على أسئلة محددة على نطاقات مختلفة من 
المستوى العالمي إلى المحلي.

المصلحة  أصحاب  لجميع  مفهومة  وجعلها  المخاطر،  معلومات  إتاحة   -
واألطراف المعنية.

 النظم اإليكولوجية، والمجابهة والحد من مخاطر الكوارث: 
عرض أدلة وشواهد

)PEDRR( تنظيم: الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث

أوضح هذا الحدث الجانبي القيمة الكبيرة للنظم اإليكولوجية بالنسبة للحد من 
مخاطر الكوارث. وشدد على إمكانية تطبيق هذه الحلول في كل من البلدان 

النامية والمتقدمة.

وأوضح المتحدثون أن النظم اإليكولوجية الساحلية تمثل حلوالً تتسم بالكفاءة 
المكتظة  المناطق  في  حتى  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  التكاليف  وفعالية 
الصخور  سقوط  مواجهة  في  بالكفاءة  تتسم  حماية  الغابات  وتوفر  بالسكان. 
واالنهياالت واالنهيارات. وقد تكون الحماية الهندسية المماثلة باهظة التكاليف 
أن  نجد  حمايته،  المراد  السطح  ضوء  وعلى  الصيانة.  من  المزيد  وتتطلب 
وأظهر  االعتبار.  في  أخذها  فقط  يمكن  التي  هي  اإليكولوجية  النظم  حلول 
المتحدثون أن تراجع النظم اإليكولوجية يفضي إلى المزيد من الزيادة السريعة 

في الخسائر الناجمة عن التأمين مقارنة بآثار تغير المناخ.

وشدد المتحدثون على عدم إحراز تقدم كبير في األولوية الرابعة في إطار عمل 
هيوغو، وبالتالي يتعين مواصلة الجهود لحماية واستعادة النظم اإليكولوجية 

من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

ويعتبر منع التدهور البيئي والمخاطر اإلضافية المرتبطة بتغير المناخ وسيلة 
لتشجيع حلول النظم اإليكولوجية بناء على تدابير بيولوجية. واختتم هذا الحدث 
الجانبي بالهدف المتمثل في الوصول إلى فريق عمل قوي متعدد التخصصات 
وتصميم استجابة تتناسب مع توقعات جميع الشركاء )االقتصاديين والمهندسين 
على  الصحيحة  المعلومات  تقديم  بهدف  القرار(  المحلية وصناع  والسلطات 
الحسبان أسباب وكيفية  المناسبين والوضع في  المحلي لألشخاص  المستوى 

إنجاز األشياء.
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الكوارث لمخاطر  التأمين: حلول مستدامة  صناعة 

والمجموعة  للبيئة،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  التمويل  مبادرة  تنظيم: 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة  الخاص  للقطاع  االستشارية 

الكوارث

برمتها  التأمين  عملية  فهم  إلى  الحاجة  على  الجانبي  الحدث  هذا   شدد 
التأمين  المخاطر ومنعها والحد منها وتحويلها(، وسلسلة قيمة صناعة  )فهم 
مهماً  ذلك  كان  وقد  والوسطاء(.  التأمين  إعادة  وشركات  التأمين  )شركات 

إلطالق دور صناعة التأمين في الحد من مخاطر الكوارث.

التأمين  صناعة  بين  قوة  أكثر  عالقات  بناء  أن  على  المتحدثون  ووافق 
إلى  اإلشارة  وتجدر  األهمية.  غاية  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ومجتمع 
عدم تعظيم الفرص بسبب انعدام الثقة بين شركات التأمين والمنظمات غير 
مبادئ  تساعد  أن  الممكن  ومن  والحكومات.  المحلية  والمجتمعات  الحكومية 
 مبادرة التمويل الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل التأمين المستدام 
في بناء جسور الثقة وتنشيط المزيد من العمل بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

لدى شركات  المخاطر  إدارة  لتجارب وخبرات  أفضل  فهم  إلى  وثمة حاجة 
المخاطر،  شفافية  في  ذلك  ويسهم  أوسع.  نطاق  على  ذلك  وتعميم   التأمين 
والفهم األفضل لقابلية المجتمعات المحلية للتأثر بالكوارث. وشدد المتحدثون 
على أن حلول التأمين ال يمكن أن تأتي منفردة من جانب صناعة التأمين فقط.

في  أمر  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  أكبر  استثمارات  فوجود  هنا  ومن 
توفير  تدعم  داعمة  سياسات  أطر  وجود  عنه  أهمية  يقل  وال  األهمية،  غاية 
وشركات  للحكومات  الكبرى  الفرص  وتتضمن  ميسورة.  بأسعار  التأمين 
المناطق،  وتقسيم  اإليكولوجية،  النظم  على  بناًء  التكيف  معاً  للعمل  التأمين 
البناء،  وقوانين  المياه،  وتصريف  الفيضانات  وأنظمة  األراضي،  واستخدام 
التأمين،  بشأن  والتثقيف  للمخاطر،  التعرض  وبيانات  للكوارث،  والتخطيط 
والتأمين األصغر، والتأمين ضد مخاطر النكبات. وتم االستشهاد بأمثلة عن 
جهود ومبادرات الحد من مخاطر الكوارث والتأمين الخاص بذلك بدعم من 

الحكومات في الفلبين ودول البحر الكاريبي واليابان.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

البيئة  الكوارث، وتهيئة  الحد من مخاطر  التأمين في  تعزيز دور صناعة   -
الداعمة المطلوبة للحلول ذات الصلة بالتأمين. ومن الممكن أن تقوم مبادرة 
التمويل الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل التأمين المستدام بدور 
من  الحد  ومجتمع  التأمين  صناعة  بين  الجهود  تضافر  تشجيع  في  أساسي 

مخاطر الكوارث.

 إدارة الكوارث لدى االتحاد األوروبي: أدوات جديدة 
السياسات لصنع 

تنظيم: المفوضية األوروبية

أكد المشاركون أنه بمقدور سياسات االتحاد األوروبي الخاصة بإدارة مخاطر 
التعاون بشأن الحماية المدنية وأجندة المجابهة  الكوارث بما في ذلك تعزيز 

تقديم معطيات ملموسة إلطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث.

وعرض المتحدثون على وجه التحديد كيف تم إدراج اعتبارات الوقاية من 
مخاطر الكوارث وإدارتها في عدد من سياسات االتحاد األوروبي األساسية 
مثل النقل والطاقة وتقييم األثر البيئي أو االستثمارات المدعومة من األموال 

الهيكلية لالتحاد األوروبي.

وشدد المتحدثون أيضاً على دعم االتحاد األوروبي لالستراتيجيات اإلقليمية 
للحد من مخاطر الكوارث وخطط العمل )مثل صندوق الوقاية من الكوارث 
الطبيعية لدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ(، والنهج االستراتيجي 
 طويل األجل لدمج بناء القدرة على المجابهة باعتباره محور تركيز أساسي 

في كل من حماية التنمية والمساعدات اإلنسانية.

وشرح المتحدثون ما يقوم به االتحاد األوروبي في إطار شراكات مع أطراف 
فاعلة دولية إلعداد أدوات واتخاذ إجراءات لدعم صنع السياسات المعنية بالحد 
من مخاطر الكوارث. وركزت العروض التقديمية التي قدمها المتحدثون ضمن 
ما ركزت عليه على المعارف )المنتدى األوروبي للتكيف مع تغير المناخ(، 
والبحوث )تطبيق أدلة وشواهد علمية وتكنولوجية في إعداد سياسات االتحاد 
األوروبي المعنية بإدارة مخاطر الكوارث(، واإلجراءات العالمية لمواجهة تغير 

المناخ مع التركيز على الحد من مخاطر الكوارث.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

مواجهة التحدي المتمثل في مشاركة المعارف والبيانات مثل تسجيل خسائر   -
الكوارث، أو الوصول إلى البيانات، أو تشجيع المعايير العالمية ألنظمة البيانات.

تعزيز التعاون التكنولوجي والبحوث ال سيما تطبيق األدلة والشواهد العملية   -
والتكنولوجية في صنع السياسات.

المناخ  تغير  مع  والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  تشجيع   - 
في السياسات الكبرى ذات الصلة.

مثل  الحوكمة  أدوات  وتعزيز  وتنفيذ  رصد  لتحسين  أدوات  إعداد   - 
استعراضات األقران.
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المدني في تشجيع اإلدارة الشاملة للمخاطر والكوارث تناول دور الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

األلمانية  الوكالة   ،)DKKV( الكوارث  من  للحد  األلمانية  اللجنة  تنظيم: 
)GTZ( للتعاون التقني

شدد هذا الحدث الجانبي على عوامل النجاح األساسية في إقامة نظام وطني 
فعال إلدارة مخاطر الكوارث حيث تتضمن هذه العوامل وجود إطار قانوني 
فعاالً  إدارياً  وهيكالً  األخطار،  مواقف  من  المختلفة  األنواع  يتناول  شامل 
للطوارئ من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي يتضمن آليات للتعاون 
خطوط  تتضمن  واضحة  ومسؤوليات  قواعد  تحديد  مع  واألفقي،  العمودي 

اتصال وقرارات سليمة والمركزية.

ودعم المتحدثون القطاع الخاص لدمج مخاطر الكوارث وتخطيط االستثمارات 
وخدمات  القائمة  االستعدادات  مع  وربطه  التخطيط  في  االستمرار  وضمان 
وأنظمة اإلنذار المبكر. وعلى الحكومات تعديل اللوائح والضوابط، ويتضمن 
ذلك وجود حوافز للقطاع الخاص لمواجهة وإدارة المخاطر. ومن الممكن أن 
يصبح القطاع الخاص جزءاً ال يتجزأ من نهج االستعداد التعاوني، كما يمكن 

أن يقوم بدور نشط في الحد من المخاطر وتحويلها.

وأكد هذا الحدث الجانبي مجدداً على أن االتجاهات العالمية بشأن المخاطر 
الشديدة وواسعة النطاق تتطلب نهجاً إلدارة مخاطر الكوارث يتسم بالتعاون 
وتضافر الجهود والشمولية باإلضافة إلى وجود مسؤولية سياسية عن ذلك. 
وبالتالي على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص الترابط 
والعمل على تضافر الجهود وتوحيد خبراتهم واستراتيجياتهم إلدارة المخاطر 

واالستعداد لها.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

الكوارث  مخاطر  إدارة  أنظمة  بشأن  فعالة  حكومية  آليات  وضع   -
المدني،  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الجهود  تضافر   لضمان 

وتحمل المسؤولية والعمل في إطار نهج تعاوني.

القدرات  تنمية  على  والتشديد  المخاطر،  إزاء  السليمة  السلوكيات  تشجيع   -
والوعي بالمخاطر.

- تشجيع القطاع الخاص حتى يقر باألدوار والمسؤوليات المناطة به كي يكون 
أكثر تقديماً إلمكانات وقدرات إدارة المخاطر.

- تشجيع المبادرات العالمية واإلقليمية لتبادل المعارف وأفضل الممارسات 
وتلبية االحتياجات على جميع المستويات.
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مستشفيات أكثر أماناً: أولويات أساسية إلدارة مخاطر الكوارث 
وقدرة المجتمعات المحلية على المجابهة

المعماريين،  للمهندسين  الدولي  واالتحاد  العالمية،  الصحة  منظمة  تنظيم: 
ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

أكثر  الحرجة هي  الرعاية  تقدم خدمة  التي  المستشفيات  بأن  المتحدثون  أقر 
أن تظل  وبالتالي يجب  للمخاطر،  المعرضة  المجتمعات  أهمية في  األصول 
عاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية كاستجابة فورية للطوارئ وما بعدها. 
وقد اتخذ أكثر من 50 بلداً إجراءات لجعل المستشفيات أكثر أماناً في مواجهة 
الكوارث. ودعا المتحدثون إلى تحسين االتصال والتواصل بشأن التقدم المحرز 
على صعيد تحسين أمان المستشفيات في جميع أنحاء العالم ال سيما بالنسبة 
والدولي،  الوطني  المستوى  على  الكوارث  مخاطر  بإدارة  المعنية  للقيادات 
والتمويل. التحتية  والبنية  الصحية  الرعاية  بخدمات  المعنية  الدوائر  وكذلك 

المنتدى  الصادر عن  المستوى  رفيع  البيان  على  اعتماداً  المتحدثون،  وأدرك 
العالمي، أن وجود خطة عمل عالمية بشأن زيادة أمان المستشفيات ستعمل على 
تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع األطراف الفاعلة لمساعدة البلدان، 
ومديري المستشفيات، والعاملين في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى 
المجتمعات المحلية لتصميم وتنفيذ إجراءات تعمل على تعزيز أمان المستشفيات 

ورفع التقارير ذات الصلة )ويتضمن ذلك األمن واالستعداد(.

االستثمارات  نطاق  لتوسيع  الوقت  حان  قد  أنه  على  الحدث  هذا   وشدد 
وإعطاء  المستشفيات  أمان  زيادة  في  المصلحة  أصحاب  جميع  جانب   من 
على  العمل  خطط  لتنفيذ  الموارد  إتاحة  وكذلك  أولوية،  االستثمارات  هذه 
األمان  وتحقيق  المرضى  لتأمين  والعالمية  والوطنية  المحلية  المستويات 
للعاملين، وحماية االستثمارات في المباني والمعدات، وضمان إتاحة الخدمات 

عندما تكون المجتمعات المحلية في أمس الحاجة إليها.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- تعزيز قدرات المجابهة في النظم والخدمات واإلمكانات والقدرات الصحية 
أجل  من  متعددة  قطاعات  مستوى  على  الطوارئ  مخاطر  إدارة  أجل  من 

الصحة، ويشمل ذلك زيادة أمان المستشفيات.

- جعل زيادة أمان المستشفيات )بما في ذلك االستعداد واألمن( عمالً ذا أولوية 
في جهود الحد من مخاطر الكوارث.

- ربط االستدامة البيئية للمستشفيات مع العمل المعني بزيادة أمان المستشفيات، 
واالستفادة من المبادرات الحالية بشأن المستشفيات الذكية.

الحقيقي الزمن  في  بالفيضانات  التنبؤ 

ــ  المائية  الجوية  لألرصاد  المركزية  )الهيئة  فرنسا  حكومة   تنظيم: 
SCHAPI ــ التابعة لوزارة التنمية المستدامة(

الوقت  في  الرصد  لبيانات  القصوى  باألهمية  الجانبي  الحدث  هذا  أقر 
المناسب.  الوقت  في  والفيضانات  األنهار  نماذج  برصد  يسمح  بما   المناسب 
الفيضانات  لمخاطر  المعرضة  البلدان  قيام  على ضرورة  المتحدثون  وشدد 
ومنشآت  السطحي،  القياس  لشبكات  المالية  الموارد  زيادة  أو  بتخصيص 
المعلومات  لتحسين  الصناعية(  واألقمار  )الرادارات  بعد  عن  االستشعار 
المستخدمة من أجل االستعداد ألزمات الفيضانات وإدارتها. وركز المتحدثون 
وهي  واإلبهام،  الغموض  أوجه  من  والحد  الكمي  التوصيف  على  أيضاً 
ومصداقية  ودقة  بالفيضانات،  التنبؤ  نماذج  دقة  مدى  لتحسين  أساسية  نقطة 

المعلومات المقدمة للمستخدمين النهائيين.

التنبؤ  من  لالنتقال  خاصة  جهود  بذل  ضرورة  على  المتحدثون  شدد  كما 
قدر  بأقصى  الفيضانات  تضربها  التي  المناطق  معرفة  إلى   بالفيضانات 
من الدقة وذلك في سياق االرتباط بالعمل الذي يتم القيام به في إطار التوجيه 

األوروبي بشأن إدارة مخاطر الفيضانات.

وفي نهاية المطاف، تم توجيه دعوة لتعزيز حماية البيانات القديمة واستعادتها، 
الفيضانات، وتحسين فهم  واالستفادة بأقصى قدر ممكن من المعلومات عن 
صلة  ذات  تنبؤات  بعمل  والقيام  المائية،  األخطار  على  المناخ  تغير   أثر 

من أجل المستقبل.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

والتنبؤ  الوقاية  تدابير  من  مناسب  مزيج  لضمان  المتكاملة  النهج  تحسين   -
الدولة  بين  شراكة  نهج  إطار  في  األنهار  أحواض  مستوى  على  والحماية، 

والمجتمعات المحلية.

يتعلق  ما  سيما  ال  األخطار  بشأن  العامة  المعلومات  لتحسين  المخاطر  فهم   -
بفيضانات السواحل والفيضانات المفاجئة خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر.
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دور الوعي والتثقيف الجماهيري في بناء مجتمعات محلية 
قادرة على المجابهة

تنظيم: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واليونسكو، 
األمم  الدولية، ومكتب  الطفولة، ومؤسسة بالن  إنقاذ  واليونيسيف، ومؤسسة 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

أتاح هذا الحدث الجانبي المجال لعرض برامج الوعي الجماهيري والتثقيف 
تساعد  التي  العالم  أنحاء  جميع  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بشأن  الفعالة 
المجتمعات المحلية على اكتساب المهارات والمعارف التخاذ قرارات سليمة 
ومستنيرة بشأن كيفية الحد من قابليتها للتأثر بمخاطر الكوارث والتعرض لها. 
وشدد المتحدثون على دور وزراء التربية والتعليم في التعاون وتضافر الجهود؛ 
وتطبيق أفضل السياسات؛ وتعزيز النظم التعليمية؛ وتشجيع الوعي الجماهيري، 
والتواصل مع المجتمع المحلي األوسع نطاقاً، ويشمل ذلك األطفال المتسربين 

من المدارس وذوي اإلعاقات.

وبالتالي مطلوب نهج شامل الستمرار التعليم وحماية األطفال في قطاع التعليم 
يتناول منشآت المدارس، وإدارة المخاطر في المدارس، والحد من المخاطر 
وبناء القدرة على المجابهة في التعليم. وهناك حاجة إلى نماذج لتوسيع نطاق 

هذه األعمال مع تخصيص الموارد الالزمة لذلك.

أدلة  قائمة على  المتحدثون على أهمية إعداد وتشجيع رسائل أساسية  وشدد 
من  الحد  لمناهج  كأساس  الوطني  المستوى  على  باعتماد  وتحظى  وشواهد 

مخاطر الكوارث وبرامج التثقيف والتوعية الجماهيرية في هذا المجال.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

ومناصرة كأولوية  الجماهير  وتثقيف  توعية  جهود  وتنفيذ  قيادة  وضع   - 
هذه الجهود.

- تشجيع سياسات وخطط وبرامج التعليم للحد من مخاطر الكوارث وإعداد 
المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث.

- ضمان وضع التقارير والمساءلة بشأن التثقيف والتعليم الخاص بالحد من 
مخاطر الكوارث ومؤشرات أمان المدارس وأهداف ذلك في جميع مستويات 

التعليم، وتحسين عملية جمع البيانات الخاصة بآثار الكوارث على التعليم.

- إشراك القطاع الخاص، والمعلمين، ووسائل اإلعالم االجتماعية والتقليدية 
في هذه الجهود.

- تشجيع التواصل والتعاون على المستوى اإلقليمي بشأن الممارسات الجيدة 
التعليم،  الكوارث في  الحد من مخاطر  للنهوض بجهود  المستفادة  والدروس 

ويتضمن ذلك المنتديات القائمة على المستوى اإلقليمي.

المجابهة  المحلية على  المجتمعات  قدرات  بناء  الحيوانات: 
مبتكرة بحلول 

شراكة  إطار  في   )WSPA( الحيوانات  لحماية  العالمية  الجمعية   تنظيم: 
مع بلدية الداما التابعة لـ شيواوا نيابة عن الحكومة المكسيكية.

الناس  حياة  في  للغاية  مهم  بدور  تقوم  الحيوانات  أن  المشاركون   أوضح 
في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم التي يتعرض كثير منها لقابلية 
قضايا  من  العديد  في  الحيوانات  مساهمة  على  وشددوا  بالكوارث.  التأثر 
الغذائي والمنتجات  التغذية واألمن  المثال  للغاية، على سبيل  الكبيرة  التنمية 
دمج  أن  المتحدثون  وأوضح  واالجتماعية.  المالية  والوظائف  الزراعية 
يعمل  أن  يمكن  الكوارث  من  الحد  وبرامج  تدابير  الحيوانات ضمن  رفاهية 
 على إيجاد حلول مبتكرة تركز على ُنهج تلبي احتياجات المجتمعات المحلية. 
النهج تضمنت شراكة بين  الجانبي أمثلة توضيحية لهذا  وطرح هذا الحدث 

الجمعية العالمية لحماية الحيوانات وحكومة المكسيك.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- األخذ في الحسبان احتياجات ووجهات نظر المجتمعات المحلية التي تعتمد 
على الحيوانات في سبل كسب العيش.

االقتصادي  والنشاط  الغذائي  األمن  في  الحيوانات  أهمية  وإظهار  إدراك   -
وسبل كسب العيش واالستدامة البيئية وجهود المجابهة طويلة األجل.

دمج  المدني على  والمجتمع  والدولية  والوطنية  المحلية  الحكومات  تحفيز   -
رفاهية الحيوان ضمن سياسات وتخطيط الحد من مخاطر الكوارث.
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الغذائي في أفريقيا األمن 

لجمعيات  الدولي  االتحاد  مع  للغذاء  المتحدة  األمم  وبرنامج  الفاو،  تنظيم: 
الصليب األحمر والهالل األحمر، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

حث المتحدثون على تحويل النموذج النمطي من االستجابة للكوارث إلى تدابير 
الحد من مخاطرها في قطاع األمن الغذائي. وعالوة على ذلك، هناك حاجة إلى 
دعم الروابط الفعالة والشفافة بين اإلنذار المبكر وعملية صنع القرار المستنير 
التخاذ ما يلزم في الوقت المناسب. ودعا المتحدثون إلى تعميم الحد من مخاطر 
وتبني والصحة  والمياه  الزراعة  مثل  الغذائي  األمن  قطاعات  في  الكوارث 

ُنهج متعددة القطاعات مع رؤى بعيدة المدى.

وأبرز المتحدثون الحاجة إلى وضع الناس ومجتمعاتهم في بؤرة اإلجراءات 
الخبرات  مع  الربط  تسهيل  خالل  من  الموجودة  القدرات  وتعزيز  التدخلية، 
والطبيعة  المتعددة  األخطار  مواجهة  على  ذلك  وسيعمل  والتكنولوجيات. 
المتحدثون  اقترح  ذلك،  على  وعالوة  العيش.  كسب  وسبل  للبيئات  المعقدة 
من  بالحد  المعنية  التدخلية  اإلجراءات  وتمويل  االستثمارات  وتعديل  زيادة 

مخاطر الكوارث من أجل األمن الغذائي.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- تحسين الروابط بين اإلجراءات التدخلية اإلنسانية واإلنمائية لزيادة نطاق 
إدارة المخاطر من أجل الزراعة، واألمن الغذائي.

- إتاحة إطار واضح لدعم بناء القدرة على المجابهة من خالل تحسين ربط 
الوقاية واالستعداد والتخفيف باالستجابة والتعافي.

- ربط تحليل المخاطر، والرصد، واإلنذار المبكر، وصنع القرار في الوقت 
المناسب الستهداف الشرائح األكثر تأثراً بانعدام األمن الغذائي.

المؤسسية على جهود  الصبغة  بإضفاء  الخاصة  اإلجراءات  وتيرة  تسريع   -
الحد من مخاطر الكوارث من أجل األمن الغذائي في قطاعات أساسية مثل 

الزراعة والصحة والبنية التحتية.

في  المناخ  تغير  مع  والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  تحسين   -
المخاطر  الحد من  أجل  االستثمار من  القطاعية، وخطط وبرامج  السياسات 

اآلخذة في الظهور والمرتبطة بالتقلبات المناخية الحادة.

اإلدارة المشتركة للكوارث، وتقييم المخاطر، واالستعداد لها في 
Macro-Region ــ )SEERISK( منطقة الدانوب الكبرى

تنظيم: حكومة المجر

شدد المتحدثون على اعتبار تقييم مخاطر الكوارث عنصراً في غاية األهمية 
المناخ،  بتغير  المرتبطة  الطبيعية  لألخطار  االستعدادات  تحسين  أجل  من 
وإقامة بلديات قادرة على المجابهة في جنوب شرق أوروبا. وال يقل أهمية 
المتحدثون  وأوصى  المخاطر.  بتقييمات  القرار  صانعي  إحاطة  ذلك  عن 
 بإنشاء آلية لتبادل المعارف للمساعدة في إعداد السياسات من جانب أصحاب 
المصلحة اآلخرين. ويجب عدم تضييق مفهوم تقييم مخاطر الكوارث ليقتصر 
على الجهات اإلدارية، ولكن ينبغي أن يطال جميع سلطات اإلدارة واألطراف 

الفاعلة من القطاع الخاص.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

الحد  في  المشتركة  والجهود  الوطنية  الحدود  وراء  فيما  التعاون  تشجيع   -
من مخاطر الكوارث.

- ضمان تبادل/تحويل المعارف وأفضل الممارسات في الحد من مخاطر 
الكوارث.

المعنية  واألطراف  المصلحة  أصحاب  مختلف  أعمال  تنسيق   - 
)حكومات، وقطاع خاص، ومنظمات غير حكومية( لتحسين إدارة الحد من 

المخاطر والتكيف مع تغير المناخ.

- تسهيل المنهجيات اإلقليمية المتوائمة لتقييم الحد من مخاطر الكوارث.

الحسبان  في  تأخذ  إقليمية  المخاطر وخطط  لتقييم  - وضع ممارسات متسقة 
آثار تغير المناخ.
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دروس مستفادة بشأن التعافي من الكوارث الكبرى

)IRP( تنظيم: حكومة اليابان، المنتدى الدولي للتعافي

أوضح المتحدثون األهمية القصوى للقيادة السياسية في تسهيل وتنسيق وتنفيذ 
والواليات  اليابان  وتجارب  خبرات  أظهرت  وقد  للتعافي.  المشتركة  الرؤية 
المتحدة وباكستان التحديات التي تمت مواجهتها أثناء جهود التعافي وإمكانية 
المؤسسية  الترتيبات  نظام  يحدد  للتعافي  إطار  وجود  حالة  في  منها  الحد 
ووظائف دعم جهود التعافي. وشدد المتحدثون على أن وجود خطط للتعافي 
قبل وقوع الكارثة من الممكن أن تكون أداة مفيدة للتعافي الفعال. وتعمل هذه 
تسريع  تعمل على  كما  التعافي،  أنشطة  أجل  الفعال من  التنسيق  األداة على 
الكارثة  وقوع  قبل  التعافي  تخطيط  ويفيد  للتعافي.  الموحدة  الجهود  وتيرة 
والمجتمع  الخاص  القطاع  تشرك  التي  التعاوني  التخطيط  عملية  تسهيل  في 

المحلي، وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالتعافي.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- إشراك القطاع الخاص في استعادة المأوى.

- إعداد إطار قانوني واجتماعي للتعافي.

- االستفادة من إطار التعافي في توجيه العمل المحلي.

- االستفادة من تخطيط التعافي قبل وقوع الكارثة في الحد من تكاليف التعافي 
بعد وقوعها.

البيئية الناجمة عن الطوارئ  الحد من مخاطر الكوارث 

تنظيم: الصليب األخضر الدولي )GCI(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/ شعبة 
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، )UNEP/DTIE(، ووحدة البيئة المشتركة 
 ،)JEU( اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين 
الحكومة  برعاية   )UNECE( ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم  ولجنة 

)SDC( السويسرية

الناجمة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  أهمية  الجانبي  الحدث  هذا  أبرز 
المستدامة.  التنمية  وبرامج  وخطط  سياسات  في  البيئية  الطوارئ   عن 
المصلحة  زيادة وعي أصحاب  القصوى هي  األولوية  أن  المتحدثون  ورأى 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  الصلة  ذات  الصناعية  الحوادث  بمخاطر 
المخاطر  من  للحد  القصوى  باألهمية  وأقروا  العالمي.  المستوى  على 
المستفادة  الدروس  االعتبار  في  األخذ  مع  المحلي  المستوى  على  الصناعية 
التعاون  يشمل  أن  المتحدثون  واقترح  السابقة.  البيئية  الطوارئ  من 
والصناعات  المحلية  والمجتمعات  المحلية  الحكومات  إشراك  الوثيق 
لها. واالستعداد  البيئية  الطوارئ  من  الوقاية  تدابير  وتنفيذ  تصميم  في 

الصناعات  مع  االشتراك  على  التأكيد  لزيادة  أيضاً  حاجة  هناك  أن   كما 
ال سيما ما يخص الوقاية واالستعداد على المستوى المحلي بالنسبة للحوادث 

الصناعية/الكيميائية.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- دمج فكرة الطوارئ البيئية واألخطار ذات الصلة كإحدى التحديات الكبرى 
بالنسبة لجهود الحد من مخاطر الكوارث.

الصناعية  للحوادث  المحلي  المستوى  على  االستعدادات  على  التشديد   -
والتكنولوجية باعتبارها استراتيجية أساسية.
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حفل توزيع جوائز 
مؤسسة ساساكاوا

اجتمع أكثر من 500 وفد لالحتفال بالفائزين بجوائز مسابقة مؤسسة ساساكاوا 
في عام 2013 تحت شعار "توحيد العمل". وقدم راعي الجوائز ورئيس مؤسسة 
المتحدة  العام لألمم  نيبون، السيد/ يوهي ساساكاوا، والممثلة الخاصة لألمين 
للحد من مخاطر الكوارث، مارغريتا والستروم، الجوائز الثنين من المشتركين 
في تقاسم الجوائز وهما مجلس مدينة بيلو هوريزونت، عاصمة والية ميناس 
غيريس بالبرازيل، والتحالف الوطني لمبادرة الحد من الكوارث والتصدي لها 

)NARRI( من بنغالديش والذي يضم 10 منظمات غير حكومية دولية.
وقد تم ترشيح مدينة بيلو هوريزونت التي يقطن فيها 2.75 مليون نسمة لتقاسم 
الجائزة وذلك لقيامها بتشجيع التعاون بين السكان المحليين، وشركات المرافق 
العامة، وشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالتفتيش المنتظم على هذه المناطق 
الجائزة  هذه  في  المدينة  هذه  مع  واشترك  الكوارث.  بها  تضر  أن  المحتمل 
التحالف الوطني لمبادرة الحد من الكوارث والتصدي لها من بنغالديش وذلك 
لشرحه نطاق األثر الذي يمكن أن يتحقق من خالل التعاون في العمل وتضافر 
الجهود. وقد أعد هذا التحالف مواد لحمالت إعالمية ضخمة ودعمه في ذلك 
عملية الرصد التابعة إلطار عمل هيوغو، كما شارك مع المجتمعات المحلية 
الكوارث  الكوارث. وتلقت منظمة طهران إلدارة  الحد من مخاطر  في جهود 
والحد من آثارها شهادة تقدير وتميز عن مشروعها "أماكن" الذي يشجع السكان 
والعاملين في المكاتب على المشاركة في التدريب على مواجهة الكوارث للتخفيف 
من المخاطر في المنزل والعمل. وتم تكريم بلدية سانت برنارد في مقاطعة ليت 
الذي  المبكر  اإلنذار  نظام  واستحقاق عن  جدارة  شهادة  على  بالفلبين وحصلت 
تكريم  تم  انزالق أرضي. كما  لقي 1354 نسمة حتفهم في  أن  بعد  تم تطويره 
بلدية كارلستاد في السويد والوكالة السويدية للطوارئ المدنية وحصلتا على شهادة 
جدارة واستحقاق عن االستخدام المبتكر لوسائل اإلعالم االجتماعية لزيادة الوعي 

بالكوارث ال سيما تهديدات الفيضانات.
وقد تألفت هيئة المحكمين المستقلين من: البروفيسور مورات بالمير، والدكتور 
فرانكلين ماكدونالد، والسيدة روينا هاي، والسيدة سامورة تيولونغ. واستضاف 

هذا الحفل المطرب السنغالي المعروف إسماعيل لو.

يمكنك مشاهدة هذه الجلسة على شبكة اإلنترنت:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/ceremonies/view/543

تقرير التقييم العالمي 
الكرة األرضية الملموسة 
 )Tangible Earth(
تجارب وخبرات من 

المخاطر العالمية
قدم البروفيسور شينشي تاكيمورا برنامج األرض الملموسة الذي يرسم بصورة 
بيانية قابلية تأثر كوكب األرض بالكوارث. وأهاب بصانعي السياسات على 
مستوى العالم إلظهار المزيد من قدرات القيادة في التصدي للمخاطر المتزايدة 

التي تواجه السكان في جميع أنحاء العالم.

فقط  ليس  "المهم  الملموسة  األرض  مخترع  تاكيمورا  البروفيسور  ويقول 
مستخدمي  أن  كيف  أوضح  وقد  كوكبنا"،  لمستقبل  رؤيتنا  ولكن  التكنولوجيا 
رقمية  نسخة  على  االطالع  بمقدورهم  اللوحية"  "األجهزة  التابلت  أجهزة 
يمكننا  وقت  في  "إننا  قائالً  ويضيف  الجديد.  العالمي  التقييم  لتقرير  تفاعلية 
فيها التواصل بشأن الحد من مخاطر الكوارث باستخدام طرق اتصال جديدة. 
ونحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا كي نفهم على نحو أشمل المخاطر التي 
قمنا بخلقها بأنفسنا، على سبيل المثال من خالل التنمية الحضرية والعمرانية 

السريعة في الدول النامية".
ويسمح برنامج األرض الملموسة للمستخدمين برؤية وفهم أحوال كوكب األرض. 
العلمية  للبيانات  المرئي  التصوير  على  ديناميكية  بصورة  البرنامج  هذا  ويعمل 
مثل المناطق المعرضة لزالزل وموجات تسونامي، والتقلبات المناخية، ومتوالية 
االحتباس الحراري، والتنوع البيولوجي، وغير ذلك من الموضوعات األخرى. 
برنامج  عن  العالمي  التقييم  تقرير  تحميل  التابلت  أجهزة  مستخدمي  وبمقدور 
األرض الملموسة مجاناً، ثم بعد ذلك توجيه أجهزتهم لرموز مختلفة في تقرير 
2013 المطبوع والربط مع المحتوى المعزز بما يسمح لهم بالدخول على الخرائط 

وسيناريوهات المخاطر، وخرائط الكوارث، وصور الفيديو، ودراسات الحالة.
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التعليم والمساحة المجتمعية
في تطور مبتكر، استضافت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي برنامج التثقيف 
)التعليم( والمساحة المجتمعية الذي رحب بما بلغ 25 إجراًء تدخلياً من جانب 
العروض  وتضمنت  المجتمعية.  والمنظمات  التعليمي  الحقل  في  العاملين 
التقديمية في منطقة الحوار المفتوح مجموعة متنوعة من مواد ومطبوعات 
التوعية الجماهيرية المبتكرة، وُنهجاً تربوية تشجع معارف الحد من مخاطر 

الكوارث وسبل تنفيذ هذه المعارف على المستوى المجتمعي.

بالتثقيف  المرتبطة  األدوات  مجموعات  وأحدث  تدريبية  دورات  تقديم  وتم 
ساعدت  وقد  الفقر.  وتقليص  المناخ،  تغير  مع  والتكيف  بالكوارث،  الخاص 
أفالم الفيديو التشاركية واأللعاب والموسيقى الخاصة بجهود الحد من مخاطر 
بينهم  ومن  المصلحة  أصحاب  مختلف  بين  التفاعل  تسهيل  على  الكوارث 
عرائس  بعرض  بشدة  الترحيب  وتم  التعليم.  في  والمتخصصون  األطفال 
إندونيسيا  من  صم  ألطفال  استعراضية  وعروض  الكوارث(  عن  )حكايات 
من  الحد  بشأن  والتثقيف  التوعية  زيادة  وأساليب  المبتكر  التعليم  يشجعون 

مخاطر الكوارث.

ومن هنا نتوجه بشكر خاص لجميع الشركاء الذي خصصوا وقتهم لجعل برنامج 
المعارف  لتبادل  ومجاالً  بالحياة  نابضاً  برنامجاً  المجتمعية  والمساحة  التعليم 
بصورة تفاعلية ال سيما المعارف الخاصة بمخاطر الكوارث، ونخص بالشكر 
لجمعيات  الدولي  واالتحاد  هولندا،  األحمر  والصليب  هولندا،  كير  مؤسسة 
 ،)No String International( الصليب األحمر والهالل األحمر، ومؤسسة
 ،)RCRC( لمؤسسة  التابع  المناخ  ومركز   ،)Pro-Planeta( ومؤسسة 
اإلرسالية  ومؤسسة  مالتيزير،  ومؤسسة  بإندونيسيا،   )ASB( ومؤسسة 
ومجموعة  نيبون،  ومؤسسة   ،)Christian Blind Mission(  المسيحية 
 ،)Groningen( وجامعة ،)Wageningen( وجامعة ،)Group URD(

ومؤسسة )Alps Tyrol(، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

اجتماع قيادات األمم المتحدة المعني 
بخطة عمل األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث من أجل زيادة 
القدرة على التحمل )المجابهة(

للحد  العالمي  للمنتدى  الرابعة  الدورة  هامش  على  االجتماع  هذا  عقد   تم 
من مخاطر الكوارث.

وقام نائب األمين العام لألمم المتحدة، جان إلياسون، بعقد هذا االجتماع ودعا 
المقيمين  والمنسقين  والبرامج،  والصناديق  المتحدة،  األمم  وكاالت  رؤساء 
االجتماع.  هذا  في  للمساهمة  العالمي  المنتدى  في  المشاركين  المتحدة  لألمم 
الحد  لشؤون  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  والستروم،  مارغريتا   وقامت 

من مخاطر الكوارث بتنسيق وتسهيل المناقشات.

عمل  لتنفيذ خطة  المطلوبة  الخطوات  لمناقشة  الفرصة  االجتماع  هذا  وأتاح 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على التحمل التي 
بالتنسيق  المعني  المتحدة  األمم  لمنظومة  التنفيذيون  الرؤساء  طرحها مجلس 
واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج )CEB/HLCP( وصادق عليها 

الرؤساء التنفيذيين في أبريل/نيسان 2013.

وقدم هذا االجتماع اقتراحين للقيام بما يلزم على سبيل المتابعة:

1-  يقوم نائب األمين العام بدعوة الممثلة الخاصة لألمم المتحدة    
لتقديم  المتحدة  باألمم  التنمية  الكوارث، ومجموعة  الحد من مخاطر  لشؤون 

توصيات محددة له بشأن تفعيل خطة عمل األمم المتحدة.

2-  يقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بتجميع    
االلتزام بالعمل من جانب الشركاء دعماً لخطة عمل األمم المتحدة في مصفوفة 

للنقاط التي يمكن إنجازها مع الوكاالت المسؤولة.
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الزيارات الميدانية

 قامت الحكومة السويسرية بتنظيم 3 زيارات ميدانية في يوم الجمعة الموافق ل
والتحديات  التهديدات  مباشر على  الوقوف بشكل  بهدف  مايو/أيار 2013   24
والفرص التي ُتفرض عند العيش في بيئة معرضة لمخاطر، ومعرفة الجانب 

العملي الخاص بالحد من مخاطر الكوارث.
وشارك في هذه الزيارات أكثر من 230 مشاركاً، وقد كانت أماكن الزيارة 
في رون فالي، وقد استكشف المشاركون التدابير والمبتكرات الخاصة بإدارة 

المخاطر، وتضمن ذلك الحد من مخاطر الفيضانات والزالزل.
المبكر،  اإلنذار  وأنظمة  االنهياالت،  من  الحماية  تدابير  وتوصيف  وتم عرض 
وخطط اإلخالء، وخطط االستعداد، والتعافي أثناء الزيارات التي استغرقت 3 أيام.
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المعارض

تمت توسعة مركز المؤتمرات للترحيب باألعداد المتزايدة باألكشاك المعتمدة 
الكوارث.  مخاطر  من  للحد  العالمي  للمنتدى  الرابعة  الدورة  في  للمشاركة 
وفي نهاية المطاف، تم اعتماد 38 عارضاً من حكومات ومنظمات لعرض 
مشروعاتهم ومنتجاتهم وأفكارهم المبتكرة حول الحد من مخاطر الكوارث.

وثائق  من  كبير  قدر  على  االطالع  يمكن  التالية،  القائمة  إلى  وإضافة 
التالي: الموقع  على  والعارضين  المعارض  عن  األساسية  والوثائق  المعلومات 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/

programme/marketplace

منتدى المخاطر العالمية  1

المجابهة الشاملة للجميع من أجل اإلدارة المستدامة لمخاطر الكوارث  2

الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )اإليكاس(  3

شبكة النوع االجتماعي والكوارث  4

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  5

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  6

لجنة األنديز للوقاية من الكوارث واالستجابة لها  7

هولندا   8

9  إدارة مخاطر الصحة والكوارث

مخاطر  من  بالحد  المعنية  المدني  المجتمع  لمنظمات  العالمية  الشبكة    10 
       الكوارث

Kokusai Kogyo شركة  11

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   12

إندونيسيا   13

14   الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية - مركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته 

IGAD – ICPAC

المشروع الطارئ لبناء القدرات  15

معهد التنمية الخارجية/شبكة المعلومات المناخية واإلنمائية  16

CEPREDENAC اللقاء التشاوري لبلدان أمريكا الوسطى  17

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  18

لبنان  19

المعهد الوطني إلدارة الكوارث - NIDM، الهند   20

الشراكة من أجل البيئة والحد من  21

مخاطر الكوارث/شركات من أجل زيادة القدرة على التحمل )المجابهة(  
فرنسا  22

الوكالة الكاريبية لالستجابة إلدارة الطوارئ وحاالت الكوارث  23

معهد بحوث النظام البيئي  24

شبكة شراكات إدارة مخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ  25

نيويورك  
المفوضية األوروبية  26

سويسرا  27

بنغالديش: نحو المجابهة  28

البنك الدولي ــ الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش )التعافي(  29

ألمانيا  30

جعل المدن قادرة على المجابهة  31

مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموائل  32

تحالف األطفال في مناخ متغير  33

المركز األفريقي للدراسات المعنية بالكوارث  34

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(  35

لكسمبورغ  36

تكنولوجيا اإلنذار المبكر من أجل الحد من المخاطر  37

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  38

61

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/marketplace
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/marketplace
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/marketplace


62

الثالثاء 21 مايو/أيار
11:00   تقييم قدرة المجتمعات المحلية على المجابهة في مواجهة األخطار 

الطبيعية ليو موليير، اللجنة الفرنسية العليا للدفاع المدني

 11:15   كوستاريكا: بناء قدرة المجتمعات على مجابهة الفيضانات 
خوان كارلوس فاالس، المعهد الوطني لألرصاد الجوية، كوستاريكا

رصد الفيضانات في األنهار التي ليس لها مقاييس   11:30
بيتريز ريفيال روميرو، مركز األبحاث المشتركة التابع لالتحاد األوروبي، معهد   

البيئة واالستدامة  

ساحة اإلخالء بسبب موجات تسونامي في إندونيسيا  11:45
GeoHazard International ،Brian Tucker  

عرض نموذج ألحوال المناخ في شكل بياني شديد الوضوح:  12:00
مخاطر الفيضانات في فييتنام  

Tohoku University ،Nam Do Hoai، اليابان  

مواجهة التنين ذي الرأسين في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية  12:15
Fondazione Eni Enrico Mattei ،Jaroslav Mysiak، إيطاليا  

النظام الوطني لرصد المناخ )GCOS( في سويسرا، نموذج  12:30
آللية تنسيق وطنية   

غابريال سيز، هيئة األرصاد الجوية السويسرية  

النهج الموحد إزاء الرعاية الصحية في عملية ما بعد إطار عمل هيوغو 2،   12:45 
             مارك ستال، المنتدى العالمي  

صندوق )مرفق( دعم المناخ: مساعدة فنية قصيرة المدى مهيأة لبلدان    13:00
أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ  

مانويل هاريشز، صندوق )مرفق( دعم المناخ، بلجيكا  

مجلس تعزيز القدرة على المجابهة للبنية التحتية وتقديم الخدمات في    13:15
)TISU( برشلونة  

مارغريتا فيرنانديز أرميستو، مجلس مدينة برشلونة  

مشروع المدارس اآلمنة في إندونيسيا   13:30

قياس حركة األرض من خالل بيانات فضائية للحد من مخاطر الكوارث  13:45
Altamira Information Spain ،Alain Arnaud  

وسائل اإلعالم االجتماعية وإدارة الكوارث  14:00
تم أوبي، الوكالة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ، نيجيريا  

مؤسسات أنشطة األعمال القادرة على المنافسة ومجابهة الكوارث  14:15
لورنزو كاريرا، المركز األوروبي المتوسطي المعني بتغير المناخ، إيطاليا  

14:30   أسباب طرح الكوارث في أجندة -2015 التنمية بعد 2015 تم أوبي، 
الوكالة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ، نيجيريا

نحو بناء قدرات المواجهة ــ دليل التطبيق  14:45
آن كاستليتون، المشروع الطارئ لبناء القدرات  

تعزيز شراكات إدارة المخاطر في أوروبا  15:00
Jeroen Aerts، جامعة في يو أمستردام  

فكر في المخاطر التي تواجهها ــ التفوق في لعبة تفاعلية للحد من    15:15
المخاطر من النمسا  

AlpS Austria ،Maximilian Riede  

مدرسة خريجي هارفارد للتصميم، برنامج المخاطر والمجابهة  15:30
Joyce Klein Rosenthal، مدرسة خريجي هارفارد للتصميم  

الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يكون متعة: دور األلعاب في برامج  15:45
الحد من مخاطر الكوارث  

كيلي هاوريلشين، مؤسسة بالن، المملكة المتحدة  

اشتمال ذوي اإلعاقة في الجهود المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث  16:00
  Disability-inclusive DRR Network ،Valérie Scherrer  

Belgium  

شبكة مدربي أنشطة الحد من مخاطر الكوارث من أجل السلطات المحلية  16:15
  ،Institut Français des Formateurs ،Evelyne Allain  

Risques Majeurs et protection de l’Environnement  

معلومات علمية عن المناخ من أجل االستعداد الفعال من جانب     16:30
المجتمعات المحلية  

تشاكا كامانغا، مؤسسة كريستيان إيد ــ ماالوي  

تهيئة مجتمع قادر على المجابهة مع شراكة بين القطاعين العام     16:45
والخاص وقدرة األنشطة الرياضية ــ دروس مستفادة من زلزال اليابان   

  Toshiaki Murasato & Wataru  ،Michio Shito ،Sato  
NPO Folder ،Kitahora، اليابان  

حشد الموارد من أجل األمن  17:00
SIGNALERT ،Richard Guillande، فرنسا  

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: قاعدة البيانات الوطنية للكوارث    17:15
وتقرير التقييم الوطني بشأن الحد من مخاطر الكوارث  

Vilayphong Sisomvang، المكتب الوطني إلدارة الكوارث،    
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وإسالم براويز، المركز اآلسيوي    

لالستعداد للكوارث.  

منصة إيجنايت
بعد الحماس الذي اشتعل على منصة إيجنايت في2011، تم التأكيد على مفهوم العرض التقديمي الذي يستغرق 15 دقيقة في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي  
مع وجود 73 موضوعاً جديداً ركزت على الحد من مخاطر الكوارث وموضوعات ذات صلة تضمنت برنامج المجابهة والمخاطر من جانب مدرسة هارفارد 

للتصميم، وذوي اإلعاقة في زلزال شرق اليابان العظيم، وأناشيد المجابهة وغير ذلك من الموضوعات الكثيرة.

جميع العروض التقديمية مدرجة أدناه ومتاحة بتسجيل فيديو على الموقع التالي:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ignitestage
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األربعاء 22 مايو/أيار

KULTURISK – تقييم منافع الوقاية من الكوارث   9:15
Campostrini، اتحاد تنسيق األنشطة البحثية،      

Venice ،Research Activities - CORILA  

إدارة الكوارث/الحرائق: الوقاية قبل التعافي   9:30
Marrion Fire & Risk Consulting PE LLC ،Christopher Marrion  

التدابير التقليدية الوقائية للحد من المخاطر في حي القصبة بالجزائر   9:45
جاللي بنوار، جامعة العلوم والتكنولوجيا      

هواري بومدين، الجزائر  

تقييمات القابلية للتأثر وأنظمة دعم القرار من أجل إدارة مخاطر الكوارث  10:00
المركز الدولي للبحوث المتعلقة بظاهرة النينيو، رودني مارتينيز،    

            اإلكوادور

منتدى المواطنين المحليين للدول المستجيبة  10:15
SEEDs ،Mihir Joshi الهند/الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث    

والتصدي لها  

الصم وأصحاب صعوبات السمع والقدرة على الوصول إلى الخدمات –    10:30
زلزال اليابان  

Miyagi University of Education ،Joe Matsuzaki، اليابان  

خرائط عالمية تبين التعرض للمخاطر من أجل التقييمات العالمية للمخاطر  10:45
Daniele Ehrlich، المفوضية األوروبية، مركز البحوث المشترك  

منتدى مهني مشترك للمعلومات الخاصة باألخطار الطبيعية في سويسرا  11:00
سابين شتينر، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون   

تدريبات عملية حركية )غير لفظية( للحد من مخاطر الكوارث     11:15
من أجل ذوي اإلعاقة السمعية  

أليكس روبينسون، شبكة اشتمال ذوي اإلعاقة من أجل الحد من مخاطر    
الكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  

11:30  الحقوق البيولوجية: حوافز من أجل الُنهج المدفوعة باعتبارات المجتمعات 
المحلية والنظم اإليكولوجية إزاء الحد من مخاطر الكوارث

آن تي مولدير، شركاء من أجل تحالف المجابهة  

تدابير الحد من مخاطر الكوارث التي تركز على األطفال في والية أندرا    11:45
براديش، الهند  

غرودوت براساد ميدا، جهود تخفيف مخاطر المناطق الساحلية، الهند  

المعاقون في زلزال شرق اليابان العظيم  12:00
هيوشي هاردا، منتدى اإلعاقة في اليابان  

ربط العلم بالسياسات من أجل إدارة مخاطر الكوارث  12:15
جين روفين، هيئة البحوث المتكاملة المعنية بمخاطر الكوارث، الصين  

مبادرة إتاحة الحصول على البيانات لبناء القدرة على المجابهة  12:30
جون كرولي، البنك الدولي  

أناشيد المجابهة   12:45
شارلوت فلورز، شركاء من أجل المجابهة  

نموذج للزالزل العالمية: التعاون في بناء قاعدة معرفية وأدوات للحد   13:00 
من مخاطر الكوارث  

)Global Earthquake Model Foundation( نيكول كيلر، مؤسسة  

الحوكمة والحد من مخاطر الكوارث  13:15
الفريق االستشاري البرلماني لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر    

            الكوارث

حلول الربط لعمال اإلغاثة على الجبهة  13:30
ماريان دونفين، وزارة الشؤون الخارجية، لوكسمبورغ   

نحو مؤشر موضوعي، وشفاف، ويستند إلى أدلة وشواهد - للمخاطر    13:45
اإلنسانية العالمية  

أنتوني كريغ، برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، و توم دي غروف،    
مركز األبحاث المشتركة التابع لالتحاد األوروبي  

الشراكات بين األوساط العلمية وقطاع األعمال التجارية   14:00
الحد من مخاطر الكوارث بناء على العلم  

  ،Melanie Duncan بالنيابة عن ،CAFOD ،Kate Crowley  
Aon Benfield UCL Hazard Centre، المملكة المتحدة  

ميانمار: إعداد مناهج تدريبية إلدارة الكوارث  14:15
سودير كومار، المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث  

PERIPERI U – الشركاء الداعمون لقدرات المجابهة  14:30
لدى المعرضين للمخاطر في أفريقيا  

جاللي بنوار، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، الجزائر  

دمج الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ من خالل    14:45
إدارة المعارف  

ديلروبا حيدر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 15:00  ما الذي يجعل المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة قادرين 
على المجابهة؟

ActionAid International ،Harjeet Singh & Jessica Faleiro  

االستعانة بالبيانات العالمية للتركيز على  15:15
إدارة مخاطر الكوارث  

Maplecroft ،Emily White  

الملتقى األفريقي للمعارف الجديدة بشأن إدارة مخاطر الكوارث  15:30
المركز األفريقي إلدارة مخاطر الكوارث  

شبكة النوادي اآلمنة للمدارس  15:45
SCHOOLALUTARRAHMI ،Anggi Nurqonita، إندونيسيا  

الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يكون متعة!  16:00
Bruno Haghebaert، الصليب األحمر، هولندا  

اإلنشاءات القادرة على المجابهة: الزجاج المصفح لزيادة األمان والحماية  16:15
جوناثان كوهين، ديبونت  

خارطة طريق للمدن الهندية  16:30
Piyush Rout، شبكة الحوكمة المحلية  

أنشطة خراسان رضوى و مقاطعة مشهد ــ التدابير، اآلثار، والحد من    16:45
مخاطر الكوارث محمد رضا إخوان عبد اللهيان المنظمة اإليرانية     

للهندسة اإلنشائية، مقاطعة خراسان رضوى  

اإلجراءات المتخذة بعد مرور 10 سنوات على األرجنتين،  17:00 
              فيضانات مدينة سانتا في، أندريا فالسانيا، حكومة مدينة سانتا في، األرجنتين
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 9:15   مبادرات الحد من مخاطر الكوارث، واألهداف اإلنمائية لأللفية 
في المنطقة العربية

فادي حمدان، مركز إدارة مخاطر الكوارث في لبنان  

إدارة حاالت التشرد بسبب األخطار الطبيعية   9:30
نونو نيونس، المنظمة الدولية للهجرة  

كيف يؤثر دمج تربة الغابات على تغير المناخ   9:45
Gratax ،Stefan Valo، سلوفاكيا  

المبتكرات المحلية: مستقبل الحد من مخاطر الكوارث  10:00
CAFOD UK ،Kate Crowley  

دروس للمجتمع المدني من الزلزال العظيم الذي ضرب شرق اليابان  10:15
تاكيشي كومينو، هيئة الخدمات الكنسية العالمية، اليابان  

Krisoker Sor ــ )صوت المزارعين(، بنغالديش  10:30
ذاكر محمد حسين ــ )صوت المزارعين(، بنغالديش  

االستعدادات المحلية للطوارئ البيئية  10:45
فالديمير سخاروف، منظمة الصليب األخضر الدولية  

األطفال والحد من مخاطر الكوارث  11:00
Jazmin Burgess، تحالف "األطفال في مناخ متغير"  

ـ دراسة حالة، غواتيماال أبحاث متعددة االختصاصات لتحديد وتقييم المخاطرـ   11:15
مانويال فيرنانديز، جامعة لوزان  

الشراكات والحد من مخاطر الكوارث: نظرة من منطقة المحيط الهادئ  11:30
مايكل هارتفيلد، وزارة الشؤون الخارجية، نيوزيلندا  

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقدم  11:45
مركز الطوارئ البيئية  

رينيه كريستين، وحدة البيئة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة    
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  

إدارة المعارف والمعلومات من أجل الحد من مخاطر الكوارث  12:00
جوتا ماي، أمانة جماعة المحيط الهادئ، قسم التكنولوجيا والعلوم     

األرضية التطبيقية  

13:30  منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ــ بناء برامج ناجحة للحد من مخاطر 
الكوارث تقودها البلدان

جوالنتا كريسبين ـ واطسون، البنك الدولي  

ويلنغتون – مدينة نموذجية  13:45
كريس كاميرون، مجلس مدينة ويلنغتون  

نيوزيلندا  

أناشيد المجابهة   12:45
شارلوت فلورز، شركاء من أجل المجابهة  

نقل المعارف من خالل الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش    14:00
من آثارها  

تبادل المبادرات بين المدن للحد  
من مخاطر الكوارث فيما بين مكاتي، وكويتو، وكاثماندو  

Violeta Somero-Seva، مدينة مكاتي، الفلبين  
 

األطفال يقدمون رسائل رئيسية على منصة 
 إيجنايت/صورة لمكتب األمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث



مشاورات العمد والمشايخ والحكومة المحلية وأجهزة الحكم المحلي

أوال ً- مقدمة
تعكس األجزاء التالية المرئيات واآلراء التي تم الحصول عليها من الحكومات 
المحلية وأجهزة الحكم المحلي التي حضرت المنتدى العالمي للحد من مخاطر 
هذه  أخذ  تم  وقد  المجابهة.  من  المدن  تمكين  حملة  في  كأعضاء  الكوارث 
نائب  مع  واجتماعات  ثنائية،  ولقاءات  مشاورات،  من  المالحظات 
ورئيس  عمدة   200 من  أكثر  تمثيل  تم  وقد  المتحدة.  لألمم  العام  األمين 

مدينة وحكومة محلية في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.

ثانياً - المالحظات الرئيسية
يجب أن يعكس إطار عمل هيوغو 2 التنمية الحضرية والتحديات السياسية: 

وبالنسبة للمدن في البلدان النامية.
نجد  حيث  وكذلك  لها،  وتيرة  بأسرع  الحضرية  التنمية  حركة  تسير  حيث 
من  للحد  أجندة  تحديد  الصعب  من  االجتماعية،  واالضطرابات  الصراعات 
المناطق  في  السكان  زيادة  أن  نجد  مماثل،  نحو  وعلى  الكوارث.  مخاطر 
الحضرية يضع تحديات إضافية بشأن الحوكمة. ومما يضاعف من الضغوط 
االجتماعية على المدن البطالة بين الشباب، واالفتقار إلى الخدمات األساسية 

)مياه وصرف صحي، إلخ(.

التوصية: يجب أن ينظر إطار عمل هيوغو واألطر المستقبلية بعين االعتبار 
التي تعكس التحديات المتنامية التي يوجهها  أجندة "المجابهة" األوسع نطاقاً 

سكان المناطق الحضرية والحكومات المحلية.
وهنالك حاجة إلى التفكير فيما وراء أجندة "مخاطر الكوارث".

ويجب أن يركز إطار عمل هيوغو 2 على التخطيط طويل األجل )20 - 30 
تسير  التي  الدول  في  المدن  يواجه  تحد  أكبر  العشوائيات  نمو  يعتبر  سنة(: 
بوتيرة سريعة في التنمية الحضرية. وقد أفادت الغالبية العظمى )75%( من 
وتعني  لديها.  مشكلة  أكبر  هي  العشوائيات  أن  أفريقيا  في  المدن  حكومات 
التحديات المرتبطة بنمو العشوائيات أن الحد من مخاطر الكوارث غالباً ما 
باعتباره  إليه  ينظر  كليهما  ألن  نظراً  وذلك  التنمية،  أجندة  مؤخرة  في  يأتي 
تحدياً منفصالً يتطلب حلوالً منفصلة. وتحتاج الحكومات المحلية إلى إحداث 
الكبرى  للمشكالت  فورية  حلول  لتقديم  الناس  جانب  من  الطلب  بين  توازن 
التحديات.  لتفادي تكرار نفس األخطاء ومضاعفة  النظر بصورة أعمق  مع 
وتتمثل الحلول المطلوبة فيما يلي: تطوير أراٍض ومباٍن آمنة؛ وإدارة الموارد 
الطبيعية، وبناء المدارس، ومنشآت الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الصرف 
الصحي، وتوصيل المياه من خالل مواسير )أنابيب(، وغير ذلك من الخدمات 

البلدية األخرى. وكل هذا يتطلب وقتاً وإرشادات من أجل التخطيط السليم.

التوصية: يجب أن يركز إطار عمل هيوغو 2 على التخطيط طويل األجل 
وعملية التنمية. فإطار مدته 10 سنوات يعتبر قصيراً للغاية. وبالتالي، ال بد أن 

تتراوح المدة بين 20 و30 سنة.

دائماً:  أمواالً  األمر  ليس   - الكوارث  مخاطر  من  للحد  المحركة   العوامل 
فكرة التعميم في األنشطة الرئيسية ليست مفهوماً ولكنها طريقة للعمل وتوزيع 
الموارد بصورة تتسم بالكفاءة. وحتى يتم التعميم في صلب األنشطة، عليك 
أن تعمل على مستويات مختلفة. وتحتاج الحكومات المحلية إلى الخروج من 

فكرة دورة إدارة الكوارث.
استخدام  وتخطيط  والنفايات،  المخلفات  وإدارة  النقل،  القطاعية:  الُنهج 
األرض، إلخ كل هذا يمثل طريقة لدمج الحد من مخاطر الكوارث في الخطط 
االحتياجات  أن  المحلية  الحكومات  ترى  عام،  وبوجه  البلدية.  والموازنات 

الرئيسية في الحد من مخاطر الكوارث على النحو التالي:
- ُنهج قطاعية: مثل النقل وتخطيط استخدام )أو استغالل( األراضي.

- الوصول إلى أدوات وأساليب أكثر فعالية لتقييم وقياس جهود مجابهة الحد 
من مخاطر الكوارث.

المحلية  الحكومات  بين  سيما  ال  والتدريب  المعارف  تبادل  نطاق  توسيع   -
والخبراء الفنيين.

الفلبين  إلى  النظر  الدولي  والمجتمع  المحلي  المجتمع  على  يجب  التوصية: 
باعتبارها مثاالً )5% من الموازنة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث(، لكن 
مع التركيز أيضاً على بناء القدرات الفنية - ال سيما على المستوى المحلي، 

حيث تكون الموارد البشرية والخبرات الفنية في الغالب محدودة.

المجتمعات  وتمكين  إشراك  األهمية:  غاية  في  المحلية  المجتمعات  إشراك 
والمحلية  المركزية  الحكومة  من  الموارد  توفير  خالل  من  المحلية 
أو  المخاطر  من  للحد  المناسبة  لالستجابات  أفكار  تطوير  في  لدعمها 
تتم  الذي  الفريد  الموقف  مع  يتواءم  بما  المجابهة  على  القدرة  زيادة 
العمل  دائرة  توسيع  تم  إذا  متاحة  وأموال  موارد  وهناك  مواجهته. 
األخرى. المجتمعات  من  والتعلم  التكيف  إلى  بحاجة  ونحن  والنشاط. 

ضمان  نفسه  الوقت  وفي  المحلي  المجتمع  في  المجابهة  تعزيز  التوصية: 
استعداد الحكومة المحلية لالستجابة والتصدي.
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 أثناء هذين اليومين، تم عقد أكثر من 40 لقاًء تشاورياً واجتماعاً للنظر في مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث وإطار 
ما بعد 2015 )إطار عمل هيوغو 2(. أما التقارير الخاصة بالمشاورات مع أصحاب المصلحة والعمد ورؤساء المدن والحكومات المحلية والمجتمعات المحلية 
والمنظمات الحكومية الدولية، والمنتديات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص بشأن إطار عمل هيوغو 2 فهي 

على هذا النحو.

لقاءات تشاورية



المستقبل أكثر مخاطرـ ـ إطار عمل هيوغو 2 يجب أن يعكس تغير المناخ، وتدهور 
األرض والبيئة، والتهديدات التي تواجه الموارد الطبيعية: تتضمن القضايا 
األخرى الرئيسية التي وقفنا عندها مجموعة كبيرة ومتنوعة من المخاطر التي 
الوقت.  للمخاطر بمرور  المتغيرة  بها، والمفاهيم  الوعي   نواجهها، ومستوى 
العديد من المجتمعات المحلية اقتصادياً، ويتعين على مجتمعات  وال يتعافى 
األوضاع.  تفاقم  على  المناخ  تغير  ويعمل  مواقعها.  وتغيير  االنتقال  كثيرة 
بالقرب منها مخاطر في  التي تعيش على خطوط ساحلية أو  المدن  وتواجه 
من  المزيد  هي  الحضرية  المناطق  جميع  على  ذلك  وتبعات  الحالي.  الوقت 
الفيضانات وموجات الجفاف التي تعصف بإمدادات المياه وتضع الناس في 
ظروف ال يمكن تحملها للبقاء على قيد الحياة. وبالتالي، علينا التركيز على 
التحتية  والبنية  الحضري  التخطيط  المجابهة في ممارسات  القدرة على  بناء 

مثل بناء الحواجز والخنادق والسدود وغير ذلك من البنية التحتية.

المناطق  وسياق  المناخ  تغير  دولي  إطار  أي  يعكس  أن  يجب  التوصية: 
الحضرية، نظراً ألن معظم اآلثار الشديدة لتغير المناخ سنشعر بها في غضون 
العالم  سكان  من  أن %80  إلى  التنبؤات  تشير  حيث   - القادمة  سنة  الثالثين 

سيعيشون في مدن.

ثالثا ً- عرض عام للتوصيات الرئيسية:

- تهيئة الفرص إلشراك وتمكين المجتمعات المحلية في صنع القرارات التي 
من شأنها تحسين نواتج جهود الحد من مخاطر الكوارث.

- القيام بإعداد نظم معلومات وأعمال تشخيص محدثة وكافية على المستويين 
المحلي واإلقليمي للوقوف على أنواع القابلية للتأثر وسيناريوهات المخاطر 

التي يتم إدراجها في السياسات والمشروعات المحلية.

- تشجيع التعاون الالمركزي والتحالفات االستراتيجية بين الحكومات المحلية 
واإلقليمية لتبادل الممارسات والخبرات الجيدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث 

والمجابهة.

المستويات،  جميع  على  والتثقيف  التعليم  خالل  من  المجابهة  ثقافة  تشجيع   -
أجهزة  الشعبي مع مشاركة جميع  الحوار  أجندة  الموضوع على  هذا  وإدراج 

اإلعالم.

دعماً لما سبق، أدركت الحكومات المحلية الحاجة إلى:

- التحرك نحو إرشادات ومعايير استرشادية عملية باعتبارها معايير ملهمة، 
ويشمل ذلك التصاميم والبناء في المناطق الحضرية.

ومؤسسات  المجتمعية  المجموعات  مع  لالنخراط  للبلديات  منهجية  إعداد   -
القطاعين العام والخاص.

- السعي إليجاد حلول على المستوى الداخلي. يجب عدم توقع موارد المجابهة 
من الخارج فحسب ولكن من مصادر وطنية ودولية أيضاً. وعلى الحكومات 
األصليين  بالسكان  الخاصة  للمصادر  االبتكار  وتقديم  لتوليد  السعي  المحلية 

والمصادر المحلية.

- تشجيع ثقافة الحوكمة الجيدة )الحكم الرشيد( والشفافية بصورة منهجية.

- التشديد على حملة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "تمكين 
المدن من المجابهة" ليس فقط من خالل إشراك المدن، ولكن أيضاً من خالل 
السعي ألخذ التزامات بالعمل وضمان تنفيذ التقييمات المحلية في جميع أرجاء 

المناطق.

- إشراك المؤسسات األكاديمية لدعم حملة المدن.

- ضمان االلتزام السياسي لدعم التنفيذ على المستوى المحلي.

- تشجيع أفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

الكوارث  مخاطر  من  الحد  مشروعات  في  الخاص  القطاع  إشراك   - 
على المستوى المحلي.

- ضمان أن تشتمل مفاوضات ما بعد 2015 على شواغل وهموم السلطات 
على المستوى المحلي.

- إعادة تنشيط شبكات المدن ]اإلقليمية[ من خالل زيادة االلتزام من جانب 
األطراف الفاعلة المحلية.

- تشجيع بناء القدرات التي تركز على الحد من مخاطر الكوارث على جميع 
مستويات اإلدارة المحلية بما في ذلك بين كبار المسؤولين.

- تسهيل التعلم وتبادل الخبرات بين المدن والمشاركة في ذلك.
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المحلية المجتمعات  مع  التشاور 

المجتمع  لممارسي  أكاديمية  أول  عقدت   ،2013 مايو/أيار  و20   19 في 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  لمكتب  العالمي  للمنتدى  تحضيرياً  اجتماعاً 
 الكوارث في جنيف بسويسرا. وتم االجتماع بحضور مؤسسة غروتس الدولية، 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وصندوق  ولجنة هويرو، ومكتب األمم 
 World Bank( منها  والتعافي  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الدولي  البنك 
GNFDRR(، وتحالف أكت، ومنظمة أكشن إيد، والمركز الياباني للتعاون 
واإلنمائية  اإلغاثية  للمعونات  الكاثوليكية  والمنظمة   ،)JANIC( الدولي 
إطار  في  األكاديمية  لهذه  التخطيط  وتم  أوكسفام،  ومؤسسة   ،)Cordaid(

شراكة مع ممارسي المجتمعات المحلية من الشبكات المعنية.

والهند،  وإندونيسيا،  اليابان،  بلداً —  من 17  مجتمعياً  واجتمع 45 ممارساً 
وغواتيماال،  وهندوراس،  وهاييتي،  وساموا،  والفلبين،  وبنغالديش، 
ونيكاراغوا، وبيرو، وتشيلي، وفنزويال، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، والواليات 
في  المجتمعيين  للممارسين  أكاديمية  أول  في  يوم ونصف  لمدة  المتحدة — 
منتدى عالمي لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وكان هدفنا هو 
أن ننقل بقوة صوت المجتمعات المحلية إلى مكان لم يقم بتوجيه الدعوة إلينا 
في المعتاد باعتبارنا خبراء. وفي هذه األكاديمية نتبادل الخبرات والممارسات 
الكوارث  المجابهة والحد من مخاطر  المجتمعات على  بناء قدرة  الجيدة في 
من خالل إجراءات محلية ووطنية وإقليمية. وقمنا برسم خارطة لما قمنا به 
لمواجهة الجفاف والزالزل والبراكين واالستيالء على األرض، واألعاصير 
النووية،  واالنفجارات  تسونامي،  وموجات  والفيضانات،   المدارية، 
والتدهور البيئي، وتغير المناخ، والصراعات، واألوبئة بين الناس والحيوانات 
وعلى  مجمع  بشكل  األحوال  أغلب  في  ذلك  وكان  والمحاصيل،  والماشية 
كنا  كيف  بها، الحظنا  نقوم  التي  التبادل  أنشطة  ومن خالل  مستمر.  أساس 
المجابهة من خالل ما نقوم به من أعمال تنظيم  المجتمع على  نبني قدرات 
وتنمية مجتمعية، وكان ذلك قبل أن يستفحل هذا األمر بعقود وقبل أن ُتضرب 

مجتمعاتنا بالكوارث.

من  الحد  لشؤون  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  والستروم،  مارغريتا  وقالت 
بالفعل  المجتمعات  "أصبحت  األكاديمية:  هذه  افتتاح  في  الكوارث  مخاطر 
منظمة على نحو جيد". وواقع الحال أن المشاركين في األكاديمية قد انتظموا 
في جمعيات زراعية، ورابطات لسكان العشوائيات، ولجان قروية للحد من 
المخاطر، واتحادات لمجموعات االدخار واالئتمان، وشبكات كنسية وطنية 
ودولية، وكذلك ندوات إقليمية وعالمية للممارسين. ومن خالل هذه الجمعيات 
والرابطات واالتحادات، قمنا بإطالق برامج للمدخرات والقروض من أجل 
والمحاصيل  المحلي،  المجتمع  بقيادة  والمياه  المخلفات  وإدارة  البيئة،  حماية 
إدارة  من  جديدة  وأشكال  الجفاف  لمواجهة  الغذائية  المواد  وإنتاج  النقدية 
آثار  المجتمعية، والتخفيف من  بجمع وتوزيع األموال  األرض. وقمنا أيضاً 
السياسات  توجيه  وإعادة  رملية،  سدود  في  المياه  تخزين  من خالل  الجفاف 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والسياسات الوطنية إلعادة التشجير لتسهيل 
المشاركة المجتمعية. وخالصة القول، فإننا ال نعمل من أجل الحد من مخاطر 
 الكوارث فحسب، ولكن أيضاً لتغيير الطريقة التي تسير بها عجلة التنمية — 

من القواعد الشعبية إلى أعلى.

وبدعم مسؤولين من حكومات محلية ووطنية، وأوساط أكاديمية، وخبراء 
األكاديمية  في  التزمنا  مسهلة،  حكومية  غير  ومنظمات  ومانحين،  تنمية، 

كممارسين مجتمعيين بالقيام بما يلي على مدى السنة القادمة:

المحلية  المجتمعات  مع  روابطنا  لتعزيز  االجتماعات  مواصلة  على  اتفقنا 
األخرى وتطوير شراكات استراتيجية في المناطق. وركزنا على بناء منتديات 
كاستراتيجية  واإلقليمي  الوطني  المستويين  على  المجتمعيين  للممارسين 
لتعظيم شبكاتنا ورفع صوتنا والتعبير عن أنفسنا وتعظيم األثر وما نقوم به 
من ممارسات. وهذه المنتديات المدفوعة باعتبارات المجتمع المحلي ستضع 
البنية األساسية للتعلم من األقران وتبادل المعارف عبر مجموعات أصحاب 
المصلحة. وبصورة جماعية، اتفقنا على مواصلة االستثمار في تعزيز الروابط 
بين المجموعات النسائية الشعبية وعملية صنع القرار ألن النساء على مستوى 
القاعدة الشعبية هن في الغالب مصممات وبناءات قدرة المجتمع على المجابهة 
في المجتمعات المحلية الفقيرة. وتعهدنا أيضاً ببناء قيادات لتنمية حركتنا من 

أجل بناء المجابهة المدفوعة باعتبارات المجتمع المحلي.

للممارسين  كمنتدى  التعاون  آفاق  والكتشاف  كشركاء  معاً  نسير  واآلن 
هيوغو  عمل  إلطار  المحلي  التنفيذ  لتمكين  الزمن  مدار  على  المجتمعيين 
وصياغة إطار عمل هيوغو 2 بغية إتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية كي 

تقود بهدف:

- تحسين القدرة على مواجهة الكوارث اليومية المحلية المتكررة والكوارث 
التي هي من صنع اإلنسان والتي تمثل منتجات ناجمة عن عملية التنمية؛

- االنتقال من االستجابة للطوارئ من خالل نظام مهترئ إلى الوقاية وبناء 
قدرة المجتمع على المجابهة؛

السكان  ومعرفة  والتجارب  الخبرات  لديها  المحلية  المجتمعات  أن  إدراك   -
األصليين التي يجب االستفادة منها بدالً من إهدارها؛

- مواجهة معدالت الدوران المستمرة في اإلدارة العامة والقيادة السياسية من 
خالل سياسات عالمية ووطنية تتطلب تحفيز المشاركة المجتمعية في الحد من 

مخاطر الكوارث وتنمية قدرات المجابهة؛

للحد من مخاطر  المجتمع  المجابهة وموارد  القدرة على  بناء  أنشطة  - حشد 
الكوارث بصورة مباشرة من خالل التعاون مع السلطات المحلية والمنظمات 

غير الحكومية المسهلة.
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)IGOs( الدولية المنظمات الحكومية  المشاورات مع رؤساء 

الدولية  الحكومية  المنظمات  مساندة  لتعزيز  المحركة  العوامل  تتمثل   -1
لجهود تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث على المستوى شبه اإلقليمي في:

- زيادة توعية رؤساء الدول )على سبيل المثال، الحد من مخاطر الكوارث 
في غاية األهمية لتحقيق االستقرار المادي(.

- إنشاء آليات/هيئات مؤسسية متخصصة في المنظمات الحكومية الدولية من 
أجل إدارة مخاطر الكوارث، والحاجة إلى برامج/مشروعات إدارة مخاطر 

الكوارث لدعم الدول األعضاء )االتحاد األفريقي(.

- تشجيع الدول األعضاء كي يكون لها أجندات تنمية مشتركة تدمج التثقيف 
والتعليم بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

- إرساء األسس القانونية للمنظمات الحكومية الدولية لتعزيز الحد من مخاطر 
الكوارث )رابطة دول جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي(.

)بلدان رابطة  الجهود  القطاعات وكذا تضافر  التنفيذ عبر مختلف  - تشجيع 
جنوب شرق آسيا(.

- التشبيك والتعلم وتبادل الممارسات الجيدة عبر المناطق يعتبر من العوامل 
المهمة للغاية للمنظمات الحكومية الدولية لتعزيز مساندتها للبلدان.

2- إمكانية قيام المنظمات الحكومية الدولية بتعظيم ودعم شرعية المنتديات 
اإلقليمية/المؤتمرات الوزارية من أجل الحد من مخاطر الكوارث والربط مع 

الحكومات المضيفة:

والتنسيق.  والتواصل  التشبيك  هو  والمنابر  المنتديات  من  الغرض   - 
المستويات:  جميع  على  متسقة  بصورة  النهج  هذا  تطبيق   ويتعين 

الوطنية، واإلقليمية، والعالمية.

- الحكومات مسؤولة عن المنتديات اإلقليمية. هناك ضرورة لتدعيم المسؤولية 
عن المنتديات اإلقليمية على المستوى الوطني. وفي البداية يجب ضمان قيام 
الحكومات باتخاذ ما يلزم بشأن الحد من مخاطر الكوارث. ومن األهمية بمكان 

أن تكون إجراءات المنظمات الحكومية الدولية مدفوعة باعتبارات الطلب.

- هناك حاجة إلى شراكة على نطاق واسع: ضرورة التواصل مع أصحاب 
مصلحة وأطراف معنية أخرى وضمان إسماع صوتها )قطاع خاص ومجتمع 
مدني، إلخ(؛ مع بلدان أخرى سيما البلدان الصغرى مع إيصال صوتها بقوة 

باإلضافة إلى الشبكات المشتركة ــ كل هذا أثبت نجاحه )المحيط الهادئ(.

- مجلس استشاري يضم بلدان هيئة األمم المتحدة وهيئات تقنية ومجتمعاً مدنياً 
إلرشاد المنتديات اإلقليمية ــ ثبتت فائدة ذلك.

3- كيف يمكن زيادة وعي رؤساء الدول؟

- ضرورة شرح النجاح واإلخفاق مع أو بدون جهود الحد من مخاطر الكوارث. 
وتقديم مبررات أن الحد من مخاطر الكوارث استثمار وليس تكاليف لها منافع. 

هناك أدلة وافرة يجب االستفادة منها.

- ضمان أن قضية الحد من مخاطر الكوارث معروضة أمام قمة رؤساء الدول. 
وبصورة مسبقة، يجب إقناع الوزارات الحساسة: خاصة وزارة المالية.

عمل  إطار  في  الدولية  الحكومية  للمنظمات  األساسية  األولويات  ما   -4
هيوغو 2؟

- االستمرار في تنفيذ إطار عمل هيوغو. ويجب أن يسد إطار عمل هيوغو 
2 الثغرات.

تشمل القضايا الرئيسية إلطار عمل هيوغو 2: تحسين الحوكمة، والموارد،   - 
التي  الحضرية، والجفاف والتصحر، والكوارث  القدرات، والمخاطر  وتنمية 
وإشراك  وإدارتها،  للحدود  العابرة  الكوارث  وتقييم  اإلنسان،  صنع  من  هي 
القطاع الخاص كعنصر أساسي )يجب أن يتجاوز ذلك المسؤولية االجتماعية 

للشركات(.

- يجب عدم اعتبار إطار عمل هيوغو 2 مجرد وثيقة ولكن إطار تنمية لجذب 
قطاعات التنمية غير التقليدية.

وجوب إبراز دور أصحاب المصلحة بصورة أكبر والتعامل معه بصورة   -
منفصلة في الوثيقة. وزيادة مشاركة األوساط األكاديمية وأصحاب المصلحة 

اآلخرين.

فقط  ليس  المساءلة  آليات  من  المزيد  إلى   2 هيوغو  عمل  إطار  يحتاج   -
له  يكون  أن  ويجب  اآلخرين.  المصلحة  ألصحاب  أيضاً  ولكن  للحكومات 
مؤشرات أكثر صرامة. ويجب مراجعة المؤشرات اإلقليمية والوطنية للرصد 
الحالي الخاص بإطار عمل هيوغو. ومن الممكن أن يكون إطار عمل هيوغو 
2 قائماً على أهداف. ويجب أن يتناول إطار عمل هيوغو 2 أهداف التنمية 
والتقييم  الرصد  وتحسين  بذلك  الخاصة  االستراتيجيات  وكذلك  المستدامة، 
القياسي الموحد. ضرورة دمج مراجعات األقران بصورة بارزة في عمليات 

رصد إطار عمل هيوغو 2.



الوطنية المنتديات  مع  المشاورات 

 .2015 في  الوطنية  المنتديات  عدد  زيادة  إلى  بالحاجة  االجتماع   أقر 
كجزء  التالية  الملحة  األولويات  على  الوقوف  تم  بذلك  القيام  يتسنى   وحتى 

من إطار عمل هيوغو 2:

الحوكمة

- ضرورة توضيح دور ونطاق اختصاص ووالية المنتديات الوطنية من أجل 
تحسين المساءلة والحوكمة.

وقيادتها  لتعزيز شرعيتها  الوطنية  للمنتديات  قانوني  أساس  تشجيع وجود   -
لجهود تنسيق الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.

- تمثل المنتديات الوطنية ملتقى للتنسيق األفقي والعمودي.

- تمثل المنتديات الوطنية أدوات فعالة للتصدي للتحديات متعددة القطاعات.

- يجب أن يظل إطار عمل هيوغو 2 إطاراً مرناً.

- تمثل المنتديات الوطنية آليات مهمة للغاية لدعم تنفيذ جهود الحد من مخاطر 
الكوارث تنسيق وتعاون وثيق مع الفرق القطرية لألمم المتحدة.

دور وأنشطة المنتديات الوطنية في 2015 وفي إطار عمل هيوغو 2

- تعزيز قدرات الدعوى والمناصرة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

- يجب أن تكون المنتديات الوطنية نقطة مركزية لتبادل الخبرات والتجارب 
والممارسات الجيدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث. ويجب تشجعيها لحشد 
في  العالمية  للحمالت  )دعما  الكوارث  مخاطر  من  الحد  أجل  من  حمالت 
الجيدة  والممارسات  )اإلرشادات  المواد  استخدام  وتحسين  الشأن(،  هذا 
واالستعراضات( المتاحة على المستويين العالمي واإلقليمي لتعزيز خبراتها 
وتجاربها ومعارفها من أجل التنفيذ الفعال لجهود الحد من مخاطر الكوارث.

االجتماعية على صنع  العلوم  وأبحاث  والتكنولوجيا  العلوم  تطبيق  تشجيع   -
القرارات الخاصة بسياسات الحد من مخاطر الكوارث.

- تحسين تعميم ودمج أعمال التكيف مع المناخ على المستوى الوطني.

- يجب أن تقوم المنتديات الوطنية بدور رائد في تنسيق عمليات استعراض 
التقدم المحرز على الصعيد الوطني، وكذلك استعراضات األقران.

في  المرأة  قيادة  وتعزيز  تشجيع  على  الوطنية  المنتديات  تساعد  أن  يجب   -
جهود الحد من مخاطر الكوارث.

بناء الشراكات

أفضل  نحو  على  االعتراف  إلى  والقطريون  الدوليون  الشركاء  يدعو   -
مخاطر  من  الحد  جهود  لتنسيق  فريدة  آليات  باعتبارها  الوطنية  بالمنتديات 
الكوارث. ونالحظ أن المنتديات الوطنية فقط هي التي لديها القدرة على تسهيل 
وتيسير التنسيق والمراجعة األفضل ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث من أجل 
التخطيط األكثر فعالية من خالل تقليل ازدواجية المشروعات والمخصصات 

المالية.

المستويين  بين  الفجوة  لسد  فريدة  آليات  أيضاً  الوطنية  المنتديات  تمثل   - 
الوطني والمحلي. وبالتالي يجب تعزيز مشاركتها مع المجتمعات المحلية.

كما يجب تنمية انخراطها مع القطاع الخاص أيضاً. ونالحظ أن هناك عدداً 
قليالً للغاية من المنتديات الوطنية مندمج مع القطاع الخاص.

- تشجيع شراكات أكثر قوة على المستويين الوطني والمحلي، وكذلك على 
المستويين اإلقليمي والدولي من خالل التشبيك، على سبيل المثال من خالل 

إقامة شبكات إقليمية للمنتديات الوطنية أو مبادرات توأمة.

لتحسين  المحرز  التقدم  استعراضات األقران بشأن  لعمليات  بقوة  التشجيع   -
القدرة على تحديد التحديات والتغلب عليها.
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البرلمانيين مع  المشاورات 

قام االتحاد البرلماني العالمي ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
الحد من مخاطر  للمشرعين والحوكمة من أجل  تنظيم دورة  باالشتراك في 
برلمانية  مجالس  و4  بلداً   26 من  برلمانيين  النقاشات  وضمنت  الكوارث. 
إقليمية. ودار محور تركيز المناقشات حول الحوكمة من أجل الحد من مخاطر 
الكوارث، والحصول على التزام من البرلمانيين بشأن إطار عمل هيوغو 2 

.)HFA2(

المناخ والحد من مخاطر الكوارث يمثالن  وكان االتفاق أنه طالما أن تغير 
قضايا إنسانية عميقة، فإن البرلمانيين باعتبارهم أصحاب المصلحة المكلفين 
تأثير  لهم  يكون  فريدة من خاللها  في وضعية  الشعوب،  نيابة عن  دستورياً 
المدفوعة  اإلجراءات  تكون  أن  ويجب  انتخبوهم.  من  حياة  على  فوري 
البداية للحد من مخاطر الكوارث.  باعتبارات المجتمعات المحلية هي نقطة 
وبالتالي، فمن خالل العمل مع جمهور ناخبيهم ونيابة عنهم، فبمقدور برلمانيي 
تشريعات  وضع  في  المستفادة  الدروس  تعميم  ألفاً   45 عددهم  البالغ  العالم 

وتخصيص الموارد لضمان تنفيذ هذه التشريعات. 

وهناك حاجة ملحة لمثل هذا العمل الفوري، نظراً ألن هناك بلداناً عديدة تشهد 
أنماطاً متغيرة من الكوارث من آثار منخفضة عالية التكرار إلى آثار عالية 
النمو  لمعدالت  يمكن  والتكرار. وال  األثر  عالية  آثار  إلى  التكرار  منخفضة 
االقتصادي في بعض البلدان أن تساير اإلنفاق على االنتعاش من الكوارث، 
وبالتالي، فإن األموال التي ُتنفق على الوقاية وبناء القدرة على المجابهة والحد 

من المخاطر يجب اعتبارها استثماراً وليست تكاليف.

وحتى يتسنى إحداث الترابط الضروري لتحقيق هذا، يجب تعزيز الحوكمة 
من أجل الحد من المخاطر على المستويات المحلية الوطنية واإلقليمية حتى 
يتسنى لألفراد والمجموعات الملتزمة العمل معاً لتطبيق العلوم والتكنولوجيا 

على صنع السياسات.

ويمثل التعليم والتخطيط ضرورة في منع أن تصبح األخطار الطبيعية كوارث 
التوسع  وموجات  السكاني  باالكتظاظ  المتأثرة  المناطق  في  سيما  ال  طبيعية 
الواقعي،  العمل  بهذا  القيام  لضمان  جيد  في وضع  والبرلمانيون  الحضري. 
والعناية الواجبة بجميع جوانب التخطيط بما في ذلك التعليم والتثقيف والرعاية 

الصحية والزراعة وتقسيم المناطق.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

بعد  وما  هيوغو،  عمل  إلطار  بالنسبة  أساسياً  تاريخاً   2015 سنة  تمثل   -
األهداف اإلنمائية لأللفية، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ.

- ينبغي االعتراف بالبرلمانيين باعتبارهم أصحاب مصلحة مهمين. وال ُيعنى 
إطار عمل هيوغو الحالي إال بالحكومات؛ وبالتالي يتعين أن تكون المشاركة 

فيه على نطاق واسع.

- على البرلمانيين القيام بدور حاسم األهمية في المشاورات وفي تنفيذ إطار 
عمل هيوغو 2.

- يجب تعزيز الحوكمة من أجل الحد من مخاطر الكوارث على المستويات 
في  جوهرياً  عنصراً  التشبيك  ويمثل  والدولية.  والوطنية  واإلقليمية  المحلية 

القضايا العابرة للحدود.

- ثمة ترابط وتداخل وثيق بين الحوكمة من أجل الحد من مخاطر الكوارث 
والتنمية المستدامة؛ ويجب إيالء اهتمام خاص للفئات المستضعفة ومن بينهم 
ذوي اإلعاقة واألطفال والنساء. وتم االعتراف بأهمية العلم والتكنولوجيا في 

تطوير وإعداد سياسات قائمة على أدلة وشواهد في عملية صنع القرار.

استخدام  عليهم  ويجب  الناس،  من  مباشر  بشكل  مفوضون  البرلمانيون   -
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  الفهم  درجة  لرفع  لهم  المتاحة   األدوات 

وتشجيع الحوكمة.

مخاطر  من  الحد  أجل  من  للحوكمة  الرئيسية  المحركة  العوامل  تتضمن   -
وشفافية،  ورقابة،  وتشريعاً،  تنظيمياً،  وإطاراً  مؤسسياً،  إطاراً  الكوارث 

ومساءلة وتمكيناً، واشتماالً.

بيانات عن أفضل  قاعدة  إيجاد  الدولي دور أساسي في  البرلماني  - لالتحاد 
تطوير  بهدف  واعتماد حلول  وإنشاء طرائق عمل،  والخبرات،  الممارسات 

وتبادل األفكار واألساليب.

التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

المجابهة مع تركيز قوي  المجتمع على  لتعزيز قدرة  الوطنية  السياسات   -1
على الكوارث اليومية المتكررة صغيرة النطاق.

2- النطاق: إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث إلظهار الطبيعة 
متعددة األخطار إلدراج األخطار  )نهج  للمخاطر  والمتداخلة  األبعاد  متعددة 

الطبيعية والتي من صنع اإلنسان مثل الصراع(.

لألسباب  التصدي  في  استراتيجية  وروابط  وشاملة  متكاملة  ُنهج  تشجيع   -3
 2015 بعد  التنمية  وأجندة  األخرى  القطاعات  مع  للتأثر  للقابلية   الرئيسية 

)على مستوى القطاعات المتعددة وعبر الحدود(.

عبر  والشفافية  المساءلة  من  المزيد  خالل  من  السياسي  االلتزام  تعزيز   -4
جميع المستويات

أ-   خطوط أساس وأهداف، وآليات رصد وامتثال  وطنية ومحلية.   
ب- إطار للحد من مخاطر الكوارث ملزم قانوناً من خالل روابط    
صريحة بأطر حقوق اإلنسان وغيرها من التشريعات الوطنية األخرى.

5- وضع أكثر الناس عرضة للخطر )قابلية للتأثر( والمهمشين في األولوية، 
ويتضمن ذلك معالجة أسباب القابلية للتأثر على نحو متباين.

6- تشجيع شراكات متعددة ألصحاب المصلحة ومشاركة السكان المتضررين 
في عملية صنع القرار.
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القطاع الخاص المشاورات مع 

أسئلة:

قيامنا  ضمان  مع  هيوغو،  عمل  إطار  على  االعتماد  لنا  يتسنى  كيف   -1
سنة  الثالثين  مدى  على  المخاطر  خسائر  من  للحد  أفكار  بتجميع وصياغة 

القادمة أو أكثر؟

هيوغو  إطار عمل  يكون  أال  في  أملها  أعربت شركات عن  أ-    
التشديد على أن  العملي. وتم  للتنفيذ  فقط، ولكن أيضاً مرشداً  عالمياً  إطاراً 
ويعتبر  المحلي.  بالفعل  تبدأ  العالمي  المستوى  على  المجابهة  على  القدرة 
يساهم  أن  يمكن  الذي  المهمين  المصلحة  أصحاب  أحد  الخاص  القطاع 

بصورة محددة في التنفيذ العملي على نطاق واسع.

2- ما هي وجهات نظرك بشأن أفضل طريقة لتشجيع االلتزام بين أصحاب 
نظره  وجهات  على  الحصول  يلزم  من  المعنية؟  واألطراف  المصلحة 
ومشاركته؟ ما هي اآلليات األكثر فعالية ومالءمة لضمان نموذج جديد في 

اتخاذ القرار؟

انخراط تنسيق  زيادة  إلى  الحاجة  على  الخاص  القطاع  شدد  أ-   
القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث. وينبغي تيسير وتسهيل هذا االنخراط

على المستوى الوطني اإلقليمي.

نشاطاً  أكثر  بدور  القيام  وعليه  الخاص  القطاع  بمقدور  ب-   
لزيادة الوعي بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. وتعتبر 
زيادة الوعي بين األقران في الصناعة والنشاط والقطاع العام والمجتمعات 

المحلية الخطوة األولى نحو بناء القدرة على المجابهة.

الفاعلة  ج- هناك حاجة إلى وجود بيئة داعمة لجميع األطراف   
الشركات،  شددت  المجابهة.  على  المجتمعات  قدرة  بناء  في  المساهمة 
القطاع  أن  على  المصلحة،  أصحاب  ومن  المعنية  األطراف  من  باعتبارها 
الخاص سيقدم المزيد للمساهمة في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع 
تغير المناخ مع وجود الحوافز السليمة. ومن ثّم، ينبغي التركيز على تحديد 

السيناريوهات التي يربح فيها الجميع.

3- هناك حاجة لتحسين اإلجراءات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث في 
إطار عمل هيوغو 2. ما هي اآلليات أو األدوات أو األساليب التي تعتبرها 
 أفضل الوسائل لتهيئة هذه البيئة الداعمة لتنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث 

ال سيما على المستوى المحلي؟

والخاص  العام  القطاعين  بين  الحوار  لزيادة  حاجة  هناك  أ-   
والشراكات طويلة األجل لزيادة قدرة القطاعين العام والخاص على المجابهة 
تحديد واضح ألدوار ومسؤوليات  مع  األجل.  االستثمارات طويلة  وتحفيز 
قصيرة  االستثمارات  على  العائد  بين  الفجوة  سد  الممكن  من  جهة،   كل 

وطويلة األجل.

أداة  باعتبارها  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  على  التشديد  تم  ب-   
مهمة لها إمكانات كامنة لم ُتستغل بعد ويمكن االستفادة منها لزيادة الوعي 
بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في المجتمعات المحلية 

- يتضمن ذلك الشركات.

المستقبل  آفاق  يستشرف  والذي  النشط  التخطيط  تحفيز  ج-   
وإرشادات،  سياسات،  حوافز  خالل  من  األعمال  أنشطة   الستمرار 

وقوائم فحص ومراجعة )قوائم مرجعية( وتحديد الممارسات المشتركة.

دمج وتعزيز مشاورات مجموعات األطراف صاحبة المصلحة

أعرب عدد من أصحاب المصلحة عن ضرورة أن يتناول إطار عمل هيوغو 
اإلنصاف  عدم  أوجه  من  الحد  وكذلك  للحدود،  العابرة  التغيرات  قضية   2
والظلم االجتماعي، وتخفيف وطأة الفقر من خالل مساندة مالية للمجتمعات 

المحلية.

أن  وينبغي  بحلول 2015.  الوطنية  المنتديات  لزيادة عدد  دعوة  توجيه  وتم 
القطاع  جهود  دمج  على  يعمل  بما  التكيف  قضايا  تعميم  على  قادرة  تكون 
المنتديات  أجل  من  األقران  استعراضات  تكون  أن  الممكن  ومن  الخاص. 
الوطنية أداة مفيدة. وعلى الوكاالت المعنية ببناء القدرة على المجابهة مخاطبة 
رصد  المحلي  المجتمع  وعلى  خاصة.  بصفة  والمرأة  المحلية  المجتمعات 

المؤشرات ذات الصلة.

ويجب على القطاع الخاص االستثمار بصورة طوعية؛ وذلك ألن وجود بيئة 
داعمة يعطي عائداً أفضل من النهج التنظيمي. ويجب تشجيع الدول لتعزيز 
تحويل  إلى  حاجة  وهناك  الممارسات.  أفضل  وتبني  المناطق  عبر  التشبيك 
الفاعلة  الخاص واألطراف  للقطاع  المجال  إفساح  المخاطر من خالل  إدارة 
األخرى غير التقليدية المعنية بالتنمية. ويجب القيام بكل هذا مع التركيز في 

الوقت نفسه على المجتمعات المحلية.

العلوم  دمج  مع  بالطلب،  ارتباطاً  أكثر  والتكنولوجيا  العلم  يكون  أن  وينبغي 
االجتماعية، وتناول نهج متعدد القطاعات على جميع المستويات، على سبيل 
المثال، بحوث، وتعليم، وتثقيف، وتدريب. ويجب أن يقوم العلم والتكنولوجيا 
بدور أكبر في جمع البيانات. ويجب النظر بعين االعتبار إلى آليات االنتصاف 

عند عدم تنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث.

إعداد  يتم  ال  التي  النطاق  المتكررة صغيرة  الكوارث  على  التركيز  ويجب 
تقارير كافية بشأنها، مع النظر بعين االعتبار إلى كيفية المساءلة بشأن الحد 

من مخاطر الكوارث من حيث المسؤوليات القانونية والنظم واللوائح.

تضمنت التوصيات إلطار عمل هيوغو 2:

- الحاجة إلى آليات رصد وأهداف محددة.

- اشتمال المعرضين للتضرر.

لذوي  خاصة  وأهداف  المصلحة،  أصحاب  لجميع  محددة  أهداف  وضع   -
اإلعاقة، كبار السن والنساء واألطفال. توفير الخدمات والمعلومات للمعّوقين.

- ربط تغير المناخ بالحد من مخاطر الكوارث.

- الالمركزية مع المجتمعات المحلية التي لديها موارد مالية لتقديمها.

- الحد من الكوارث التزام بموجب القانون لضمان المساءلة.
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-   اجتماع اللجنة العلمية التاسعة للبحث المتكامل حول مجابهة مخاطر 
)IRDR( الكوارث

-  اإلعاقة والحد من مخاطر الكوارث

-  منظمة إنقاذ الطفولة ــ اجتماع تحضيري

 -   توضيح الشراكات على مستوى القواعد الشعبية: بناء قدرة المجتمع 
على المجابهة

-   تحسين إدارة مخاطر الزالزل للحكومات

 -   رابطة دول جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي/مركز إدارة الكوارث ــ 
االجتماع التحضيري

المنتديات/الشبكات العلمية والتقنية: اإلنجازات واألهداف المستقبلية   -

-  اجتماع التشاور لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

-  شراكة القطاع الخاص المعنية بالحد من الكوارث: الجمعية العمومية السنوية

-   نحو شبكة من المختصين في مجال االستعداد لمجابهة الجوائح من أجل 
عالم أكثر أماناً

إدارة المعارف والمعلومات من أجل الحد من مخاطر الكوارث   -

الشبكات المعيارية الفعالة للحد من مخاطر الكوارث   -

- الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية بعد 2015

 -   إطالق دليل الحكومات: إجراءات لتعزيز القدرة على المجابهة تركز 
على األطفال والشباب

 -   التكيف والحد من مخاطر الكوارث: إعداد نهج متماسك إزاء تغير 
المناخ )النرويج(

)CDEMA( اللقاء التشاوري لبلدان منطقة الكاريبي   -

-  قوة استعراض األقران ــ تنفيذ إطار عمل هيوغو بعيون حكومية

المنتدى البرتغالي للحد من مخاطر الكوارث   -

-   دور البلدان المعرضة لكوارث في الوقاية واالستعداد )ألمانيا، وبولندا، 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

 -   الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن  برنامج تمكين المدن 
من مجابهة الكوارث )مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموائل(

الحوار بين الجزر بشأن آليات تحويل المخاطر )لجنة المحيط الهندي(   -

)CAPRADE( اللقاء التشاوري لبلدان منطقة األنديز  -

-  استمرار أنشطة األعمال ومحاكاة األزمة

-   المنتدى المواضيعي بشأن الطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث من أجل 
الصحة )منظمة الصحة العالمية(

اللقاء التشاوري لرؤساء المنتديات اإلقليمية اآلسيوية   -

) CEPREDENAC( اللقاء التشاوري لبلدان آسيا الوسطى   -

العامل المحفز: تنمية القـدرات من أجل الحد من األخطار والتكيف   -

 -   مؤتمر المائدة المستديرة لوسط أفريقيا حول خطة عمل ياوندي 
)الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية، 

والمكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا/قسم االستعداد للطوارئ(

 -  إدارة النظم اإليكولوجية، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف 
مع تغير المناخ

- شبكة اإلعالم اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

- اجتماع التشاور في المنطقة العربية

)EFDRR( المنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث -

- اجتماع التشاور في منطقة األميركيتين

- مشاورات إقليمية مع وفود أفريقية

تحضيرية واجتماعات  تشاورية  لقاءات 

إقليمية اجتماعات 

فيما يلي حصر للقاءات واالجتماعات اإلقليمية والتشاورية والتحضيرية، كما يوجد ملخص لها على موقع الويب الخاص بالمنتدى اإلقليمي على العنوان التالي:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/consultation

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/consultation
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الملحق 1: ملخص إطار عمل هيوغو
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القطاع  من  أعضاء  اجتمع  اإلقليمي،  للمنتدى  الثالثة  الدورة  في  سنتين  منذ 
ومجموعة  األحجام  مختلفة  الشركات  من  متنوعة  مجموعة  يمثلون  الخاص 
للحد  المتحدة  األمم  مكتب  رعاية  تحت  الجغرافية  المناطق  من   متنوعة 
 .)PSAG( من مخاطر الكوارث باعتبارهم فريقاً استشارياً من القطاع الخاص 
القطاع الخاص على المشاركة  الفريق بمثابة عامل محفز لحث  ويعمل هذا 

والتعاون في جهود الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة.

للوقاية  الخاص  القطاع  جانب  من  التزام  "بيان  تقديم  تم  الحدث،  هذا  وفي 
)البيان(.  المخاطر"  من  والحد  المجابهة،  على  القدرة  وبناء  الكوارث،   من 
وتبني  هيوغو  عمل  بإطار  لالعتراف  الخاص  القطاع  دعوة  تمت  وبهذا 
التزامات إزاء الوقاية من مخاطر الكوارث، وبناء القدرة على المجابهة، والحد 

من المخاطر.

وتضمن هذا البيان دعوة للعمل في إطار 5 أساسيات هي:

1- تشجيع وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
2- زيادة خبرات القطاع الخاص ونقاط القوة لديه.

3- تشجيع التعاون وتضافر الجهود في مجال تبادل ونشر المعلومات والبيانات.
4- دعم تقييمات المخاطر على الصعيدين المحلي والوطني.

5-  دعم تطوير وتعزيز القوانين واللوائح والسياسات والبرامج على الصعيدين 
المحلي والوطني.

وحتى اآلن، التزمت 40 جهة بهذا البيان الذي وقعت عليه، وهو ما اعُتبر أنه 
شراكة القطاع الخاص، ومنتدى عالمياً متنامياً للعمل.

أثناء العامين الماضيين، انخرط أعضاء القطاع الخاص في مجموعة متنوعة 
من المبادرات تضمنت:

- اتصاالت وتوعية من خالل مؤتمرات إقليمية ودولية ومنتديات مثل ريو+20 
بشأن االستدامة، والمؤتمر الوزاري اآلسيوي الخامس بشأن الحد من مخاطر 

الكوارث، والمنتدى اإلقليمي األفريقي بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

- شراكات وحوار مشترك مع القطاع العام في مجاالت الوقاية من الكوارث 
واالستثمارات القادرة على المجابهة.

- تطوير ودعم موارد الجهات الراعية )سواء أكانت مساهمات عينية أم نقدية(. 
على سبيل المثال، رعاية تنظيم هذا المنتدى العالمي والمساهمات في تقرير 

التقييم العالمي وحملة تمكين المدن من المجابهة.

ونتيجة لذلك، تم منح القطاع الخاص في هذه الدورة الرابعة للمنتدى العالمي 
دوراً تشاركياً وانخراطياً كبيراً في اإلجراءات، وتقديراً كبيراً من األمم المتحدة.
وفي المقابل، أكد القطاع الخاص مجدداً، من خالل البيان المشار إليه، على 
في  المجابهة  على  القدرة  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بجهود  التزامه 

السنوات القادمة.

وعلى وجه التحديد:

- المساهمة البناءة في إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث/
إطار عمل هيوغو HFA2( 2( الذي سيركز على التنفيذ.

- التوجه نحو العمل: محلياً ووطنياً ودولياً.

- توسيع نطاق مشاركة وانخراط القطاع الخاص.

- تشجيع الشراكة والحوار مع القطاع العام بشأن تعميم االستثمارات القادرة 
على المجابهة.

- فهم وتقييم وقياس األخطار على نطاق واسع.

- تجميع ونشر وتعميم أفضل الممارسات بشأن قدرة الشركات على مجابهة 
األخطار الطبيعية.

- زيادة الوعي والتثقيف بشأن األخطار الطبيعية وطرق الحد من المخاطر 
وإدارتها وتقاسمها.

- تشجيع قدرات المجابهة كسبيل نحو تحقيق أهداف االستدامة.

وفي هذا السياق، نرحب بجميع شركات القطاع الخاص، ومنظمات التجارة 
لالنضمام  األهداف  بهذه  والملتزمة  لحكومات  المملوكة  األعمال  ومؤسسات 

إلى شراكة القطاع الخاص.

وقد أصبحت الحاجة تشتد إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى لبناء قدرات 
اإليجابية،  اإلرادة  وإيجاد  االجتماعية  المسؤولية  إلى  وباإلضافة  المجابهة. 
كما  الكوارث،  خسائر  بتقاسم  الخاص  القطاع  لقيام  قوية  مبررات   هناك 
أن له مصلحة قوية في جهود بناء المجابهة. فعلى سبيل المثال، أبرز تقرير 
 التقييم العالمي شركة توزيع الكهرباء في نيوزيالندا )أورويون( التي استثمرت 
مليون   65 ووفرت  الزالزل  مجابهة  قدرات  تعزيز  في  دوالر  مليارات   6

دوالر )خسائر محتملة( في زلزال منطقة كرايست تشيرش.

وبدون استقرار واستمرار في العمل، فإن األساس االقتصادي لألمن والرفاهية 
والنمو الذي يقوم عليه القطاع الخاص سيكون معرضاً لألخطار. والجمهور 
الذي يعاني من الكوارث هو نفسه من موظفينا أو عمالئنا أو موردينا. فهل 

سيخرج الجمهور المتضرر عن هذه الفئات؟
الحكومات  مع  أمين  حوار  في  االنخراط  في  نرغب  خاص  كقطاع  ونحن 
الوطنية والمحلية، والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني للنهوض بأجندة الحد 
من مخاطر الكوارث. وقد جاء الوقت لالنتقال من األطر والمنتديات العالمية 

والوطنية إلى التنفيذ والعمل على الصعيد المحلي.

والقطاع الخاص اليوم ملتزم بإحداث فروق في تهيئة مستقبل أكثر أماناً وقدرة 
على المجابهة لصالح الناس أجمعين.

الملحق 2: بيان رسمي من القطاع الخاص



75

الماضية،  السنوات  إنجازاتهم في  إجماليه 19 منتدى وشبكة  بلغ  ما  عرض 
وكذا خططهم المستقبلية ووجهات نظرهم دعماً إلطار عمل هيوغو 2. وقد 
المعلومات.  تبادل  وعملية  األول  اللقاء  على  بشدة  المشاركين  جميع  أثنى 
وقامت المجموعة االستشارية العلمية والفنية التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث بحصر إنجازات هذه الشبكات والمنتديات التي تغطي 
نطاقاً واسعاً من جهود الحد من مخاطر الكوارث: يركز البعض على علوم 
التكنولوجيا، ويركز البعض اآلخر على التعليم والتثقيف والتدريب، والباقي 

يركز على التنفيذ ورفع الوعي.

وتماشيا مع تقرير المجموعة االستشارية العلمية والفنية التابعة لمكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الذي تم إعداده من أجل المنتدى العالمي 
للحد من مخاطر الكوارث )2013( مع التركيز على العلم باعتباره: "مفيًدا، 
وصالًحا لالستخدام، ومستخدًما"، فقد نتج عن العروض التقديمية والمناقشات 
مفيد وصالح  العمل  أن  أثبتت  قد  والتقنية  العلمية  المنتديات  أن  مفاده  توافق 
أمر، كان  الكوارث. ومهما يكن من  إدارة مخاطر  لالستخدام ومستخدم في 
مستخدمة  غير  البحوث  من  الحالية  المخرجات  أن  على  أيضاً  توافق  هناك 

بالكامل.
ولتحسين هذا الموقف، من الممكن تشجيع المستخدمين على التعبير بوضوح 
عن احتياجاتهم، حتى تصبح البحوث مدفوعة بصورة أكبر باعتبارات الطلب. 
وتم االتفاق على أن تقدم الشبكات والمنتديات العلمية والتقنية قيمة مضافة لهذه 

العملية، مع وجود تشجيعها لالستمرار في عملها.
التعاون  تسهيل  كيفية  بشأن  المعايير  وبعض  آليات  وتطوير  إعداد  ويجب 
قوية  إرادة  عن  التعبير  وتم  المستقبل.  في  الجهود  تضافر  وزيادة  والتنسيق 

والحاجة إلى اجتماعات مستقبلية. كما أعرب المشاركون أيضاً عن قلقهم 

والتزامهم بشأن القضايا التالية:
- يجب أن يعمل العلم على تطوير وتعزيز نهج متعدد القطاعات والتخصصات، 
ويتضمن على وجه الخصوص العلوم االجتماعية، ويخاطب جميع المستويات 

المحلية والوطنية والدولية.

والبيانات،  المعارف  إدارة  في  فجوة  وجود  على  الضوء  تسليط  تم  - أيضاً، 
وبالتالي يجب تحسين اآلليات الخاصة بجمع المعلومات والبيانات والوصول 

إليها وتبادلها على المستويين الوطني والدولي.

المنتديات  مع  سيتابعون  الحدث  هذا  منظمي  فإن  حصره،  تم  ما  على  بناء 
المجموعة  وستقوم  تفصيالً.  أكثر  استبيان  طرح  خالل  من  والشبكات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة  والفنية  العلمية  االستشارية 
المنتديات  أعضاء  على  نتائجها  وعرض  االستبيانات،  هذه  بتقييم  الكوارث 

والشبكات وتقديم المقترحات لتعزيز التعاون المستقبلي.

 الملحق 3: اإلنجازات واألهداف المستقبلية 
من المنتديات العلمية والفنية )التقنية(



الهدف من هذا االجتماع هو تبادل وجهات النظر بين المدن من جميع المناطق 
تمثيل  يمكن  كيف  بشأن  المتحدة  األمم  وقيادة  المدن  وعمد  رؤساء  وبين 
الحكومات المحلية )أجهزة الحكم المحلي( بصورة أكثر ثباتاً في المناقشات 
العالمية لتحديد إطار عمل هيوغو 2، وأجندة التنمية األوسع نطاقاً بعد 2015.

وعلى وجه التحديد قام العمد ورؤساء المدن بمناقشة ما يلي:

أجندة  وبناء  هيكل  أطر  على  المحلية  الحكومات  تؤثر  أن  يمكن  كيف   -1   
الحد من مخاطر الكوارث بعد 2015 وأطر أجندة التنمية بعد 2015، وكيف 

يمكن تمكينها من تنفيذ األهداف التي حددتها هذه األطر؟

والمبادرات  الجديدة  المتحدة، من خالل هذه األطر  يتسنى لألمم  2- كيف   
احتياجات  وإيضاح  نقل  المجابهة،  من  المدن  تمكين  حملة  مثل  األخرى 
بحماية  الخاصة  االختصاصات  أن  وضمان  المحلية   الحكومات 
مجتمعاتها واردة في االستثمارات والسياسات والخطط الوطنية للتنمية والحد 

من مخاطر الكوارث؟

وقد أقر نائب األمين العام لألمم المتحدة أن ثمة دوراً مهماً تقوم به الحكومات المحلية 
في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة بحكم قربها من واقع مجتمعاتها.

الحضري.  التحول  كبير:  دولي  اتجاه  أي  مركز  في  الفاعل  الطرف  وهي 
مناطق حضرية،  في  يعيشون  العالم  أكثر من 50% من سكان  فإن  وبالفعل 
وستستمر الضغوط على المدن في النمو. كما أقر بالحاجة إلى سد الفجوة بين 
المستويات العالمية والمحلية من خالل االنخراط في شبكات مثل حملة تمكين 

المدن من المجابهة.

وتولد هذه الحملة زخماً كبيراً في الوقت الحالي، إذ نجد أن أكثر من 1400 حكومة 
والتنظيم  التخطيط  لمساندة  الشبكة  هذه  تستخدم   )2013 مايو/أيار  )في  محلية 
االستراتيجي للحد من مخاطر الكوارث وتحسين حياة سكان المناطق الحضرية 
وسبل كسب عيشهم. واقترح أيضاً نائب األمين العام لألمم المتحدة تكريم العمد 

ورؤساء المدن الذي يواجهون الكوارث قبل أن تظهر.

من المهم وضع معايير للتميز وعلى الحكومات المحلية ومجتمعاتها أن تكون 
مسؤولة عن ذلك. كما يجب على الحكومات المحلية تحديد المصالح المشتركة 
وجعلها مقبولة اجتماعياً للتصدي للتحديات الكبرى المتمثلة في سرعة التحول 

الحضري، ويتضمن ذلك تمويل البنية التحتية.

ويجب أن تكون الحكومات في جميع المستويات على وعي بالتبعات األطول 
أجالً لتغير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحديات الحالية والمستقبلية 

المرتبطة بالتحول الحضري.

شفافة  بطريقة  العمل  خالل  من  موجودة  فهي  فعالية  األكثر  الحلول  أما 
وتعاونية، مع إشراك:

بكل  والحكومات  المتحدة؛  األمم  منظومة  وخارج  داخل  من  المختلفة  المنظمات 
مستوياتها؛ والمجموعات المختلفة والمتعددة ألصحاب المصلحة واألطراف المعنية 
ال سيما من يمثلون المجتمعات األكثر تعرضاً لألخطار واألشد فقراً والملتزمين 

بتحسين سبل العدالة وجودة الحياة االقتصادية واالجتماعية لسكان الحضر.

الصرف  وخدمات  النظيفة  المياه  توفير  وهي  األساسيات —  هذه  وبدون 
ضغوط  هناك  ستكون   — الشباب  بين  سيما  ال  العمل  وفرص  الصحي 
وتوترات كبيرة على الحكومة بأكملها. وبالتالي، فنحن بحاجة إلى مؤسسات 
جديرة بالثقة، وأنظمة جيدة في مجاالت التعليم والبنية التحتية. وبهذا، يمكن أن 

تكون جهود الحد من مخاطر الكوارث أداة أساسية للتنمية المستدامة.

الملحق 4: ملخص اجتماع حملة تمكين المدن من 
المجابهة الذي ضم عمداً ورؤساء مدن مع جان إلياسون، 

نائب األمين العام لألمم المتحدة
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رابطة أمم جنوب شرقي آسيا  ASEAN
 BMZ  وزارة التعاون االقتصادي 

والتنمية في الحكومة االتحادية بألمانيا
 Comité Andino para la Prevencion y  CAPRADE

Atencion de Desastres 
)Andea لجنة الوقاية من الكوارث و اإلغاثة(

التكيف مع تغير المناخ   CCA
 CDEMA   الوكالة الكاريبية 

إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث
CEPREDENAC  لجنة األنديز للوقاية من الكوارث واالستجابة لها

منظمات المجتمع المدني   CSO
اللجنة األلمانية للحد من الكوارث   DKKV

إدارة مخاطر الكوارث  DRM
الحد من مخاطر الكوارث  DRR

المجموعة االقتصادية لدول افريقيا الوسطى  ECCAS
االتحاد األوروبي  EU

FAO  منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة
تقرير التقييم العالمي 2013   GAR

اإلطار العالمي للخدمات المناخية  GFCS
 GFDRR  الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي 

من آثارها
إطار عمل هيوغو   HFA

لجنة التنسيق المشتركة بين الوكاالت  IASC
التحالف الدولي لإلعاقة  IDA

IFRC  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمروالهالل األحمر
منظمات حكومية دولية  IGO

منظمة العمل الدولية  ILO
المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  INTOSAI

االتحاد البرلماني الدولي  IPU
هيئة البحوث المتكاملة المعنية بمخاطر الكوارث  IRDR

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ISDR
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  JICA

األهداف اإلنمائية لأللفية  MDG
منظمات غير حكومية  NGO

اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث  NCDR
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  OCHA
منظمة التعاون والتنمية في الميداني االقتصادي  OECD

OHRLLS  مكتب المفوض السامي باألمم المتحدة لشؤون البلدان 
األقل نمواً، والبلدان غير الساحلية النامية، والبلدان 

النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
تقييم االحتياجات بعد الكارثة  PDNA

الشراكة من أجل البيئة الحد من مخاطر الكوارث  PEDRR

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  SAARC
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  SADC

SEERISK  اإلدارة المشتركة للكوارث، وتقييم المخاطر، 
واالستعداد لها في منطقة الدانوب الكبرى

الدول النامية الجزرية الصغيرة  SIDS
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  UNDAF

برنامج األمم المتحدة االنمائي  UNDP
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  UNECE

برنامج األمم المتحدة للبيئة  UNEP
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونيسكو(  UNESCO

منظمة األمم المتحدة للطفولة الصندوق  UNICEF
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث   UNISDR

منظمة الصحة العالمية  WHO
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMO
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات  WSPA

الملحق 5: قائمة األسماء المختصرة
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االتحاد الروسي
إثيوبيا

أذربيجان
األرجنتين

األردن
أرمينيا
إسبانيا

أستراليا
إستونيا

إسرائيل
أفغانستان
إكوادور

ألبانيا
ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا

أوروغواي
أوزبكستان

أوغندا
أيرلندا
إيطاليا

باراغواي
باكستان
البرازيل
بربادوس
البرتغال

بروني دار السالم
بلجيكا
بلغاريا

بنغالديش
بنما
بنن

بوتان
بوتسوانا

بوركينا فاسو
بوروندي

البوسنة والهرسك
بولندا
بيرو

بيالروس
تايلند
تركيا

ترينيداد وتوباغو
تشاد

توغو
تونس
تونغا

تيمور- ليشتي
جامايكا

الجبل األسود
الجزائر

جزر الباهاما

جزر القمر
جزر كوك

جزر مالديف
جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية جمهورية الدومينيك
جمهورية الصين الشعبية

جمهورية الكونغو
جمهورية إيران اإلسالمية
جمهورية تنزانيا المتحدة

جمهورية سيشيل
جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية كوريا
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا
جنوب السودان

جورجيا
جيبوتي

الدانمرك
دولة بوليفيا متعددة القوميات

دولة فلسطين
الديمقراطية

الرأس األخضر
رواندا

رومانيا
زامبيا
ساموا

سان تومي وبرينسيبي
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا

سنغافورة
السنغال
السودان
السويد

سويسرا
سيراليون

شيلي
صربيا

طاجيكستان
عمان

الغابون
غامبيا

غانا
غواتيماال

غينيا
غينيا - بيساو

فانواتو
فرنسا

الملحق 6: الدول والمناطق والكيانات
والمنظمات المشاركة
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الفلبين
فنلندا
فيجي
فييتنام

قبرص
قطر

قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميرون

الكرسي الرسولي
كرواتيا
كمبوديا

كندا
كوبا

كوت ديفوار
كوستاريكا

كولومبيا
الكويت

كينيا
التفيا
لبنان

لكسمبرغ
ليبيا

ليتوانيا
ليسوتو

مالي
ماليزيا

مدغشقر
مصر

المغرب
المكسيك

أنتيغوا وبربودا
البحرين

بليز

مالوي
المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

منغوليا
موريتانيا

موريشيوس
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
ناورو

النرويج
النمسا
نوي
نيبال

النيجر
نيجيريا

نيكاراغوا
نيوزيلندا

هايتي
الهند

هندوراس
المجر
هولندا

الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمن

اليونان
غرينادا

كيريباتي
جزر مارشال

بابوا غينيا الجديدة
جزر سليمان

سوازيالند
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المنظمات الحكومية اإلقليمية
EUROLAT

االتحاد األفريقي
االتحاد األوروبي

االتحاد البرلماني الدولي
االتفاقية األوروبية والمتوسطية بشأن األخطار الكبرى

إدارة الكوارث في مدينة قم
أمانة الكومنولث

أمانة جماعة المحيط الهادئ
أمانة مجموعة دول شرق أفريقيا

برلمان األنديز
)Parlatino( برلمان أمريكا الالتينية

جامعة الدول العربية
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )اإليكاس(
الجمعية البرلمانية ألوروبا وأمريكا الالتينية

ديوان المحاسبة األوروبي
رابطة الدول الكاريبية

رابطة أمم جنوب شرق آسيا
رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

 قسم التكنولوجيا والعلوم األرضية التطبيقية، أمانة جماعة بلدان 
المحيط الهادئ

اللجنة الدولية لالستعداد للكوارث
لجنة المحيط الهندي

مبادرة الوقاية من الكوارث واالستعداد لها لجنوب شرق أوروبا
المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية

مجلس أوروبا
مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
المركز اإلقليمي لرسم خرائط الموارد ألغراض التنمية

مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية
مركز التنسيق للوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى

منظمة الدول األمريكية
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

 - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية - مركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته
IGAD – ICPAC

الوكالة الكاريبية لالستجابة إلدارة الطوارئ وحاالت الكوارث

األمم المتحدة والمنظمات الدولية
CANEUS

Pro-rrd Lac المجموعة االستشارية البرلمانية
االتحاد البريدي العالمي

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
الصليب األحمر والهالل األحمر: المقر الرئيسي، وأمريكا، وأرمينيا، 

وأستراليا، وبنغالديش، وكندا، وأفريقيا الوسطى، والبراز يل، وكولومبيا، 
والدانمرك، وجمهورية الدومينيك، وإكوادور، وهندوراس، وجورجيا، 

وألمانيا، وبريطانية العظمى، والعراق، ومدغشقر، وماليزيا، وجمهورية 
مالديف، والمكسيك، وميانمار، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، 

ودولة فلسطين، والفلبين، والسويد، وتنزانيا، وتايالند، وأوغندا، وزيمبابوي،
االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب

االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

اتحاد النقل الجوي الدولي
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

إدارة المعلومات العامة باألمم المتحدة
أمانة األمم المتحدة ــ الوحدة المعنية باستمرارية تصريف األعمال

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
المقر الرئيسي، والجزائر، وأرمينيا، وبنغالديش، وباربادوس، وبلدان 

منظمة بلدان شرق البحر الكاريبي، والبوسنة والهرسك، ومركز براتسالفا 
اإلقليمي، ومركز الوقاية من األزمات والتعافي منها، وجزر القمر، وكوبا، 

وجيبوتي، وإثيوبيا، وجورجيا، واألردن، وكينيا، وقيرغسان، ولبنان، 
وموريتانيا، والنيجر، والفلبين، ورواندا، وطاجيكستان، وأوزبكستان وفيتنام، 

وسويسرا
 برنامج األمم المتحدة للبيئة:

المقر الرئيسي، وإثيوبيا، و)DEWA/GRID( ــ أوروبا
البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية التابع لألمم المتحدة

برنامج الغذاء العالمي، المقر الرئيسي، ومكتب جنيف
 برنامج المستوطنات البشرية التابع لألمم المتحدة:

 المقر الرئيسي، والمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي، 
وسويسرا

البعثة الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي في جنيف
البنك اآلسيوي للتنمية
البنك األفريقي للتنمية

البنك الدولي: المقر الرئيسي، ومكتب القاهرة، ومكتب جنيف
ـ البرنامج المشترك لبلدان  التحالف العالمي للتصدي لتغير المناخ )GCCA(ـ 
أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ )Intra- ACP Programme( ــ 

صندوق دعم المناخ
التحالف العالمي من أجل التغذية المحّسنة

جامعة األمم المتحدة، معهد حماية البيئة واإلنسان
شعبة إدارة ما بعد الصراعات والكوارث لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة

صندوق األمم المتحدة للسكان
الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

لجنة التنسيق المشتركة بين الوكاالت
مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

متطوعو األمم المتحدة
المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

مجموعة الـ 15
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث

المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
مركز األمم المتحدة للتنمية اإلقليمية

مركز التجارة الدولية
المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية

المركز الدولي للبحوث المتعلقة بظاهرة "النينيو"
المركز الديمغرافي التابع لألمم المتحدة/اللجنة االقتصادية ألوروبا

معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار(

معهد البيئة واألمن البشري التابع لجامعة األمم المتحدة
المعهد الدولي للمحيط

مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مكتب األمم المتحدة في جنيف، خدمة المعلومات
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: المقر الرئيسي، مكتب جنيف
وكازاخستان، والمكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع:
المقر الرئيسي، وجنوب السودان، وسويسرا

مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لشمال شرق آسيا والمعهد 

العالمي للتعليم، ومعهد التدريب على الحد من مخاطر الكوارث في إنتشون
 مكتب الممثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية 

والدول الجزرية الصغيرة النامية
مكتب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لالتصال والشؤون اإلنسانية
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(: المقر الرئيسي، كينيا، سويسرا
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(: المقر الرئيسي، وسويسرا

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(: المقر الرئيسي، وتايالند، 
والبرازيل، وكوبا، ونيبال، وباكستان، وبنما، المكتب اإلقليمي لمنطقة أفريقيا 

الشرقية والجنوبية، واألميركيتين، ومنطقة الكاريبي، والمملكة المتحدة
منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي

المنظمة الدولية ألرباب األعمال
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )األيزو(

المنظمة الدولية للهجرة
منظمة السياحة العالمية

منظمة الصحة العالمية، المقر الرئيسي، باكستان، والمكتب اإلقليمي 
)WHO Kobe Centre( ألوروبا، ومركز التنمية الصحية ــ مركز

منظمة الصحة للبلدان األمريكية
منظمة الطيران المدني الدولية

المنظمة العالمية لصحة الحيوان
 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية:

المقر الرئيسي، وكوستاريكا
المنظمة العالمية للملكية الفكرية

منظمة العمل الدولية
منظمة حلف شمال األطلسي؛ الناتو

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ )هيئة األمم 

المتحدة للمرأة(
وحدة التنسيق بشأن األنفلونزا في األمم المتحدة

وكالة التعاون التقني والتنمية
الوكالة الفضائية األوروبية

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية: منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
وأوروبا، 

منظمات غير حكومية
)YAKKUM(/عضو وحدة الطوارئ في تحالف أكت

Acción contra el Hambre - إسبانيا
ACTED

Action Contre La Faim - فرنسا
Action Secours Ambulance

ActionAid، الدولية، وأفغانستان، وبنغالديش
Alliance Development Trust
Anne Ray Charitable Trust

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
Area Disaster Mitigation Efforts

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
Asociacion de Organismos No 

Gubernamentales, ASONOG
Asociación Nacional de Bomberos Municipales 

departamentales de Guatemala

Asociación Territorios Solidarios Chile
 Association de Formation et d’Appui

auDéveloppement
Association Territoires Solidaires
Ayuntamiento sabana de la mar

Business Innovation Research Development
CAUX- مبادرات التغيير

 Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation

Centro al Servicio de la Acciòn Popular, Red
Centro de Desarrollo Sostenible

Childfund International
Comité de Emergencia Garifuna

Concern Worldwide
 Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la

Ecorregión Andina
Cooperazione Internazionale

DARA - إسبانيا
Estrategia

Fundación Guatemala
Fundación Social Equipo Metodista de Ayuda 

Humanitaria
Gana Unnayan Kendra

GEO Secretariat
GeoExpertise

GeoHazards International
Germanwatch

Global de ONG para la RRD
Habitat for Humanity International

ICVolunteers
InterAction

Intermón Oxfam - إسبانيا
Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia

Kalvi Kendra
Krisoker Sor )صوت المزارعين(

Medair
Médecins du Monde/أطباء العالم

 Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo El
 Salvador/ Fundación Salvadoreña para la Promoción

Social y el Desarrollo Económico
Munich Re Foundation

Observatorio Sismológico del Suroccidente
RDRS بنغالديش

RET، الحماية من خالل التعليم
Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastre

Sociedad Amigos del Viento
Soluciones Prácticas - Oficina Regional para 

América Latina
Swayam Shikshan Prayog

Tearfund
Terre des Hommes

Trócaire
UrbaMonde

WaterLex
Y Care International

Yuki Village Council of Building Towa Home Village
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)Shapla Borokhata Union Federation( اتحاد
االتحاد الدولي للمستشفيات

االتحاد العالمي لمنظمات الهندسة
االتحاد اللوثري العالمي

أمانة التحالف الدولي لإلعاقة
 أوكسفام: أمريكا، وأستراليا، وبريطانيا العظمى،

Solidarité، International Secrétariat
براكتيكال أكشن

)Earth Literacy Program( برنامج
)Agape( البرنامج الريفي

البرنامج الوطني للتنمية الريفية
برنامج تبادل المواهب الخاصة

بـوابة التنميـة
تحالف آسيا والمحيط الهادئ إلدارة الكوارث

تحالف أكت
التحالف الدولي لتجميع مياه األمطار

تحالف المجتمع المدني المعني بالحد من مخاطر
)European Volcanological Society( الجمعية األوروبية للبراكين

جمعية التخلص من الفقر
الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم

الجمعية العالمية لحماية الحيوانات
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل ــ نيبال

الحكومات المحلية من أجل االستدامة ــ أوقيانوسيا
)Brot für alle( الخبز للجميع

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
 Association of Risk( رابطة التواصل بشأن المخاطر واألزمات

)and Crisis Communication
الرابطة الدولية لالجئين

الرابطة الدولية لألنفاق والمنشآت تحت األرض
رابطة مستشفيات إيمانويل

شبكة )Zoï( للبيئة
الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث والتصدي لها

شبكة الحوكمة المحلية
الشبكة الدولية

الشبكة العربية للبيئة والتنمية
شبكة بروأكت
شراكة ماهيال

 الصندوق الدولي إلنقاذ الطفولة: الدانمرك،
فنلندا، واليابان، وموزامبيق، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، 

والواليات المتحدة األمريكية
الصندوق العالمي للطبيعة

صندوق الواليات المتحدة لليونيسيف
غرفة التجارة الدولية

غلوبال هاند، المملكة المتحدة
فيلق الرحمة
قارب السالم

كاريتاس، وأرمينيا، وإندونيسيا
الكوارث

اللجنة األلمانية للحد من الكوارث
لجنة اإلنقاذ الدولية

اللجنة الفرنسية العليا للدفاع المدني
اللجنة النسائية لالجئين

لجنة هويرو
)IMPACT Initiatives( مبادرات األثر

مبادرة األديان الموحدة
)EMI( مبادرة الزالزل والمدن العمالقة

مبادرة النمو والتنمية الريفية المستدامة
المجتمع المدني في إستونيا

المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية اللجنة الدولية لالستعداد للكوارث
 المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية

اللجنة الوطنية الكورية
المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة

مجلس الالجئين الدانمركي
مجلس الالجئين النرويجي

المجلس الهندي ألمريكا الجنوبية
المجموعة الدولية للمفقودين

المدن المتحدة والحكومات المحلية
Dompet Dhuafa مركز إدارة الكوارث ــ

)Centre for Disability in Development( مركز اإلعاقة في التنمية
مركز اإليواء

المركز البنغالديشي للتأهب للكوارث
مركز البيئة والتنمية االقتصادية

المركز الدولي إلعادة تجهيز المباني والبنية التحتية وتعديلها بما يقاوم الزالزل
)Rural Uplift Centre( مركز النهوض بالمناطق الريفية

)JANIC( المركز الياباني للتعاون الدولي
مركز رصد التشرد الداخلي

مركز مناصرة المرأة وذوي اإلعاقة واألطفال
)Mothers Legacy Project( مشروع تراث األمهات

)Assessment Capacities Project( مشروع تقييم القدرات
المعهد الدولي للتنمية المستدامة

المعهد النيجيري لمخططي المدن
معونة الكنيسة الفنلندية

مقاطعة خراسان رضوى
منتدى اإلعاقة في المحيط الهادئ

المنتدى االقتصادي العالمي
المنتدى اإلنساني، إندونيسيا

المنتدى السويسري للمنظمات غير الحكومية المعنية بالحد من مخاطر 
الكوارث

المنتدى العالمي للمناخ
منتدى المخاطر العالمية

)Ecological Christian Organisation( منظمة
منظمة )No Strings International( الدولية

)J/P( منظمة اإلغاثة الهايتية
المنظمة اإليرانية للهندسة اإلنشائية
منظمة التضامن الدولية ـ باكستان

)Yang’at( منظمة التنمية المجتمعية
المنظمة الدولية لتوفير الغذاء للجياع

المنظمة الدولية للرؤية العالمية
المنظمة الدولية للمعوقين

منظمة العمل الدولي لمكافحة الجوع
المنظمة الكاثوليكية للمعونة الغوثية واإلنمائية

منظمة الوعي باإلعاقة
منظمة باتان اإلنمائية
منظمة حفظ الطبيعة

مؤسسة "مالتيزر إنترناشونال"، المقر الرئيسي، فييتنام
مؤسسة التراث في باكستان

مؤسسة الجوع الكندية
مؤسسة الجيوتكنولوجي والبيئي والحد من مخاطر الكوارث

المؤسسة الدولية لحسن الجوار
مؤسسة السالم الدولية )شالوم(

المؤسسة السويسرية للتنمية مؤسسة الصليب األخضر الدولية: كوت ديفوار
مؤسسة إنقاذ األرض، كمبوديا
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مؤسسة أوك
مؤسسة بالن الدولية: كمبوديا، الفلبين

مؤسسة سادانا )Sadhana( للرفاهية
AlertNet ،مؤسسة طومسون رويترز
)Crossroads( مؤسسة كروسرودز

مؤسسة كريستيان إيد )المعونة المسيحية(
مؤسسة إنقاذ األرض، كمبوديا

مؤسسة أوك
مؤسسة بالن الدولية: كمبوديا، الفلبين

مؤسسة سادانا )Sadhana( للرفاهية
AlertNet ،مؤسسة طومسون رويترز
)Crossroads( مؤسسة كروسرودز

مؤسسة كريستيان إيد )المعونة المسيحية(
مؤسسة كورنرستون الخيرية

مؤسسة كير، هولندا، ونيبال، والواليات المتحدة،
)e.V.( مؤسسة معونة الشركاء الدولية

مؤسسة هيومان رايتس هاوس
هيئة الخدمات الكنسية العالمية: اليابان/تايالند

الهيئة الدولية للخدمات العامة
هيئة الرقابة المجتمعية، مكتب اتصال االتحاد األوروبي، وتايالند

الهيئة الطبية الدولية
هيئة فوكس للمساعدة اإلنسانية: أفغانستان، الهند، أمانة لجنة التنسيق الدولي 

باكستان، طاجيكستان
وكالة التعاون التقني والتنمية

الوكالة الدولية لرصد كوكب األرض والزالزل والحد من المخاطر
الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية

ويتالندز إنترناشيونال

المؤسسات األكاديمية والبحثية
British Geological Survey

Business School Lausanne
Centre d’étude des risques géologiques

Centro de Apoio Científico em Desastres, 
Universidade Federal do Paraná

 Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingenieria

Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale
Colegio de Administradores de Desastre Caracas

 Collaborating Centre for Oxford University and
 CUHK for Disaster and Medical Humanitarian

Response
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Fondazione Eni Enrico Mattei

/Fraunhofer Brussels/Fraunhofer Gesellschaft 
شبكة االستدامة والتراث الثقافي

Funvisis
 Institut National de la Recherche Agronomique de

Montpellier
Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra

Integrated Research on Disaster Risk
IQS - Universitat Ramón Llull

Universidad nacional experimental de la fuerza armada
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Universidad Santo Tomas

Universidade do Porto
Universidade Técnica de Moçambique

Università degli Studi di Udine
 Université d’Antananarivo, Diplôme de Master en

Gestion des Risques et des Catastrophes
 Université de Genève, Institut des Sciences de

l’Environnement
Université de Neuchâtel, Institut de Géographie

Université de Ouagadougou
 Université de Paris, Gestion Globale des Risques et

des Crises
Universite Gaston Berger

Universite Paris-Est Marne-la-Vallee
Xarokopeion

اتحاد )Periperi U Consortium( ــ غانا
األكاديميات الوطنية

األكاديمية الوطنية لرؤساء المدن في الصين
برنامج المستقبل اإلنساني

)BRAC( جامعة
جامعة )Delft( للتكنولوجيا
جامعة )Griffith(، أستراليا

)Groningen( جامعة
)Hawaii Pacific( جامعة

)Maiduguri( جامعة
)Makerere( جامعة

)Miyagi( جامعة
)Moi( جامعة

)Moratuwa( جامعة
)Örebro( جامعة

)Ritsumeikan( جامعة
)Shandong( جامعة

)Stellenbosch( جامعة
)Uppsala( جامعة

جامعة )Uppsala(، مركز علوم الكوارث الطبيعية
)Utrecht( جامعة

)Vila Velha( جامعة
)Wageningen( جامعة

جامعة )Wuerzburg(، معهد الجغرافيا والجيولوجيا
)Universidad de Sevilla( جامعة

جامعة أرضي
جامعة أكسفورد

الجامعة التقنية للشرق األوسط
الجامعة الصينية في هونغ كونغ،

Massey/جامعة العلوم
الجامعة المفتوحة

جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة ــ فيينا
جامعة النجاح الوطنية، مركز علوم األرض وهندسة الزالزل

جامعة أوران
جامعة بحر دار، كلية الزراعة و العلوم البيئية، قسم إدارة مخاطر الكوارث، 

والتنمية المستدامة
جامعة بوردو

جامعة بيجين نورمال
جامعة تونجي

)Tohoku( جامعة توهوكو
جامعة جنيف

جامعة جورج واشنطن
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جامعة جيبوتي
جامعة دوربان )Durban( للتكنولوجيا

جامعة دونوغوك
جامعة سالفورد، مركز مجابهة الكوارث

جامعة سان كارلوس ــ غواتيماال
جامعة ساوث كارولينا

جامعة شرق أنغليا
جامعة شنغهاي للعلوم السياسية والقانون

جامعة شنغهاي نورمال
جامعة شيلي

جامعة طهران
جامعة طوكيو

جامعة غانا
جامعة فلوريدا الدولية

جامعة في يو أمستردام
جامعة فيجي الوطنية

جامعة كاليفورنيا، دافيز
جامعة كانبرا

جامعة كانتربري
جامعة كوب

جامعة كولومبيا الوطنية
جامعة كيوتو

)Kyushu( جامعة كيوشو
جامعة لوازان

جامعة لوند
جامعة لينكولن

جامعة ماليزيا الوطنية
جامعة مونتلاير

جامعة هاواي، معهد بحوث العلوم االجتماعية
جامعة واشنطن

جامعة يورك
جامعة يونسي

كلية الدفاع الوطني السويدية، مركز دراسات الكوارث الطبيعية
كينغ كوليج لندن

للدراسات البيئة العالمية، جامعة كيوتو
مبادرات التنمية

مجالس األبحاث، المملكة المتحدة
مدرسة الخريجين

مدرسة لندن للصحة العامة والطب المداري
مرصد مانيال

 مركز )Helmholtz( ألبحاث البيئة
 GmbH - UFZ، قسم علم االجتماع

الحضري والبيئي
)Bournemouth( مركز إدارة الكوارث بجامعة

مركز إدارة مخاطر الكوارث
مركز إدارة مخاطر الكوارث و دراسات التنمية، جامعة أحمدو بيلو

مركز إدارة مخاطر الكوارث ودراسات التنمية، الجامعة الفيدرالية للتنمية، 
)Minna(

مركز إعادة بناء المجتمعات المستدامة بعد الكوارث
Academia Sinica، Taipei ،مركز االستدامة

المركز األفريقي للدراسات المعنية بالكوارث
المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث

المركز األوروبي لمراقبة األمراض والوقاية منها
)Mulungushi( مركز التدريب على إدارة الكوارث
المركز الجامعي للدراسات والبحوث المتعلقة بالكوارث

مركز الحد من مخاطر الكوارث
المركز الدولي ألخطار المياه وإدارة المخاطر

المركز الدولي لبناء األرض
المركز الدولي لألساليب الرقمية في الهندسة

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاحلة

 مركز الكوارث والتنمية على شبكة االنترنت 
)Disaster and Development Centre Online(

)Northumbria( مركز الكوارث والتنمية، جامعة
مركز الالجئين والتصدي للكوارث كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة

GNS ،المركز المشترك ألبحاث الكوارث
المركز الوطني لبحوث أوروبا، جامعة كانتربري

CzechGlobe - مركز بحوث التغيرات العالمية
مركز جنيف للتعليم والبحث في العمل اإلنساني

مركز دافيد إم كينيدي للدراسات الدولية
 مركز رصد األرض واألرض الرقمية،

أكاديمية العلوم الصينية
مركز علوم الكوارث الطبيعية

مركز فينشتين )Feinstein( الدولي
مركز مياه كولومبيا، جامعة كولومبيا

المسح الجيولوجي للدانمرك وغرينالند
 معهد إدارة الكوارث و

 إعادة اإلعمار، جامعة )Sichuan( ــ هونغ كونغ
جامعة بولي تكنيك )Polytechnic(، الصين

معهد األرصاد الجوية في التشيك
)Banaras Hindu( معهد البيئة والتنمية المستدامة، جامعة باناراس هيندو

معهد التنمية الخارجية
المعهد الجيوتكنيكي النرويجي

معهد الخريجين للدراسات الدولية والتنمية
معهد الدراسات البيئية

المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا
معهد الطاقة والموارد،

معهد الطب، الواليات المتحدة األمريكية
المعهد الكاريبي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 معهد الموارد الزراعية و
التخطيط اإلقليمي، األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية

المعهد الوطني لسياسات التعليم أبحاث اليابان
معهد أمن المجتمع

معهد جنوب شرق آسيا ألبحاث الوقاية من الكوارث، جامعة 
)Kebangsaan(، ماليزيا

معهد خافاران )Khavaran( للتعليم العالي
معهد ستوكهولم للبيئة

المنظمة الهولندية ألبحاث العلوم التطبيقية
منظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة

نظام )Inova( للرعاية الصحية
وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست

يونيفيرسيتي كوليدج لندن

القطاع الخاص
Achmea
AECOM

Altamira Information
Approche Innovante

Arik Airlines Ltd
Asea Brown Boveri Ltd

Association for Channeling Bioknowledge
AXA Group

Bio Economic Research Associates LLC )bioera(
BJD Reinsurance Consulting, LLC

The Blended Capital Group
BWCS

Citi
COSMOTE Mobile Telecommunications S.A.

CTI Engineering Co., Ltd.
Det Norske Veritas

Disaster Resilience, L.L.C.
Dupont



Elsevier Limited
Environmental Monitoring System Consultant

Enviroplus+ Associates Limited
EQECAT Sarl

Espace Pur
Esri, Esri Suisse SA

Euroconsult International
F. Hoffmann-La Roche Ltd.

 FeBAF- Italian Banking, Insurance and Finance
Federation

Folder
Freelance sign language interpreter

Gens de rivières
GITEC Consult GmbH

Gratax
Hindustan Construction Co. Ltd

IMC Worldwide Ltd
Indus Motor Company Limited

Innovation Network Corporation of Japan
Insurance Europe

Keyfiat Sazan
KfW Bankengruppe

Kindunos
Knowledge Agency Europe AB

Kokusai Kogyo Co, Ltd
KPMG

Lend Lease
LM Risk Management

Maplecroft
Marsh - United Kingdom

Mena Strategies
Motorola Solutions

Perspectives Climate Change
Precorp Ltda

RATP
Risk Management Solutions

The Royal Institution of Chartered Surveyors
Scitek s.a.r.l.

Seeconsult GmBH
SETEC Engineering

Signalert Sarl
Silkroad Consulting

SM Prime Holdings, Inc.
Soluzion Systems

South Pole Carbon Asset Management Ltd.
Spadia-Copernicus

SRG Consulting Inc.
Sure House Consulting Ltd.

Sustainability Pty Ltd
Tokio Marine & Nichido FIre Insurance Co./Ltd.

UMVOTO
United Parcel Services )UPS(

Urbisup Consulting, S.L.
WeatherRisk Explore Inc.
Willis Group Holdings plc

Winjit Technologies

األطفال من أجل السالم برايس ووتر هاوس كوبرز: سويسرا، المملكة المتحدة
البنك الياباني للتنمية

الجمعية السويسرية لالتصاالت السلكية والالسلكية

ديلويت أس إيه
)LLP( ديلويت وتوش

سكاي اليف
سيتي بنك إن إيه

الشركة السويسرية إلعادة التأمين
شركة زيورخ للتأمين

شركة ميونيخ إلعادة التأمين
جالكسو سميث كالين

كريدي سويس
MASA Group مجموعة ماسا

المعهد السويسري
مؤسسة بيل ومليندا غيتس

مؤسسة نيبون
نستله

وسائل اإلعالم واألخبار
وكالة األنباء الفرنسية

شبكة الجزيرة اإلخبارية
بي بي سي

ANSA
AP

ARD
Bloomberg.com
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االتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
بلدية بريستينا

التحالف العالمي من أجل أمان المدارس وتعليم الوقاية من الكوارث
تحالف جنوب كاليفورنيا من أجل بناء قدرة المجتمع على المجابهة

الرابطة الدولية لدراسة اقتصاديات التأمين
الرابطة الدولية لمساعدة المسنين

الرابطة الدولية لهندسة الرياح
 الرابطة الوطنية لإلغاثة من الكوارث ــ كوريا

رابطة اإلغاثة من الكوارث
شبكة التنمية لرابطات السكان األصليين

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتثقيف في مجال الطوارئ

شبكة النوع االجتماعي والكوارث
شبكة معلومات المناخ والتنمية ــ آسيا

شبكة معلومات المناخ والتنمية ــ أفريقيا
فرقة العمل اآلسيوية اإلقليمية المعنية بالحد من المخاطر في المناطق الحضرية

الفريق االستشاري البرلماني المعني بالحد من مخاطر الكوارث
الفيلق األلماني الهولندي األول )منظمة عسكرية(

 اللجنة الوطنية األلمانية المعنية
بلجنة البيانات العلمية والتكنولوجية

مبادرة بناء قدرات الحد من الكوارث
المجلس الدولي للعلم

المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية )LELCI( - الحكومات المحلية 
من أجل االستدامة

المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
المجموعة االستشارية للقطاع الخاص التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من 

الكوارث
مركز بحر قزوين للمعلومات البيئية

المنتدى الدولي للتعافي
المنظمات الشعبية العاملة معاً بالتآخي

نموذج للزالزل العالمية



 أعلنت حكومة اليابان أنه سيتم عقد مؤتمر األمم المتحدة الدولي للحد من مخاطر الكوارث في مدينة سينداي 
في مارس/آذار 2015/ صورة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الحقوق والتصريح بالطبع والنشر 

تخضع محتويات هذه المطبوعة لحقوق الطبع والنشر. وال يجوز استخدام هذه المطبوعة ألغراض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى دون 
الكتيب ملكية حصرية  الواردة في هذا  الكوارث. وتظل جميع الصور  المتحدة للحد من مخاطر  الحصول على إذن مكتوب مسبق من مكتب األمم 

لمصادرها التي تمت اإلشارة إليها، وال يجوز استخدامها ألي أغراض دون الحصول على إذن مكتوب من هذا المصدر. 

وللحصول على إذن إلتاحة أي جزء من هذه الوثيقة على اإلنترنت أو توزيعها أو إعادة طبعها، يرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
 isdr@un.org :الكوارث

Rue de Varembé 11-9
Geneva ,CH1202

Switzerland
www.unisdr.org



الجهات الراعية للمنتدى العالمي

 Plate-forme française pour la prévention
des risques majeurs

المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

االتحاد األوروبي

حكومة اليابان


