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المنتدى العالمي للحد من مخاطر 
الكوارث لعام 2017

22-26 من أيار/مايو 2017 - كانكون، المكسيك



ُيعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNISDR( عن خالص تقديره للحكومات اآلتية التي 
دعمت المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2017 سواء بإسهامات مخصصة أو غير مخصصة: 
وكذلك  األمريكية،  المتحدة  والواليات  والسويد،  والنرويج،  ونيوزيلندا،  واليابان،  وألمانيا،  وفنلندا،  أستراليا، 

المفوضية األوروبية. والشكر موصول أيًضا إلى مؤسسة نيبون ومؤسسة UPS لما قدماه من إسهامات.

كذلك ُيعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن جزيل شكره للعدد الكبير من المنظمات، واألفراد، 
والمتطوعين الذين أسهموا في هذا المنتدى. ويعرب عن تقديره أيًضا لبلدان كندا، وفنلندا، والهند، وموريشيوس، 

وقطر، وتركيا الستضافتها الفعاليات التحضيرية اإلقليمية.

نوجه شكًرا خاًصا إلى المكسيك الستضافتها المنتدى العالمي ودعمها السياسي والمالي القوي.



مذكرة إعالمية
المباشرة  االرتباطات  من  العديد  ويشمل  الشاشة.  ملء  وضع  في  أفقي  بتنسيق  العرض  مع  المنشور  هذا  يتناسب 
بالمحتويات اإلضافية، ومقاطع الفيديو، ووثائق المعلومات األساسية، وغيرها من المميزات. راجع الرموز المبينة 

أدناه والنصوص المكتوبة بخط داكن على مدار الصفحات.
للوثيقة  مرجع  كل  في  للفترة 2030-2015  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  منتظم إلطار  ارتباط  كذلك  يتوافر 

الرسمية. 
وانطالًقا من الجهود المستدامة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل الحفاظ على البيئة، لن تتم 
طباعة هذا المنشور. لذا ُيوصى بتجنب طباعة هذه الوثيقة. وإذا استلزم األمر طباعة الوثيقة، يجب طباعتها على 

صفحات A4 بتنسيق أفقي.

استخدم هذا الرمز للوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة 
بالدورات

استخدم هذا الرمز للوصول إلى وثائق المعلومات 
األساسية المرتبطة بالدورات

استخدم هذا الرمز لزيارة مواقع الويب وغيرها 
من الميزات

المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث

ُيعد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تأسس في عام 2006 )بقرار الجمعية العامة رقم 198/61( هو أول تجمع عالمي 
ألصحاب المصلحة الملتزمين بالحد من المخاطر وبناء قدرة المجتمعات والدول على الصمود أمام الكوارث. وُيعرف المنتدى العالمي 
بأنه المحفل الرئيسي على المستوى العالمي للمشورة اإلستراتيجية، والتنسيق، وتطوير الشراكات، واستعراض التقدم الُمحَرز في 
تنفيذ الصكوك الدولية للحد من مخاطر الكوارث، وال سيما إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث )2015-2030(. ويتسم المنتدى 
العالمي، الذي أُطلق في عام 2007 وينعقد مرة كل سنتين، بطابع يسهل الحوار وتبادل المعارف فيما بين جميع أصحاب المصلحة، على 
المستويين الحكومي وغير الحكومي على حد سواء. إضافة إلى ذلك، تساهم نتائج المنتدى العالمي في المداوالت التي تجريها كيانات 
إدارة األمم المتحدة وآلياتها مثل الجمعية العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة، خاصًة فيما يتعلق بعمليات المتابعة لمؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة، وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

وأهداف التنمية المستدامة المحددة لها.

لالّطالع على مزيد من المعلومات عن الدورات السابقة للمنتدى العالمي، ُيرجى زيارة: 
www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

يمثل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بوصفه الجهة المنظمة واألمانة العامة للمنتدى العالمي، مركز التنسيق في منظومة 
األمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث وضمان أوجه التضافر بين األنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها وكاالت األمم المتحدة 

والمنظمات األقليمية واألنشطة ذات الصلة في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، والمجاالت اإلنسانية. 
ويتمثل دور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في دعم تنفيذ إطار ِسنداي، ومتابعته، واستعراضه بما في ذلك من خالل دعم 
االتساق مع الصكوك الدولية األخرى، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة المحددة لها وكذلك اتفاق باريس 
بشأن تغير المناخ. وبذلك، فإن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يدعم دمج إدارة مخاطر الكوارث في مجاالت العمل المختلفة 
لألمم المتحدة والدول األعضاء بها ونطاق واسع من أصحاب المصلحة الرئيسيين كذلك، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
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الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث أول مناسبة تجتمع بها دول العالم كانت 
لمناقشة التقدم المبكر الُمحَرز في تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اعتمدته 
الدول األعضاء في األمم المتحدة في ِسنداي باليابان في مارس 2015 في المؤتمر العالمي 

الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
أكد هذا الحدث من جديد على التزام الدول األعضاء الملحوظ تجاه إطار ِسنداي. فقد قامت الكثير من البلدان بالفعل بمواءمة، 
أو أنها بصدد مواءمة، إستراتيجيات وخطط إدارة مخاطر الكوارث لديها مع إطار ِسنداي. كذلك تعمل البلدان على سّن تشريعات 

داعمة، واالستثمار في الخبرات، والتواصل مع أصحاب المصلحة، ومواءمة آليات إدارة المخاطر لتعزيز االتساق.
لقد كان الحضور القياسي والمشاركة من جانب المجتمع المدني جنًبا إلى جنب مع مجتمع األمم المتحدة، والزمالء من القطاع 
الخاص، وأوساط العلوم والتكنولوجيا، والبرلمانيين، والحكومة المحلية تأكيًدا واضًحا على أن، بحسب ما ورد في كلمات األمين 

العام لألمم المتحدة، "الحد من المخاطر و القابلية للتضرر هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".
لم يترك االجتماع وملخص الرئيس أي شك بشأن المستوى المرتفع من االلتزام بتحقيق أهداف إطار ِسنداي بما في ذلك تلك 
المتعلقة بخفض الوفيات، وتقليل أعداد المتضررين من الكوارث، والحد من الخسائر االقتصادية واألضرار التي تلحق بالبنية 
التحتية الحيوية. وُيعد هذا العمل حيوًيا للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان هناك يقين مدهش بأن على البلدان أن تعمل 
اآلن إذا أردنا أن نحقق الغاية )e( من إطار ِسنداي بحلول عام 2020 المتمثل في "الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي 

لديها اسـتراتيجيات وطنيـة ومحليـة للحـد من مخاطر الكوارث". 
وإنني أحثكم على قراءة الوثيقة الختامية وأن تستلهموا جهودكم الخاصة من ملخص الرئيس الذي يجسد األفكار وااللتزامات 

بالعمل الذي انبثق عن هذا التجمع التاريخي. 
وأخيًرا، فقد تفضلت دولة المكسيك باالستضافة الكريمة لهذا المنتدى العالمي، وهو بلد يواجه مجموعة كبيرة من األخطار 
الطبيعية ويفي بالتحدي المتمثل في الحد من مخاطر الكوارث كل يوم من خالل رصد النشاط الزلزالي، وإصدار تحذيرات 
بشأن موجات الحر الشديد، وتتبع األعاصير المدارية، وغير ذلك. وأود أن أُعرب عن خالص شكري لرئيس المكسيك، فخامة 
الرئيس/ إنريكي بينيا نييتو، ووزارة الخارجية المكسيكية، ووزارة الداخلية المكسيكية ووكالة نظام الحماية المدنية الوطنية 

)SINAPROC( التابعة لها على إسهاماتهم القّيمة في نجاح هذا المنتدى العالمي. 
إنني أتطلع إلى الترحيب بكم في المنتدى العالمي القادم في عام 2019 في جنيف بسويسرا، حيث سنستمر في بناء الزخم من 

كانكون لجعل هذا العالم مكاًنا أكثر أماًنا وأكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث!

مقدمة

 روبرت جالسر

الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث

... سنستمر في استخدام الزخم من كانكون لجعل هذا العالم مكاًنا"
أكثر أماًنا و اكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث! "
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ملخص الرئيس I كانكون، 26 من أيار/مايو 2017

من االلتزام إلى العمل

أ- مقدمة

ُعقدت الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من 24 إلى 26 أيار/ مايو 2017   -1
في كانكون بالمكسيك. وترأس الدورة فخامة الرئيس/ إنريكي بينيا نييتو، رئيس الواليات المتحدة المكسيكية، 
بمشاركة فخامة الرئيس/ بوجار نيشاني، رئيس جمهورية ألبانيا، وفخامة الرئيس/ جوفينيل مويس، رئيس هايتي، 
وفخامة الرئيس/ تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباس، وصاحب الجاللة سمو الملك مسواتي الثالث، رئيس دولة 
سوازيالند، وفخامة الرئيس/ روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، وفخامة السيد/ ماتالن زاكراس، الوزير المساعد 
لرئيس جمهورية جزر مارشال، وفخامة السيد/ خوريلسوخ أوخنا، نائب رئيس وزراء منغوليا، وفخامة السيدة/ إنونغ 
وينا، نائب رئيس زامبيا، وفخامة السيدة/ أمينة محمد، نائب األمين العام لألمم المتحدة، وفخامة السيدة/ لورا توك، 
نائب رئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، و60 من الوزراء، ونواب الوزراء، والبرلمانيين، وممثلي المنظمات 
الحكومية الدولية، والحكومات المحلية، والمديرين التنفيذيين في قطاع األعمال والمجتمع المدني. وقد استفاد المنتدى 
من مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة عن ُبعد من أسيا، واألمريكتين، وأوروبا، ومنطقة المحيط الهادئ. وكان هذا 

المنتدى العالمي هو األكبر على اإلطالق بعدما شمل تسجيل 7000 شخص.

استضاف المنتدى العالمي منتدى القادة الذي يرأسه رئيس الواليات المتحدة المكسيكية ونائب األمين العام لألمم   -2
المتحدة، حيث اعتمد هذا المنتدى بيان كانكون رفيع المستوى بشأن ضمان قدرة البنية التحتية واإلسكان على الصمود 
أمام الكوارث. وشمل المنتدى العالمي أكثر من 300 حدث، بما في ذلك اثنان من اجتماعات الدائرة المستديرة 
الوزارية، والدورات العامة، والدورات االستثنائية، ودورات العمل، واألحداث الخاصة. وكان هذا المنتدى قد 
سبقه انعقاد مؤتمر اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في 22-23 من أيار/ مايو الذي رّكز على زيادة توافر نظم 
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات المتعلقة بمخاطر الكوارث وإمكانية الوصول إليها من ِقبل 
األشخاص، وسبقه كذلك انعقاد حدث "القدرة على الصمود أمام المناخ والكوارث في الدول الُجزرية الصغيرة النامية: 

حلول عملية" في الفترة من 23-21.

في نطاق إطار العمل الشامل الذي حددته أهداف التنمية المستدامة )SDGs(، َعَكس برنامج المنتدى العالمي   -3
ومداوالته أولويات إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 )إطار ِسنداي(، واتفاق باريس 
بشأن تغيُّر المناخ، وخطة عمل أديس أبابا، وخطة عمل من أجل اإلنسانية، والخطة الحضرية الجديدة، واعتمد على 
النتائج الوافية والواقعية، والمواقف التي أعربت عنها المنتديات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث واستفادت منها، 
تلك المنتديات التي تكرمت باستضافتها حكومات فيجي لمنطقة المحيط الهادئ في الفترة من 24-26 تشرين األول/
أكتوبر 2016، والهند لقارة أسيا في الفترة من 2-5 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وموريشيوس لقارة إفريقيا في 
الفترة من 22-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وباراغواي في الفترة من 8-9 حزيران/يونيو 2016، وكندا 
لمنطقة األمريكتين في الفترة من 7-9 آذار/مارس 2017، وفنلندا وتركيا لقارة أوروبا في الفترة 3-5 من تشرين 
األول/أكتوبر 2016 و26-28 آذار/مارس 2017، على التوالي، وكذلك المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد 

من مخاطر الكوارث في 30 من نيسان/إبريل - 1 من أيار/مايو 2017 الذي استضافته قطر.

ب- المضي قُدًما في تنفيذ إطار ِسنداي

كان المنتدى العالمي لعام 2017 هو أول اجتماع ُيعقد بعد اعتماد إطار ِسنداي. ومّثل المنتدى فرصة للبلدان،   -4
والمنظمات الدولية، وغيرها من أصحاب المصلحة لتقييم التنفيذ، وتحديد تدابير لدفع العمل، ومشاركة الدروس 
المستفادة، وإقامة الشراكات، وتعزيز التعاون، وإعادة التأكيد كذلك بشكل أساسي على قيمة إطار ِسنداي بوصفه أداة 

توجيهية فّعالة وااللتزام بتنفيذه.

والدورات  العامة،  والدورات  الوزارية،  المستديرة  المائدة  واجتماعات  القادة،  منتدى  عن  نتج   -5
وتوجيه  الرئيسية  القضايا  بشأن  موضوعي  تبادل  الخاصة  واألحداث  العمل،  ودورات  االستثنائية، 
النحو اآلتي وفًقا ألولويات إطار ِسنداي األربعة:  ملموس التخاذ مزيد من اإلجراءات، تبلورت على 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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األولوية 1:  فهم مخاطر الكوارث

يجب بذل جهود عاجلة لضمان أن تكون جميع البلدان على علم بصورة منتظمة بالخسائر الناجمة عن   -6
الكوارث بحلول عام 2020 باعتبار ذلك شرًطا مسبًقا لتحقيق غاية إطار ِسنداي )e(. ومن المتوقَّع أيًضا أن 
تسهم بيانات خسائر الكوارث في فهم الخسائر واألضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ. في الوقت ذاته، يجب بذل 
جهود لضمان نشر بيانات الخسائر على نطاق واسع واستخدامها إلتاحة أدلة إحصائية عن المخاطر لصانعي 

السياسات، ومخططي التنمية، وممارسي الحد من مخاطر الكوارث.

يجب على أقل البلدان نمًوا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الُجزرية الصغيرة النامية أن تتيح قدرات   -7
استثمارية وفنية لدعم التطوير لقواعد بيانات الخسائر وصيانتها وإجراء تقييمات للمخاطر.

يجب تعزيز المنهجيات والمبادئ التوجيهية لجمع البيانات من أجل بناء قواعد بيانات وطنية عن الخسائر   -8
الناجمة عن الكوارث والمحافظة عليها وإجراء تقييمات للمخاطر وتطويرها لتصبح معايير عالمية يستخدمها 
القطاعان العام والخاص في الجهود الرامية إلى تنفيذ إطار ِسنداي. ويجب على مكتب األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث أن ييسر هذه الجهود.

يجب توثيق أمثلة عملية ومشاركتها بشأن استخدام منصات البيانات المفتوحة، التي تقدم معلومات جغرافية   -9
مرجعية عن المخاطر، عبر بيانات األخطار والتعرض في تنسيقات مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل المتبادل. 
ويشمل ذلك توثيق فعالية التكلفة ومزايا التنمية المستدامة المتعددة لمثل هذه المنصات المفتوحة للبيانات المتعلقة 

بالمخاطر للقطاعين العام والخاص.

ع البلدان على تحفيز السلطات المحلية إلى جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر، مما يمكِّن من تحقيق  ُتشجَّ  -10
مستويات أعلى من توزيع البيانات. وعند توحيد البيانات على الصعيد الوطني، ُيوصى بالحفاظ على مستويات 

مماثلة من التوزيع.

يجب أن تتضمن تقييمات المخاطر بيانات عن النزوح، وبيانات موزعة حسب الجنس، والعمر، والدخل،   -11
واألشخاص ذوي اإلعاقة كذلك. وهناك حاجة إلى مزيد من التحسين من أجل تحقيق ذلك. تشمل الممارسات 
الجيدة المحددة االتصال والمشاركة النشطة لمجموعات أصحاب المصلحة الذين يقومون بالفعل بتجميع هذه 

البيانات من خالل مسح األسر المعيشية أو وسائل أخرى.

تمثل معلومات المخاطر األساس لرفع مستوى الوعي وتطوير المواد التثقيفية عن مخاطر الكوارث. ويمكن تعزيز   -12
تقييمات المخاطر ودليل تقييمات المخاطر من خالل الدمج المنهجي للمعارف، والممارسات األهلية، والتقليدية.

الة إلنذار مبكر باألخطار المتعددة. ويجب زيادة  هناك عدم اتساق في توافر معلومات المخاطر من أجل تعزيز ُنظم فعَّ  -13
عدد البلدان التي تجمع بيانات عن مخاطر الكوارث ووضع سيناريوهات تهدف إلى إيجاد حدود للتحذيرات القائمة 

على التأثيرات.

يجب إتاحة معلومات عن المخاطر للسكان الُمعرَّضين للخطر، بما في ذلك جوانب القابلية للتضرر وتحديد األشخاص   -14
ذوي االحتياجات الخاصة، من أجل توجيه اإلنذارات وتحديد قنوات االتصال المناسبة. ويجب قياس التقدم المحرز 

في هذا المجال مقارنة بالهدف )g( من إطار ِسنداي.

األولوية 2:  تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث

ال تزال آليات حوكمة مخاطر الكوارث تتطور على الصعيد العالمي، واإلقليمي، والوطني. ويجب بذل جهود العتماد   -15
معايير ولوائح محددة ترمي إلى تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة 
في آليات حوكمة مخاطر الكوارث، ووضع خطط وإستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها، وتوجيه العمل 

المنسق للمؤسسات، وإيجاد حوافز لالستثمارات.
 

يجب تعزيز المساءلة في إدارة مخاطر الكوارث. ومن المهم اإلفصاح عن المخاطر الذي يخضع لتدقيق مستقل،   -16
خاصة عندما يكون إلزامًيا، ويجب أن يصبح ممارسة عامة.
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ال يزال تمكين السلطات المحلية من إدارة مخاطر الكوارث يمثل أولوية، وُيقدم إعالن الحكومات المحلية واإلقليمية   -17
بشأن تنفيذ إطار ِسنداي الذي اُعتمد في المنتدى العالمي دليالً عملًيا لتحقيق هذا الهدف.

ُتعتبر مشاركة المجتمع المحلية، والملكية، وشراء الحصص عوامل مهمة لبناء االستدامة وقدرة المجتمعات المحلية   -18
ع الحكومات المحلية على وضع إستراتيجياتها وخططها للحد من مخاطر  على الصمود على المدى البعيد. وُتشجَّ

الكوارث بناًء على احتياجات المجتمعات المحلية، ومعرفتها، ومشاركتها.

ال يزال العمل التطوعي مورًدا أساسًيا يحتاج إلى الدعم والتحفيز. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد مراًرا وتكراًرا على   -19
الدور الحاسم الذي تؤديه حركتا الصليب األحمر والهالل األحمر.

ال يزال هناك مجال كبير للتحسين واالبتكار للحد من مخاطر الكوارث في قطاعات التطوير، إلى جانب تحقيق   -20
االتساق في التنفيذ عبر القطاعات. وتمثل إدارة مخاطر الكوارث مسًعى شامالً يتطلب آليات تنسيق فّعالة، وشاملة، 
وتضم أصحاب مصلحة متعددين، مثل المنتديات الوطنية والمحلية، وتعزيزها من أجل ضمان التماسك المؤسسي 

وفًقا إلطار ِسنداي.

األولوية 3: االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على الصمود

من الضروري تطبيق إدارة مخاطر الكوارث في التخطيط االقتصادي الشامل عبر القطاعات على الصعيدين الوطني   -21
والمحلي، باعتبارها عنصراً أساسًيا للنمو والتنمية المستدامين، وكذلك بناء القدرة على الصمود، وإيجاد فرص العمل، 

وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.

انصّب تركيز منتدى القادة على االستثمارات الواعية بالمخاطر من أجل تعزيز قدرة البنىة التحتية واإلسكان على   -22
الصمود، وخلُص المنتدى إلى التزامات عملية وقابلة للتحقيق. وألقى المنتدى الضوء على أن االستثمار القادر على 
الصمود والمستدام يعتمد على القدرة على ضمان التكامل واالتساق بين أدوات السياسات واألُطر التنظيمية، وال يمكن 
أن يحدث ذلك إال من خالل التنسيق القوي، والشراكات التعاونية التي تربط المؤسسات وأصحاب المصلحة، والُنهج 

الشاملة التي ال تستثني أحًدا.

يجب القيام بعمل هائل لضمان مراعاة مخاطر الكوارث بشكل فّعال في البنية التحتية واإلسكان عند وضع   -23
اإلستراتيجيات والميزانيات االقتصادية، ومواصلة تعزيز آليات نقل المخاطر وزيادة توافرها للفئات الفقيرة ومنخفضة 
الدخل. ويجب كذلك وضع أُطر معيارية وتنظيمية بشأن االستثمارات الواعية بالمخاطر ومخصصات الميزانية، 
والحوافز، وتحليل التكاليف والفوائد، وتقييمات المخاطر للبنية التحتية الحالية والمستقبلية على حد سواء، والصيانة، 
ومعايير البناء من أجل توجيه القطاعين الخاص والعام وضمان اإلنفاذ والمساءلة. يجب أن تسترشد صناعة البناء 
بالقوانين الواعية بالمخاطر وأن تسترشد كذلك بتطبيق الخبرات لتقييم الخسائر باستخدام السيناريوهات االحتمالية.

أقّر المنتدى العالمي بقيمة ممارسات االستثمار التي تحقق أثًرا كبيًرا، مثل االستثمارات الزراعية التي تلبي احتياجات   -24
األغذية الوفيرة الصحية إلى جانب حماية التنوع البيولوجي واألراضي، وموارد المياه أيًضا. وفيما يتعلق بالمجتمعات 
المعتمدة على الغابات، سلّط المنتدى الضوء على االستثمارات في نظم مراقبة الحرائق المحلية نظًرا إلى قدرتها على 
الحد من مخاطر الحرائق، وحماية الغابات، وإيجاد فرص عمل تستند إلى نظم المعارف العلمية والمتعلقة بالشعوب 
األصلية. ومن الضروري وضع معايير للبنية التحتية الُمراعية للبيئة من أجل تحفيز االستثمارات في الحلول القائمة 

على الطبيعة.

تشّكل شبكات األمان االجتماعي، سواء من خالل نظم الدعم التي تقودها المجتمعات المحلية أو البرامج الوطنية   -25
الرسمية، أدوات أساسية للقضاء على الفقر، والحد من المخاطر المناخية ومخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة على 
الصمود على نطاق أوسع. وقد ُوضع في الحسبان االستثمار في نظم االتصاالت التي يمكن أن تعزز ثقافة الوقاية 

والمساءلة.

إن زيادة االستثمارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث تتطلب صياغة واضحة للمكاسب ونشرها، وفهًما للتبادل   -26
بين المخاطر والمكافآت. ويجب استخدام منهجيات اقتصادية إلثبات كيف يمكن لالستثمارات في الحد من المخاطر 
أن تفيد الشركات من حيث األداء المالي والقيمة غير المباشرة للشركات وكشف النقاب عن تكلفة التقاعس عن العمل. 
وتشّكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حافًزا لالستثمار الجديد حيث تتطلب بناء الثقة، وإفساح المجال إلجراء 

حوارات بشأن المصالح المكتسبة والمساءلة، وتوافر الحوافز والفحوصات الضرورية.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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من المهم وضع آليات تمويل يمكن التنبؤ بها مع زيادة االستثمار نحو تحقيق إنفاق أكثر توازًنا بين الحد من مخاطر   -27
الكوارث واالستجابة اإلنسانية، مثل هدف االتحاد األوروبي المتمثل في تحقيق نسبة 50/50 في التمويل.

ن معلومات المخاطر بانتظام في التخطيط، والتقسيم، واالستثمارات، وأن تكون مساعدة على تفادي  يجب أن ُتضمَّ  -28
التكاليف اإلضافية غير الضرورية.

جرى الحث على تعزيز االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث على التراث الثقافي، بما في ذلك من خالل تعبئة   -29
الموارد لبناء قدرات السلطات المحلية ومديري التراث، والجمع بين أفضل العلوم والمعارف التقليدية. وتم التشديد أيًضا 
على زيادة دمج المعرفة التقليدية المتاحة عن االستخدام المستدام للموارد الطبيعية في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

الحديثة من أجل تعزيز التنمية التي لديها القدرة على الصمود أمام الكوارث.

األولوية 4: تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية و "إعادة البناء بشكل أفضل" في مرحلة التعافي 
وإعادة التأهيل واإلعمار

ال يزال هناك مجال للتحسين لضمان أن ُتسهم معلومات المخاطر في تحسين االستعداد وكذلك لتوجيه الجهود الرامية   -30
إلى "إعادة البناء على نحو أفضل". وتتطلب هذه الجهود نهًجا شامالً للمجتمع، بما في ذلك مشاركة جميع أصحاب 
المصلحة، وشراكات قوية لدعم البحوث العلمية والتقنية، وتطبيقاتها، والتزام سياسي واضح قبل الكوارث وبعدها.

حّدد المنتدى العالمي عناصر مهمة لتعزيز الممارسة الحالية "إلعادة البناء على نحو أفضل"، بما في ذلك خطط   -31
االستعداد والتعافي الواعية بالمخاطر؛ ومنتديات أصحاب المصلحة المتعددين المعّززة على الصعيدين الوطني 
اَلين بين الحكومات الوطنية، والمحلية، والمجتمعات  والمحلي، وفًقا إلطار ِسنداي، من أجل التعاون والتنسيق الفعَّ
المحلية؛ وضع إطار سياسة ونظام قانوني في وقت مبكر من عملية إعادة اإلعمار لتيسير عملية التعافي؛ وتنمية 

القدرات المجتمعية؛ والملكية المحلية.

شمل المنتدى العالمي أيًضا أمثلة عن كيف يمكن للبلدان، بما فيها أقل البلدان نمًوا، أن تنجح في تصميم نظم اإلنذار   -32
المبكر وتنفيذها. ومع ذلك فقد لُوحظ أن ميزانيات العمليات والصيانة ال تزال غير كافية وال يمكن االعتماد عليها في 
الدول الُجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نمًوا، مما يعوق الوصول إلى اإلنذار 

المبكر واإلجراءات الوقائية للحد من القابلية للتضرر.

يجب بذل جهود متزايدة لمعالجة الفجوة القائمة بين الطلب والموارد المتاحة لتحقيق فعالية نظم اإلنذار المبكر في الدول   -33
الُجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نمًوا. وقد تم إقرار مبادرة المخاطر المناخية 

ونظم اإلنذار المبكر )CREWS( باعتبارهما مساهمة كبيرة في هذا الصدد.

أعلن مجتمع األرصاد الجوية عن مفهوم مبتكر لنظام عالمي لإلنذار باألخطار المتعددة يهدف إلى تعزيز إصدار   -34
اإلنذارات والمعلومات القائمة على التأثير فيما يتعلق بأحداث الطقس، والماء، والمحيطات، والمناخ عالية التأثير.

 
ُتعد اآلثار المباشرة للكوارث الصحية كبيرة، إال أن أثرها البشري واالقتصادي المتتالي والتراكمي ُيعد أكبر بكثير.   -35
وكثيًرا ما تتفاقم هذه اآلثار بسبب التدهور البيئي والعوامل التي يسببها الطقس. وثمة حاجة إلى تحويل التركيز من 
التصدي لألوبئة إلى الوقاية منها من خالل اتباع نهج متعدد التخصصات وقائم على النظم البيئية وضمان التفعيل 

لمبادئ بانكوك من أجل تنفيذ الجوانب الصحية إلطار ِسنداي.

مجاالت التركيز الخاص

أشار المشاركون إلى أن المياه تمثل محوًرا أساسًيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين أن الفيضانات والعواصف   -36
تهدد الحياة والبنية التحتية للخدمات األساسية. لذا فإن اإلدارة المستدامة للمياه تمثل ضرورة لنجاح االستعداد للكوارث، 
والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغيُّر المناخ. وفي هذا السياق، ُشجعت جميع البلدان، والمقاطعات، والمدن 
على جعل اإلدارة المتكاملة للفيضانات والجفاف محوًرا أساسًيا في عمليات التخطيط واإلدارة لديها. وتشّكل خطة 
عمل الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه )HLPW( مساهمة مهمة في دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإطار 

ِسنداي بطريقة متكاملة نظًرا إلى الصلة الوثيقة بينهما.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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إضافة إلى ذلك، حددت المداوالت التي أُجريت فيما بين الجلسات األولويات اإلضافية اآلتية:  -37

أ- رصد تنفيذ إطار ِسنداي

لي لمرصد إطار ِسنداي على اإلنترنت في المنتدى العالمي وحظي بقبوٍل من جانب البلدان وأصحاب  م النموذج األوَّ قُدِّ  -38
المصلحة الذين أبدى الكثير منهم التعهد بتجريبه. وسيسمح مرصد إطار ِسنداي بجمع البيانات ودمجها على الصعيدين 
الوطني ودون الوطني وكذلك على المستوى اإلقليمي، وسيكون مفيًدا لرصد التقدم المحَرز في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

حظي إدراج مؤشرات مشتركة بين أهداف التنمية المستدامة وإطار ِسنداي بترحيب باعتباره إنجاًزا عملًيا في ضمان   -39
االتساق في تنفيذ أُطر السياسة.

يجب بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرصد على الصعيد المحلي، ووضع المقاييس الضرورية، وجعل معلومات   -40
المخاطر عامة، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للمشاركة عبر منصات البيانات، ومصّنفة تصنيًفا مالئًما لدعم الجهود 
الرامية إلى عدم استثناء أي أحد. وقد اُعتبر تنفيذ اإلطار اإلستراتيجي لمبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات 
الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي )UN-GGIM( للمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية على أنه أداة فّعالة 

لرصد إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة.

لقد لُوحظ أن اتباع نهج منهجي للرصد يمكن أن يدفع التقدم المحَرز عبر أولويات إطار ِسنداي وأن يفرض مساءلة   -41
أكبر من جانب جميع أصحاب المصلحة. وجرى كذلك التسليم بوجود حاجة إلى تعزيز المكاتب اإلحصائية الوطنية 
وتعزيز التعاون الوثيق بين المكاتب اإلحصائية الوطنية ووكاالت المعلومات الجغرافية في البيانات المتعلقة بالكوارث. 
ويجب إيجاد حوافز لتعزيز الُنهج التعاونية ألصحاب المصلحة المتعددين في عملية اإلبالغ. وقد اقُترحت شراكة 
عالمية للبيانات المتعلقة بالكوارث في التنمية المستدامة تهدف إلى تيسير الجهود التعاونية التي تشمل أصحاب مصلحة 
متعددين الرامية لتحسين البيانات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالكوارث وتفعيلها دعًما لجهود الرصد الوطنية والمحلية.

ب- تحقيق الغاية E - الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها إستراتيجيات وطنية ومحلية 
للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020

أقّر المشاركون بأولوية وضع إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث ومواءمتها مع إطار ِسنداي بحلول عام 2020.  -42
 

كان هناك توافق في القبول بأن وضع إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث هو وسيلة لدمج السياسات والبرامج   -43
ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتغيُّر المناخ وجعلها متسقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى االستخدام الفّعال للموارد على 

الصعيدين الوطني والمحلي.

لُوحظ أن وضع إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث واعتمادها يتطلب بالضرورة مشاركة جميع أصحاب   -44
المصلحة من أجل ضمان مالءمة اإلستراتيجيات وفاعليتها.

يجب إحراز مزيد من التقدم لسد الفجوة بين العلوم والتكنولوجيا وُصنع السياسات لضمان أن تكون اإلستراتيجيات   -45
المطلوبة بحلول عام 2020 سليمة، بما في ذلك أنها تتوقع أنماط المخاطر الناشئة.

شّدد المشاركون على أهمية ضمان أن تكون خطط االستعداد والتعافي واعية بالمخاطر بحلول عام 2020 على   -46
اعتبار ذلك عنصًرا رئيًسا لتحقيق الغاية )e( إلطار ِسنداي.

جرى تسليط الضوء على التثقيف والتوعية بالحد من مخاطر الكوارث باعتبارهما عنصًرا بالغ األهمية يجب أن ُيدرج   -47
ضمن اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث.

يجب أن يأخذ وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في الحسبان المنظورات اإلقليمية والعابرة للحدود وأن   -48
ُيدرج أحكاًما تهدف إلى منع النزوح الناجم عن الكوارث والحد من مخاطر النزوح، ومعالجة احتياجات الحماية لدى 

النازحين، وتعزيز الحلول الدائمة للنزوح.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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ج- االتساق مع جداول أعمال التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ

بعد مبادرة العديد من البلدان، بما فيها الدول الُجزرية الصغيرة النامية، التي تسعى إلى تحقيق االتساق من خالل   -49
إدراج اعتبارات مخاطر الكوارث وتغيُّر المناخ في التنمية المستدامة، يمكن أن يساعد مزيٌد من العمل بهدف تعزيز 
المؤسسات وتوضيح األدوار والمسؤوليات على ضمان أن تكون جميع االستثمارات العامة والخاصة في التنمية 

والنمو هي استثمارات في القدرة على الصمود.

يتم تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لتغيُّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة عند إعطاء األولوية لالستثمارات في   -50
حياة أكثر الفئات استبعاًدا وسبل معيشتها. وتؤدي الُنهج الشاملة للتخطيط واالستثمار دوًرا أساسًيا في معالجة الظروف 

التي تخلق القابلية للتضرر والتعرض.

يجب ربط اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث التي يلزم وضعها بحلول عام 2020 بالتخطيط   -51
واالستثمار في مجال التنمية الوطنية وبالمساهمات المحددة وطنًيا في اتفاق باريس. ويزداد تأثير فوائد الُنهج المتسقة 
وإخفاقاتها بشكل أكبر على الصعيد المحلي، ويجب أن تكون الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الواعية بالمخاطر 

ل تغيُّر المناخ في لُب األولويات المحلية. والقادرة على تحمُّ

رحب المنتدى العالمي باالتساق والتكامل الذي تحقق في مؤشرات إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة. وسيكون   -52
من الضروري بذل جهود مماثلة لوضع مقاييس لهدف التكيف مع اتفاق باريس، بما يتسق مع مؤشرات إطار ِسنداي 
ن الحكومات الوطنية والمحلية من االعتماد على مجموعات بيانات مماثلة  وأهداف التنمية المستدامة. وهو ما سُيمكِّ

ورصد التنفيذ بمزيد من الكفاءة والفعالية.

من المهم إدراج اعتبارات مخاطر الكوارث عند معالجة المسائل المتعلقة بالهجرة، والنزوح، والالجئين، والتنقل   -53
البشري.

ستكون العالقات الوثيقة بين العمليات التحضيرية للمنتديات اإلقليمية والعالمية للحد من مخاطر الكوارث والمنتدى   -54
السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة عامالً رئيسًيا في الرصد السنوي للتقدم المحَرز في أهداف 
ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وستسهم في خطة المنتدى السياسي رفيع المستوى 

المعني بالتنمية المستدامة.

ستتيح مداوالت المنتدى العالمي في عام 2019 الفرصة لتقييم التنفيذ استناًدا إلى مرصد إطار ِسنداي والمساهمة   -55
في مداوالت المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سُيعقد على مستوى رؤساء البلدان 

والحكومات إلجراء أول تقييم شامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

د- الحد من مخاطر الكوارث الذي ُيراعي الفوارق بين الجنسين والشامل للجميع

كان هناك قبول قوي بوجود فجوات جنسانية مستمرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وُوجهت دعوات لقبول   -56
وتعزيز قيادة النساء والفتيات، وتمكينهن، ومشاركتهن في صنع القرار، والتصميم، والتخطيط، ووضع الميزانية، 
والتنفيذ، والرصد بشأن اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث الذي ُيراعي الفوارق 
بين الجنسين والشامل للجميع بحلول عام 2020، إلى جانب إتاحة بناء القدرات والتعليم الكافيين من أجل تمكين الدور 
لي للنساء والفتيات لكي يصبحن عوامل فاعلة للتغيير في إدارة مخاطر الكوارث. كما ُوجهت أيًضا دعوات  التحوُّ
لتمكين النساء من شغل المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص على الصعيدين الوطني والمحلي لتعزيز التكافؤ 

بين الجنسين في إدارة مخاطر الكوارث.

أُطلق "البرنامج العالمي لدعم التنفيذ الُمراعي للمنظور الجنساني إلطار ِسنداي: معالجة مسألة عدم المساواة بين   -57
الجنسين في المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام األخطار الطبيعية في المناخ المتغير" لتنفيذ 

.)e( االلتزامات الجنسانية المتضَمنة في إطار ِسنداي، مع التركيز بوجه خاص على تحقيق الغاية

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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للتغلب على الحواجز النظامية التي تقف حائالً أمام الشمول، هناك حاجة إلى ثالثة إجراءات مترابطة وهي: بناء   -58
المعارف والمهارات، وتغيير المواقف، ونظم المعتقدات، وتعزيز الحكم الشامل. ويفتح تطبيق مبادئ التصميم الشامل 

حيًزا إضافًيا للشمول على نحٍو فعال.

أقّر المنتدى العالمي بأهمية إعالن داكا بشأن اإلعاقة وإدارة مخاطر الكوارث باعتباره توجيًها عملًيا للتنفيذ الشامل   -59
إلطار ِسنداي. وُحثت البلدان على تنفيذ اإلعالن واإلبالغ عن التقدم المحَرز في تنفيذه عند اإلبالغ عن التقدم المحَرز 

في إطار ِسنداي في عام 2019.

حرص المنتدى العالمي لعام 2017 على عدم استثناء أحد. وللمرة األولى، تمّكن المشاركون من ذوي اإلعاقة من   -60
االنضمام للمنتدى عن ُبعد من خالل روبوتات الحضور عن ُبعد واالجتماع عبر اإلنترنت. ورّحب المنتدى بالتوصيات 

من أجل زيادة الشمول بشكل أكبر.

هـ- مبادرات التعاون الدولي

يأتي التعاون الدولي في صميم إطار ِسنداي وتنفيذه. ويجب على المبادرات اإلقليمية والعالمية أن تدعم البلدان وتعّجل   -61
بوضع إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وتنفيذها بحلول عام 2020.

إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن التعاون فيما بين القطاع الخاص يمثل آلية مهمة يجب االستفادة   -62
من قدرتها على دعم تبادل البيانات، والمعلومات، والدروس المستفادة عبر البلدان وتسهيلها، ومساعدة البلدان على 

اكتساب التكنولوجيا والدراية الفنية المتصلة بمخاطر الكوارث، مع تحقيق فوائد أيًضا للقطاع العام.

باألخذ في الحسبان عشرات التريليونات من الدوالرات التي سيتم استثمارها في البنية التحتية في العقود المقبلة، جرت   -63
التوصية بإنشاء ائتالف بين البلدان فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية من أجل تبادل المعرفة، واألدوات، وأفضل 

الممارسات، وبناء قدرات المهندسين والمهندسين المعماريين لتعزيز فهمهم للمخاطر وتدابير التخفيف.

شّدد المشاركون على أهمية دور منظومة األمم المتحدة في دعم البلدان لوضع إستراتيجيات تدمج تغير المناخ، والتنمية   -64
المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، ومواصلة بناء القدرات الوطنية. وتمثل خطة عمل األمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها أداة مهمة لتحقيق هذه الغاية.

ج- االستنتاجات والمتابعة

ثّمن رئيس المنتدى العالمي المناقشات المثمرة والديناميكية التي جرت طوال فترة المنتدى وأعرب عن خالص تقديره   -65
لقيادة الرؤساء المشتركين والمنظمين لمختلف الجلسات وكذلك للمشاركة النشطة والموضوعية للغاية من جانب جميع 
أصحاب المصلحة والكيانات التابعة لمنظومة األمم المتحدة. وأعرب جميع المشاركين عن خالص تقديرهم لرئيس 
المكسيك لترأسه للمنتدى ولوزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس الحماية المدنية، وحاكم كوينتانا رو، 

ورئيس بلدية كانكون الستضافتهم المنتدى العالمي.

أثنى الرئيس على القيادة والدعم المقدَمين من الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث ومكتب األمم   -66
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في التنظيم المشترك للمنتدى العالمي، وطلب دعمه للمضي قدًما في المداوالت 
التي تتضمن المشاركة المنّسقة بشكل كامل والدعم من الكيانات التابعة لمنظومة األمم المتحدة من خالل خطة عمل 

األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها.

كان هناك تقدير واسع النطاق بأن مداوالت المنتدى العالمي کانت عملية ومهمة لتعزيز الُمضي في تنفيذ إطار ِسنداي   -67
وکذلك أنها كانت مفيدة في وضع جدول أعمال المنتديات اإلقليمية القادمة في عام 2018 والمنتدى العالمي المقبل 
الذي سيتم استضافته من ِقبل حكومة سويسرا في عام 2019. وفي هذا السياق، أُعيد التأكيد على أهمية مراجعة تنفيذ 

خطط العمل واإلستراتيجيات اإلقليمية كل سنتين.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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كان هناك شعور عام بأن المنتدى العالمي مّثل آلية أساسية لتعزيز االتساق العملي في التنفيذ مع جداول األعمال   -68
الدولية األخرى، وال سيما أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، ورصد التقدم المحَرز. وكانت طبيعة المنتدى 
التي تنطوي على أصحاب مصلحة متعددين هي أساس المداوالت المثمرة للغاية والتنفيذ الفّعال إلطار ِسنداي على 

جميع المستويات.

جرت اإلشارة إلى أن الرئيس سُيبلغ رسمًيا رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي بملخص رئيس المنتدى العالمي   -69
وبيان كانكون الرفيع المستوى ليكونا مساهمة في المناقشات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ُوجهت دعوة إلى جميع ممثلي البلدان وأصحاب المصلحة لتمثيل مداوالت المنتدى 

العالمي في إعداد الوثائق الختامية للمنتدى وفي أثناء مداوالته.

أُرجئ المنتدى العالمي مع االلتزام بانعقاده مجدًدا في سويسرا في عام 2019، واإلعراب عن خالص التقدير للحكومة   -70
السويسرية بوصفها البلد المضيف للمنتدى في المستقبل.

 

كان هناك قبول قوي بوجود فجوات جنسانية مستمرة في مجال الحد "  
من مخاطر الكوارث وُوجهت دعوات لقبول وتعزيز قيادة النساء 

والفتيات، وتمكينهن، ومشاركتهن"...

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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 Working Session 
Sendai Framework 

Monitor Consultation  
Arena F  

10:00 - 11:30

Build Back Better & Preparedness 
 

 Arena A 
 10:00 - 11:30 

Working Session 
Science & Technology 

Arena E 
11:15 - 12:45 

Working Session 
Local Authorities  

Arena F  
11:15 - 12:45   

Working Session 
Community Resilience  

Arena A 
11:15 - 12:45 

Working Session 
Cultural Heritage & 
Indigenous Knowledge 

Arena E 
11:15 - 12:45 

Working Session 
Land Use & 
Spatial Planning  

Arena F  
11:15 - 12:45 

Working Session 
Health & DRR

 Arena A 
11:15 - 12:45 

 
 

 

 

Special session 
Early Warning & 
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Special session
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Lunch  
Arena H  

13:00 - 14:55  

Side Events *  
13:00 - 13:55

Lunch 
Arena H 

13:00 - 13:55
Side Events *

 13:00 - 13:55Lunch  
Arena H  

13:30 - 14:25 

Side Events * 
13:30-14:25

Side Events *  
14:00 - 14:55
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Plenary 

 Coherence with the 2030 Agenda for Sustainable Development 
Arena A

14:00 - 16:00
 Opening Ceremony 

Arena A - 15:00 - 16:00  
 

Side Events *  
16:00 - 16:55Working Session 

Private Sector 
Engagement 

Arena E 
16:15 - 17:45   

Working Session   
Risk Information & 

Loss Databases 
Arena F  
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Working Session 
DRR Governance 

Arena E  
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Working Session 
Ecosystems protection, mgmt 
and resilient agriculture 

Arena F  
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Working Session 

Inclusive & people 
centered DRR 

Arena A  

17:00 - 18:30 

Closing Ceremony
 

Arena A - 17:00 - 17:45
 

 

Risk Award Ceremony 
Arena E 17:45 - 18:15 Side Events * 

17:50 - 18:45
Sasakawa Award Ceremony - Arena E 18:30 - 19:00

Reception by Mexico (by invitation) 20:30 - 21:30 Reception by Quintana Roo 19:15 - 20:15

Leaders Forum 
(by invitation) 

 16:15 - 18:45

Plenary 
Reducing Vulnerability of Countries in Special Situations

Arena A 
15:00 - 17:00 

From Commitment to Action

AGENDA

Working Session 
International Cooperation 

Arena E 
11:45 -13:15

Working Session 
Risk Insurance 

Arena F 
11:45 - 13:15 

Working Session 
Critical Infrastructure 

Arena E 
10:00 - 11:30 
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ملخ
الجلسات الرسمية

األحداث الجانبية
فعاليات أخرى

الكيانات المشاركة  17

أّيد المشاركون والمنظمون للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 
2017 مبدأ أن المؤتمر يجب أن يكون مراعًيا للبيئة ومقتصًدا في استخدام 

الورق. وكان معظم المشاركين قد شاركوا الوثائق عبر موقع الويب لمكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: PreventionWeb.net، وعّزز المكتب 
التزامه تجاه الحفاظ على البيئة من خالل تجنُّب طباعة ُنسخ من برنامج المؤتمر 

الرسمي وأعمال المؤتمر. 
للحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالحدث، اختار أكثر من 2000 مشارك 

البقاء في المكان فيما استعان معظم المشاركين اآلخرين بالمكوك اليومي 
ع جميع المشاركين على تعويض سفرهم إلى المؤتمر  في تنقالتهم. وُشجِّ

من خالل منصة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ على شبكة 
اإلنترنت من أجل اإللغاء الطوعي لخفض االنبعاثات المعتمد 

كان هناك العديد من العناصر اإلضافية التي أسهمت في جهود المؤتمر للحفاظ 
على البيئة. على سبيل المثال، ُصنعت جميع المنصات واألثاث المستخدم 

من منتجات األخشاب الطبيعية والمستدامة. وفي نهاية المؤتمر، أُعيد تدوير 
المنصات وتم التبرع باألثاث الخشبي للمدارس المحلية. تعاونت الكيانات التابعة 
لألمم المتحدة على تجميع الوثائق لمشاركتها من خالل حملة خارجية في أكياس 

هدايا مصنوعة من القطن الطبيعي. كذلك بذل المكان جهوًدا للحد من استخدام 
تكييف الهواء، حيثما أمكن؛ وتم تقديم طعام متاح من مصادر محلية طوال 

المؤتمر.
لمزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة للحد من األثر البيئي للمنتدى العالمي 

لعام 2017، ُيرجى زيارة موقع الويب اآلتي: 

مت ابتكارات عدة خالل المنتدى العالمي لعام 2017 لتعزيز إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة. حيث قُدمت أربعة  قُدِّ
روبوتات للحضور عن ُبعد يتم التحكم فيها من بنغالديش، وبلجيكا، وفيجي، وإيطاليا، وإسبانيا، والواليات المتحدة والتي 

أتاحت للمشاركين عن ُبعد المساهمة في المناقشات والتفاعل مع المشاركين في النقاش في أثناء المؤتمر. 
كما ساعدت "أداة السبورة التفاعلية التعاونية"، المتاحة بدعم من معهد اإلعاقة والسياسة العامة بالجامعة األمريكية، 

المشاركين عن ُبعد على متابعة المناقشات والمشاركة بها. وقد أُتيحت لغة اإلشارة الدولية والتعليقات التوضيحية المغلقة 
في جميع الجلسات العامة والعديد من جلسات العمل، حيث تم تخصيص مساحات وتركيب ساللم صعود في معظم قاعات 

االجتماعات. وقد كان من الممكن إتاحة هذه الترتيبات بفضل المساهمة المالية المقدمة من مؤسسة نيبون وحكومة المكسيك.
كان مكان انعقاد المؤتمر مزوًدا بالفتات بلغة برايل ووصول معّدل للكراسي المتحركة.

 شارك أكثر من 200 صحفي من 20 بلداً في تغطية
 المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2017. 
كما أرسل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

ثمانية صحفيين إلى المنتدى. وحضر أيًضا 20 صحفًيا آخر 
من 11 بلًدا باعتبارهم جزًءا من وفود بلدانهم.

وأصدر الصحفيون أكثر من 200 مقالة إخبارية مطبوعة 
باللغة اإلنجليزية، وفًقا إلحصاءات فاكتيفا، إضافة إلى 

100 مقالة باللغة اإلسبانية. وال تشمل هذه األرقام األخبار 
المقدمة على اإلنترنت، والتقارير اإلذاعية، والتلفزيونية 

الصادرة بلغات خالف اإلنجليزية. وقد أصدر ثمانية صحفيين 
خاضعون لرعاية مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث أكثر من 50 خبًرا، ركزوا خاللها على القضايا 
الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. 

وألول مرة، تجاوزت تغطية وسائل التواصل االجتماعي 
وسائل اإلعالم التقليدية وحطمت الرقم القياسي الذي 

تحقق في ِسنداي 2015 في المؤتمر العالمي الثالث لألمم 
المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث، بالوصول إلى أكثر 

من مليون تغريدة خالل الفترة من 22 إلى 28 أيار/مايو 
.2017

إمكانية الوصولالحفاظ على البيئة

األرقاموسائل اإلعالم
منتدى القادة   1

2   اجتماعات المائدة المستديرة 

الوزارية

الجلسات العامة   7

الدورات االستثنائية   2

جلسات العمل   15

األحداث الجانبية   46

األحداث الخاصة   7

االجتماعات التحضيرية   56

االجتماعات الثنائية   157

https://offset.climateneutralnow.org/register
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/greening
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السيدة/ أمينة محمد
نائب األمين العام لألمم المتحدة

تبذل األمم المتحدة قصارى جهدها عندما يتعلق األمر بتسهيل التعاون فيما بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 
بشأن القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات حقيقية لتحقيق األفضل في حياة الناس. 

وليس هناك ما يلخص ذلك أكثر من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تكمن في صميم جدول أعمال خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030. وُيعد هدفنا األول على مدى السنوات الـ 13 المقبلة هو القضاء على الفقر، وهذا بدوره يتطلب 
اتخاذ إجراءات بشأن جميع العناصر األخرى في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن الواضح أننا ال نستطيع 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون التصدي للمخاطر المناخية ومخاطر الكوارث بشكل عام. 
إننا نجتمع هنا في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث بعد مرور أكثر من عامين على اعتماد المكّون 

األول لخطة عام 2030، وهو إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث.
لقد كان اعتماد إطار ِسنداي إنجاًزا رائًعا، وتتويًجا لثالث سنوات من المشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني في 

جميع المناطق، وثماًرا لعشر سنوات من التعلُّم من سابقه "إطار عمل هيوغو". 
كانت هناك العديد من النجاحات التي تحققت على طول الطريق. فقد انخفض معدل الوفيات الناجم عن بعض األخطار. 
وتقلص احتمال وقوع الكوارث الضخمة بشكل كبير في العديد من البلدان بفضل المؤسسات القوية، والتشريعات 
الصارمة وأُطر السياسات العامة، وتحسين االستعداد، وتحسين ُنظم اإلنذار المبكر، وزيادة الفهم بشأن مخاطر الكوارث، 

وزيادة المشاركة مع المجتمع المدني، وزيادة المساءلة عن األخطار الناجمة عن األنشطة البشرية.
إن مضيفنا الكريم، المكسيك، هو نموذج جيد ُيحتذى به في مسألة الحد من مخاطر الكوارث. فمنذ زلزال عام 1985، 
تحّقق تقدم كبير في التحذيرات الزلزالية وفي إدارة الظواهر الجوية بالغة الشدة. وكان إعصار باتريشيا قبل عامين 
هو أقوى إعصار على اإلطالق حيث أحدث انهياًرا أرضًيا على الخط الساحلي للمحيط الهادئ في المكسيك ولكن لم 
تقع إصابات. وقد أدت اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها وكالة الحماية المدنية في المكسيك وغيرها من الجهات دوًرا 

مهًما في ذلك.
ومع ذلك، فقد أقّرت الدول األعضاء عند اعتماد إطار ِسنداي بأنه ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، وال سيما 
في مجال تحسين إدارة مخاطر الكوارث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل التي تعاني بشكل غير متناسب من 

الكوارث، سواء من حيث الخسائر في األرواح أو الخسائر االقتصادية.
نستطيع القول ببساطة إن الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث ليست مستدامة وال يمكن أن تستمر على المستويات 
الحالية إذا ما أحرزنا تقدًما بشأن أهداف التنمية المستدامة. وهناك تقدير حديث يشير إلى أن الكوارث سنوًيا تكلف 

االقتصاد العالمي مبلغ 520 مليار دوالر أمريكي وتدفع 26 مليون شخص إلى الفقر. 
التحدي هنا هو كيف سنحقق أهداف التنمية المستدامة إذا ما كانت الخسائر االقتصادية السنوية الناجمة عن الكوارث 
يمكن أن تستنزف الناتج المحلي اإلجمالي بالكامل لبلد منخفض الدخل بين عشية وضحاها وتجبر الماليين على النزوح 

من ديارهم. فعلى سبيل المثال، فقدت هايتي 120% من ناتجها المحلي اإلجمالي في زلزال عام 2010، و32% من ناتجها 
المحلي اإلجمالي نتيجًة إلعصار ماثيو في تشرين األول/أكتوبر الماضي.

ينصب تركيز إطار ِسنداي على الوقاية. ويجب على الحكومات التي تعمل مع أصحاب مصلحة آخرين، مثل رؤساء 
البلديات، والمجموعات المجتمعية، والمنظمات النسائية، والقطاع الخاص، والبرلمانيين، ومجموعات الشباب، على سبيل 

المثال ال الحصر، إعطاء األولوية ذاتها إلدارة مخاطر الكوارث بقدر ما تعطيها إلدارة الكوارث.
يعني ذلك في األساس تقليل المستويات الحالية للتعرض و القابلية للتضرر وتجُنب إيجاد مخاطر جديدة للكوارث. ومن أجل 
القيام بذلك، يجب إيالء تركيز دقيق على األشياء التي تزيد من احتمال وقوع الكوارث. ومن بين العوامل المثيرة للمخاطر 
الفقر وعدم المساواة، وتغيُّر المناخ، وضعف إدارة المخاطر، واالستخدام غير المالئم لألراضي وقوانين البناء، والتطور 

ضة لألخطار، والتدهور البيئي. الحضري السريع، والنمو السكاني في المناطق المعرَّ
توضح هذه القائمة كيف أن الحد من مخاطر الكوارث يمثل خًطا أحمر في أهداف التنمية المستدامة. وهذا هو السبب في أنه 

من األهمية بمكان أن ننتقل هنا، في كانكون، من االلتزام إلى العمل على اإلطار.
لقد اتفقت إفريقيا، واألمريكتان، وأسيا، وأوروبا، والشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة المحيط الهادئ، جميًعا على 
خطط لتنفيذ إطار ِسنداي واعتمدوها مع تركيز واضح على تحويل النموذج من إدارة الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث. 
ويمثل ذلك أمًرا حيوًيا من أجل إحراز تقدم بشأن الغايات الرئيسية إلطار ِسنداي بما في ذلك خفض الوفيات، وتقليل أعداد 
األشخاص المتضررين من الكوارث، والحد من الخسائر االقتصادية، والحد من األضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.
ظهرت هذا األسبوع عالمات مطمئنة بإحراز تقدم في تطبيق إطار ِسنداي. ويجري اآلن عرض نموذج مرصد إطار 
ِسنداي بحيث توجد مؤشرات لقياس التقدم المحَرز في تحقيق الغايات. ومن شأن ذلك أن يسّرع الخطط الرامية إلى تحقيق 
زيادة كبيرة في اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020 على نحو ما دعت إليه 

الغاية E من إطار ِسنداي.
ُتعد هذه اإلستراتيجيات حيوية لتحقيق النجاح الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. فهي تسمح باتخاذ تدابير هادفة 
للحد من التعرض القابلية للتضرر لدى المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، وزيادة التكامل بين التكيف مع تغيُّر المناخ 

والحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين المحلي والوطني. 

السيدة/ أمينة محمد، نائب األمين العام لألمم المتحدة

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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يتواءم ذلك جيًدا مع النهج اإلستراتيجي المتَبع على نطاق منظومة األمم المتحدة لدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف 
مع تغيُّر المناخ في جهود األمم المتحدة اإلنمائية وقياس الخسائر واألضرار.

بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، السيد/ أنطونيو غوتيريش، الذي ُيعرب عن غاية أسفه لعدم تمكنه من الوجود بينكم، 
أتمنى لكم تحقيق النجاح في هذا المنتدى العالمي. وإنني على ثقة بأن النتيجة ستكون حافًزا مهًما إلحراز المزيد من التقدم 

في تنفيذ إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة.

أشكركم شكًرا جزيالً.
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فخامة السيد إنريكي بينيا نييتو
رئيس المكسيك

مساء الخير لكم جميًعا

السادة الموقَّرون رؤساء الدول والحكومات المشاركون في هذا المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث 
لعام 2017.

يسرني أن أعرب عن أحّر آيات الترحيب بنائب األمين العام لألمم المتحدة، السيدة/ أمينة محمد.
وكذلك أرحب بالسيد/ روبرت غالسر، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وحاكم والية كوينتانا رو.
وأعضاء مجلس الوزراء في المكسيك.

وأعضاء وعضوات الكونغرس المشاركين هنا اليوم، والوزراء، واألمناء العموميين، وأعضاء الوفود المختلفة من 189 بلًدا 
الذين يشاركون في هذا الحدث الذي يميز بلدنا.

كما أحيي ممثلي منظمات المجتمع المدني واألكاديميات.
وأُرحب كذلك بممثلي وسائل اإلعالم.

أود أن أرحب بكم جميًعا في المكسيك، ذلك البلد متعدد األعراق والثقافات، الذي يفخر بتاريخه األلفي ويتطلع اليوم إلى 
المستقبل بتفاؤل.

حفل االفتتاح
لقد ازدهرت، على مدى قرون، حضارات عظيمة في جميع أنحاء أراضينا، كانت معتقداتها ترتبط ارتباًطا وثيًقا بقوى 

الطبيعة، والتي التأمت مًعا وكّونت الروح المكسيكية. 
تمتد مساحة المكسيك نحو مليوني كيلو متر مربع مما يمنحها ميزة جغرافية، وفي الوقت ذاته، يعرضها لعدد كبير من 

المخاطر، ال سيما الظواهر الجوية والمائية، والجيولوجية، والبركانية. 
إنني هنا أشير إلى األحداث كبيرة الحجم، مثل الزالزل، والفيضانات، والجفاف، والعواصف، وحتى التهديد الكامن للنشاط 

للعديد من البراكين لدينا. 
يتجلى التنوع الطبيعي أيًضا في أبهى صوره هنا، في والية كوينتانا رو، حيث ازدهرت واحدة من أكثر الثقافات تقدًما في 
العصور القديمة، وأنا أشير إلى ثقافة المايا. هنا شّكل شعب المايا رؤيته لفن األحواض العالمي، وترك لنا إرًثا معمارًيا 

رائًعا، ال يزال يبهرنا حتى يومنا هذا. 
كما تركوا عالمة على معارفهم العلمية المتقدمة وطريقة تصديهم للظواهر الطبيعية.

على سبيل المثال في منطقة تولوم األثرية، ال يزال من الممكن االنبهار بمعبد إله الريح، الذي ُيعتبر واحًدا من أنظمة اإلنذار 
األولى باألعاصير. 

واليوم نحن نعلم أنه في حين أنه من المستحيل احتواء قوى الطبيعة، إال أن بإمكاننا التخفيف من آثارها وإنقاذ األرواح. وهذه 
ليست مهمة ثانوية، ففي بلدنا هناك ربع نسبة السكان معرّضون لتهديد مواجهة األعاصير، فيما ُيعد ثلث السكان معرّضون 

للزالزل، هذا ذكر الثنتين فقط من أشد القوى الطبيعية.
منذ عام 2012 وحتى اآلن، واجه بلدنا ما ال يقل عن 166 حالة من حاالت الكوارث مختلفة األحجام. ولمواجهة ذلك، جعل 

المكسيكيون حماية األرواح في صدارة أولوياتنا، معتبرين الوقاية عماًدا أساسًيا لنظام الحماية المدنية لدينا.
إن معرفة ما يجب القيام به، أو المكان الذي يجب الذهاب إليه، أو الجهة التي يجب االتصال بها، أو اإلجراءات التي يجب 
أن ُتتخذ في حاالت الطوارئ، ربما تكون كالفارق بين الحياة والموت. ونحن في المكسيك ندرك تماًما أننا محظوظون؛ 
ألن لدينا المؤسسات المتاحة لنا، وال سيما قواتنا المسلحة، ومؤسساتنا العامة، والمجتمع المدني، وكذلك الموارد البشرية 

والمادية الالزمة إليجاد نظام وطني للحماية المدنية موّحد ويمارس أنشطته.
نحن نعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الحال في البلدان ذات الموارد األقل. ويكفي أن نعرف أن 90 في المئة من 
الوفيات الناجمة عن الكوارث تحدث في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وهنا في منطقة البحر الكاريبي، يوجد 

العديد من المجتمعات و النظم اإلقتصادية معّرضة بشكل خاص لحاالت كوارث التي تفاقمت نتيجة لتغير المناخ.
من المهم أن نحقق ألقل البلدان نمواً القدر ذاته من معدل الحد من التأثيرات المادية والبشرية الذي حققناه في العديد من الدول.
ولذلك إن الدعوة موّجهة إلى أعضاء المنتدى العالمي من أجل دعم التضامن عن طريق إتاحة الموارد، والتدريب، وغيره 
من أشكال الدعم، للبلدان التي تحتاج إلى تكملة جهودها الوطنية. ودولة المكسيك ُتظهر تضامنها مع العالم بأسره، وال سيما 

مع بلدان منطقة البحر الكاريبي.
وهنا، في هذا الحدث، وفي هذا المكان، وفي هذا المنتدى الدولي، نتعهد بااللتزام الذي تتخذه المكسيك تجاه جميع بلدان منطقة 
البحر الكاريبي، التي نفخر باالنتماء إليها، وُنعرب بوضوح عن تضامننا ودعمنا لجميع السياسات التي تنتج عن هذا المنتدى 

بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لتلك الدول والحد من مخاطر الكوارث على وجه التحديد.



س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

21

السيدات والسادة،
إن الدرس األهم الذي تعلمناه من مواجهة الكوارث، هو ضرورة العمل بطريقة وقائية.

فالعمل في الوقت المحدد أمر مهم، ولكن األهم من ذلك هو االستعداد لألحداث غير المتوقعة. إن الظواهر الطبيعية ال تعترف 
بحدود أو حواجز وطنية أو أوامر حكومية، ويكون تأثيرها األقوى على السكان األكثر قابلية للتضرر.

ستتيح لنا تلك التجربة التي تضم أكثر من 6,000 مشارك من 189 بلًدا يشاركون في هذا االجتماع أن نحسن التعاون 
الدولي وأن نخفض الخسائر البشرية، واالقتصادية، وخسائر البنية التحتية المرتبطة بحاالت الكوارث.

أتمنى لكم نجاًحا باهًرا، وأؤكد أننا مًعا يمكننا أن نحرز تقدًما في بناء أفضل ممارسات الوقاية والعمل في مجال الحد من 
مخاطر الكوارث.

مرة أخرى، أُعرب لكم عن أحّر آيات الترحيب في المكسيك، وبلدنا دائًما ما يفتح ذراعيه الستقبالكم، متوقعين أن يكون هذا 
الحدث منتًجا ومثمًرا كما هو متوقع من انعقاده.

أتمنى لكم إقامة ممتعة في المكسيك.

أشكركم شكًرا جزيالً.
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جلسات العمل

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية
الجلسات العامة

البيانات الرسمية

منتدى القادة

الدورات االستثنائية
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ألقت الوفود اآلتية بياًنا خالل المنتدى العالمي لعام 2017.
تتوافر جميع البيانات بالفيديو عند النقر فوق اسم البلد. البيانات الرسمية

االتحاد الروسي
إثيوبيا

األرجنتين
األردن 
أرمينيا
إسبانيا

أستراليا
أفغانستان
إكوادور

ألبانيا
ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا 

أوغندا
أوكرانيا 
إيطاليا 

بابوا غينيا الجديدة
باراغواي

باكستان
البحرين
البرازيل
البرتغال

بلجيكا
بنغالديش 

بنما
بنن

بوليفيا )متعددة القوميات(
بيرو

تايلند
تركيا
تشاد

تشيلي
تنزانيا
تونس
تونغا

جامايكا 
الجزائر

جزر المالديف
جزر سليمان

جزر كوك
جزر مارشال

الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية

جمهورية إيران )اإلسالمية(
جمهورية غامبيا
جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جنوب إفريقيا
جنوب السودان

جورجيا
الدنمارك

زامبيا
ساموا

سانت فنسنت وجزر غرينادين
سري النكا

السلفادور
سلوفينيا

سوازيلند
السودان
السويد

سويسرا
صربيا
الصين

طاجيكستان
الغابون

غانا 
غواتيماال 

فرنسا
الفلبين
فنلندا
قطر

قيرغيزستان
كازاخستان 
الكاميرون

الكرسي الرسولي 
كمبوديا

كندا
كوبا

كوت ديفوار
كوستاريكا

كولومبيا
الكويت

كيريباس

لبنان
لكسمبرغ

ليبريا 
ليسوتو
ماليزيا

مدغشقر
مصر

المكسيك
مالوي

المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية
منغوليا

موريشيوس
ميانمار
النرويج

نيبال
النيجر

نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا

الهند 
هندوراس 

الواليات المتحدة األمريكية
اليابان 

https://www.youtube.com/watch?v=tUlq25eIpGg&t=2s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=8JFFPKVgJPw&index=183&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=OLDjRGZvkZ0&index=99&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1auftmVVEaw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=hDYH9ljrQFc&index=1&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=feyQru6ZPFA&t=1s&index=185&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=4XJAUEMiauA&index=2&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=d-MwCDAU8RM&index=65&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mKY0jruRoYE&index=82&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=OX_qLGQuBrQ&t=1s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=-Ljx6THKIO4&index=189&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=YZz1tDVUi_8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=wMSZRp_YhEk&t=9s&index=187&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=6j52RnzBadM&t=13s&index=172&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=DP_YUR201WY&index=128&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=C2yKKFMGEE8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=XfqvcjhXBM4&index=3&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mgAdpobNZ5U&index=81&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1luc0eTOhgE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0UwYXWf70&index=67&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=fVn7ekdQPOY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=177&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=515dq73hYRI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=MSaLDabuQQg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LRtrB75CKFs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=aV-7QK5KPFM&index=60&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=3etp2gKeYuo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=3etp2gKeYuo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=-67DIowfe98&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=N9rwxtWhyPI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=174&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=d72ji1Jjrt4&index=71&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=v1LdmeBUMgU&index=139&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FI2gzfNtRwI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=10s&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=bnkcyxKGF9A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=WvSyN90vSF4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=bVlkQd7PvsA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=191&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=5d-P80IOrFc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=IXshRsHktNg&t=2s&index=190&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8mxdKqThAQo&index=100&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mG4WLMWIVA0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=173&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gpXE4Cp3iNc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=9OuERdXMnWY&index=68&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=SyYKWftiC5M&index=73&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IxFvlt1ySdg&index=6&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=-SOD90UIkWY&index=66&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=-SOD90UIkWY&index=66&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=bV3yJA7Z_2A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Idbj4lWst3A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=njX9kNZDYIg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=d86ykuRaths&t=248s&index=194&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=QhqFs4BXFKc&index=63&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Government%20of%20Georgia%20Official%20Statement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017globalplatformwrittenstatementd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5n7ORaWXoAo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=fI2sCjNV6JE&index=69&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dCixPALyhfI&index=11&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=3r4YsJpBPDs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=175&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=rZ0k4FKNq3Y&index=137&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statestatementsloveniacancunenglish[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=ofMdt0JzjUc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=170
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Republic%20of%20Sudan%20Statement-GP-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fRJfwL0MXVQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=tfCmSKYSZTE&index=15&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ZlaxG_6Esi8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=JSPuknMKPLk&index=9&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ql8jA33fy44&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-b_jXxHAyyM&index=59&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=HtHYpiQmmMQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=VjIdbXQFkao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=MHAyVfCbvyk&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=o1DoSbQCI-s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=_RenleDoBOA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=mQQy7mzzx3M&t=15s&index=186&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=sq4My1Agf4k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=179&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Qhkmz3N2sa8&index=74&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=tNRDOsiWzSE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=FtaJJeY7wX4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=npaT9Lp5eQc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=181&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=dais0kJaFi4&index=143&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=KgkDJnGqOoE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=n3XN2dSdCdo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=FtaJJeY7wX4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXkSQz-uU&index=14&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=L7W72D_Wdho&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=wVNPLieX3Y0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=182
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/writtenstatementluxembourgglobalpla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q2EGWHD5ma0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=He0jRA8bF0I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=tLGpnFDggE4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=NAEqTV7ft3U&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=4s&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sPfwEBW8hqA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=pS61ZxeATRE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=IXkIrY4BF7k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Hpfqe6XYEzI&t=11s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=mofqb7naHnA&index=140&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dyjVHoNP2Ao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=WvvU60x6v7s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=v1FXfmSI7K0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vDpOJE2SF3M&index=61&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=4m3RRhMEsyM&index=64&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=asKr7ZlKeGo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=oj_sx6JS3iI&t=23s&index=184&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=CZQqyNE1O9M&index=7&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=36vxUob5yig&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=LsRMwAfMmWs&t=2s&index=188&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=2FZVvOUDp8I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=9


24

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

البيانات التي ألقتها المنظمات الحكومية الدولية والكيانات التابعة لمنظومة األمم المتحدة 
االتحاد األوروبي

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
األمانة العامة لجماعة دول األنديز
األمانة العامة لجماعة شرق إفريقيا

برنامج األغذية العالمي 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

البنك الدولي
  )United Nations University( جامعة األمم المتحدة

جامعة الدول العربية
جامعة السالم

)ECCAS( الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا
مجتمع المحيط الهادئ 

صندوق األمم المتحدة للسكان
في أمريكا الوسطى 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ألسيا والمحيط الهادئ
لجنة المحيط الهندي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 )Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres( مركز تنسيق الوقاية من الكوارث

مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

مكتب الممثل السامي لألمم المتحدة ألقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
منظمة التعاون االقتصادي 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
المنظمة الدولية للهجرة 
منظمة الصحة العالمية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
منظمة العمل الدولية 

منظمة فرسان مالطة العسكرية

هيئة األمم المتحدة للمرأة
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث

البيانات التي ألقتها المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات أصحاب المصلحة
إف إم جلوبال

االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب 
االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء 

االتحاد الدولي للصحة البيئية  
التحالف الخيري في الصين

الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك
الجمعية الدولية إلدارة حاالت الطوارئ - فرع الهند 

 )World Animal Protection( الجمعية العالمية لحماية الحيوانات
الرابطة العالمية للكوارث وطب الطوارئ

الرابطة الوطنية لرجال إطفاء البلديات في غواتيماال
الكلية األمريكية لقيادات الرعاية الصحية الدولية

المتطوعون في المجال الرقمي لحاالت الطوارئ والكوارث 
المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية، اللجنة الدولية المعنية باالستعداد للمخاطر 

المركز األسيوي للحد من الكوارث
المنظمة الدولية للرؤية العالمية 

المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية 
الموقف اإلفريقي المشترك تجاه المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2017

بيان الوزارات والهيئات العليا عن قواعد التفسير العامة للسوق الجنوبية المشتركة
بيان مشترك باسم الشعوب األصلية

بيان مشترك باسم القطاع الخاص
بيان مشترك باسم المرأة

بيان مشترك باسم المنتدى اإلقليمي ألسيا الوسطى وجنوب القوقاز
بيان مشترك باسم المنظمات غير الحكومية

بيان مشترك باسم رؤساء البلديات والحكومات المحلية
بيان مشترك باسم شبكة األمن البشري 

بيان مشترك باسم كبار السن

https://www.youtube.com/watch?v=Wm3NEEdHdKg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NA_l2qdDXzg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=Jn0Cb8rRGEc&index=109&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/EAC%20Remarks%202017%20GP%20DRR%20Cancun-for%20submission.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BY0-IJqaVxw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=qOQayYsgIRc&index=114&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=SS9GhZUmHPc&index=70&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/unustatement2017unisdrgp.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/unustatement2017unisdrgp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f_4I0ACs_co&index=108&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=KjUblAojJVI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=f7_Upro9kp4&index=145&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=f7_Upro9kp4&index=145&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=S8irqpv8sMs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=puFmD6nJN00&index=149&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=51s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Global%20Platform%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction_ESCAP%20[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CAQGuW1dhuo&index=153&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=CAQGuW1dhuo&index=153&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ocCIBBRy3lw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=UWp3w5nPBnE&index=121&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=RLkOVXKc_o4&index=122&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=PYe9XDdHFlw&index=110&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gZKB3jzAs2I&index=119&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mQWpbNc3W5w&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=puut-M6jHAU&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=1jKDdmOBUg8&index=132&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=WtsSuVxEzJI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=clGebo60i50&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=aQu7QwwNdSQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=QTdAakubKCg&index=147&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=br4kw1Xz3rY&index=148&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IOExRoqfoPM&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=HRC2qjbfuIw&index=167&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=NVKLYYJO0Pw&t=4s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=HRC2qjbfuIw&index=167&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/disaster%20risk%20reduction%20in%20Somalia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NVKLYYJO0Pw&t=4s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=bDk5aIsHfJ4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=98&t=5s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/disaster%20risk%20reduction%20in%20Somalia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IUedZrtLRQc&index=166&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=83PyS9C19Vs&index=159&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=bDk5aIsHfJ4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=98&t=5s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Disaster%20Statement%202017[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IUedZrtLRQc&index=166&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statementcentrefordrrs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=5H2moPPG7RI&t=3s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=134
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statementcentrefordrrs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=5H2moPPG7RI&t=3s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=134
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Disaster%20Statement%202017[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rZGtfIPVp5c&index=127&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statementcentrefordrrs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=FnGgHlfcdUM&t=9s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=rZGtfIPVp5c&index=127&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=kKwk8p9o7kU&index=141&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=brP63EiAdIY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=96
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=brP63EiAdIY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=96
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/20170519_GDN%20Official%20Statement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh3ser-nO0&index=157&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017%20Globa%20Platform.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/20170519_GDN%20Official%20Statement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IOExRoqfoPM&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh3ser-nO0&index=157&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=sQbG2S3yRVs&index=138&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IOExRoqfoPM&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=136


25

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

بيان مشترك باسم مجموعة أصحاب المصلحة من قطاع العلوم واألوساط األكاديمية
بيان مشترك باسم وسائل اإلعالم 

بيان مشترك لتحالف »شركاء من أجل القدرة على الصمود«
بيان مشترك من مجموعة أصحاب المصلحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تحالف إكوهيلث ومبادرة أرض المستقبل
 )Iwate University( جامعة إيواتي

جامعة زنجان
جامعة ال الغونا 

جامعة والية مكسيكو المستقلة، كلية التمريض والتوليد
جمعية الهالل األحمر في بنغالديش 

دكتوراة في التنمية العلمية والتكنولوجية لجمعية مركز البحوث والدراسات المتقدمة في معهد البوليتكنيك 
الوطني

رابطة بلديات بنما
رابطة جنيف  

سديم ألنظمة االستشعار الالسلكية  
مؤسسة كاريتاس الدولية

مبادرة االستعداد للكوارث والوقاية منها لجنوب شرق أوروبا 
مجلس الالجئين النرويجي

مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب 
مجموعة األمم المتحدة الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا

مجموعة متطوعي الخدمة المدنية 
مختبر تحليل الزالزل

مركز تعاون جامعة أكسفورد والجامعة الصينية في هونغ كونغ لالستجابة للكوارث واالستجابة الطبية اإلنسانية
مركز حاالت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث في ألماتي

مركز مواجهة مخاطر الكوارث
معهد الحماية المدنية لإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث في تشياباس   

معهد المخاطر الجبلية والبيئة، األكاديمية الصينية للعلوم
معهد كزافييه للخدمة االجتماعية، رانتشي 
منظمة أكاديمي أوف دياجنوستكس، إنك

منظمة أكشن إيد للمعونة
 )Oxfam International( منظمة أوكسفام الدولية

 Consultoría Social Integral Vinni( منظمة االستشارات االجتماعية الشاملة فيني كيوبي أيه.سي
 ).Cubi A.C

منظمة حفظ الطبيعة في إفريقيا
منظمة دي دي أر ديناميكس لميتد

منظمة سوكا غاكاي الدولية
  )Little Bees International( منظمة ليتل بيز إنترناشونال

 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty( منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
)Organization

منظمة مكافحة الحرائق األمريكية 
Mercociudades

https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=C3p53VEoFp0&index=155&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=sQbG2S3yRVs&index=138&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/53455ifehofficialstatement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/53455ifehofficialstatement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ifmsastatementgpdrr.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/53455ifehofficialstatement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ifmsastatementgpdrr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ldwwx8Laoj0&index=160&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ifmsastatementgpdrr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N3y2N7Ghz8k&index=170&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Ldwwx8Laoj0&index=160&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=N3y2N7Ghz8k&index=170&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/drrhsnfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/drrhsnfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xml5BAJsQ_I&index=126&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/drrhsnfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FCcgomXFPOE&index=24&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Xml5BAJsQ_I&index=126&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=KSRf6IEsG_Y&t=6s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=FCcgomXFPOE&index=24&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1zdDmePBK8I&index=72&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=KSRf6IEsG_Y&t=6s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=02W_qwMM0cw&index=75&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1zdDmePBK8I&index=72&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=02W_qwMM0cw&index=75&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gJoHyMRxeIY&index=151&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=el9hlfwO4Gw&index=165&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pg4F4Ul6tqQ&index=129&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=wcElTNNlm3Y&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=gJoHyMRxeIY&index=151&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=el9hlfwO4Gw&index=165&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1d3nE-8p6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=ii5jz2DDy1s&index=130&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=el9hlfwO4Gw&index=165&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=7CrAKD52Oo8&index=133&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1d3nE-8p6Ac
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/DRAFT4%20Interfaith%20FBO%20statement%20GPDRR%20clean.docx
https://www.youtube.com/watch?v=cwyzxuSBp8I&index=164&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=7CrAKD52Oo8&index=133&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=et2fpIYguVE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=161
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/DRAFT4%20Interfaith%20FBO%20statement%20GPDRR%20clean.docx
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/UNIVERSIDAD%20RESILIENTE%20ANTE%20EL%20RIESGO%20DE%20DESASTRE%20.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/UNIVERSIDAD%20RESILIENTE%20ANTE%20EL%20RIESGO%20DE%20DESASTRE%20.docx
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Stament_Canary_Islands.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/SASAKAWA%202017-Statement-3%20Minutes-DRES-IRAN.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2_v_PvvIcoo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=163
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Stament_Canary_Islands.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2_v_PvvIcoo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=Pylzk5x6eC8&index=113&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Pylzk5x6eC8&index=113&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=2_v_PvvIcoo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=163
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/World%20Vision%20Position%20Statement%20Global%20Platform%2020.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/World%20Vision%20Position%20Statement%20Global%20Platform%2020.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Pylzk5x6eC8&index=113&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dGr18BG39-E&index=131&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement.docx
https://www.youtube.com/watch?v=dGr18BG39-E&index=131&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dGr18BG39-E&index=131&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pg4F4Ul6tqQ&index=129&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pg4F4Ul6tqQ&index=129&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W


فخامة السيد السيد تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباس، في أثناء مداخلته في المنتدى العالمي لعام 2017



27

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

"

منتدى القادة

ندرك نحن، المشاركين في منتدى القادة، أن الخسائر االقتصادية المباشرة 
الناجمة عن الكوارث تتزايد بشكل كبير على الصعيد العالمي، حيث بلغت على 

مدى العقد الماضي ما يقرب من 1.4 تريليون دوالر أمريكي."

 بيان كانكون الرفيع المستوى – 24 من أيار/مايو 2017 
ضمان قدرة البنية التحتية واإلسكان على الصمود

ُعِقد منتدى للقادة يوم األربعاء 24 من أيار/مايو 2017 في كانكون، بالمكسيك، في إطار المنتدى العالمي للحد من مخاطر 
الكوارث برئاسة فخامة الرئيس/ إنريكي بينيا نييتو، رئيس المكسيك، وبمشاركة فخامة الرئيس/ جوفينيل مويس، رئيس 
هايتي، وفخامة الرئيس/ تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباس، وصاحب الجاللة سمو الملك مسواتي الثالث، رئيس دولة 
سوازيالند، وفخامة الرئيس/ روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، وفخامة السيد/ ماتالن زاكراس، الوزير المساعد لرئيس 
جمهورية جزر مارشال، وفخامة السيد/ خوريلسوخ أوخنا، نائب رئيس وزراء منغوليا، وفخامة السيدة/ إنونغ وينا، نائب 
رئيس زامبيا، وفخامة السيدة/ أمينة محمد، نائب األمين العام لألمم المتحدة، وفخامة السيدة/ لورا توك، نائب رئيس التنمية 
المستدامة بالبنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للمنظمات الحكومية الدولية، وحركتي الصليب األحمر والهالل األحمر، 
والبرلمانيين، وممثلي الحكومة المحلية، والمديرين التنفيذيين في قطاع األعمال والمجتمع المدني، وغيرهم من أصحاب 
المصلحة لتحديد تدابير عملية وااللتزام بها للحد من الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث وبناء قدرة األشخاص، 

والمجتمعات، والبلدان، وأصولها، وسبل المعيشة بها صامدين أمام الكوارث مع التركيز على البنية التحتية واإلسكان.

التحدي
ندرك نحن، المشاركين في منتدى القادة، أن الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث تتزايد بشكل كبير على 
الصعيد العالمي، حيث بلغت على مدى العقد الماضي ما يقرب من 1.4 تريليون دوالر أمريكي. وتزيد الخسائر االقتصادية 
غير المباشرة هذا الرقم. وكان للخسائر التي لحقت بالمخزون الرأسمالي للبلدان، بما في ذلك اإلسكان، والبنية التحتية، 
واألصول اإلنتاجية، وسبل المعيشة، واآلثار على الصحة والتعليم، تداعيات مالية كبيرة، تسببت بدورها في إعاقة النمو 

االقتصادي والتنمية.
نحن نالحظ أن النماذج العالمية تشير إلى أن مخاطر الخسائر االقتصادية آخذة في االزدياد نتيجة للزيادة السريعة في عدد 
األصول المعرَّضة لألخطار وقيمتها، وعدم كفاية الصيانة واالقتصاد المعولم. وفي بعض المناطق، قد تتزايد مخاطر فقدان 

المخزون الرأسمالي في الكوارث بمعدل أسرع من رأس المال الُمنَتج.
ونحن نفهم أن تغيُّر المناخ يؤثر على تواتر المخاطر المرتبطة بالطقس وشدتها ويفرض تحديات أكبر في الحد من مخاطر 
الكوارث وبناء القدرة على الصمود أمامها. كذلك نحن ندرك أن الكوارث، وبوجه خاص الكوارث المحدودة، وبطيئة 
التطور، والمتكررة، تضر بشدة البنية التحتية، واإلسكان، وأماكن العمل، وسبل المعيشة، والنظم اإليكولوجية، واإلنتاج 
االقتصادي وهي عوامل تشّكل دعائم أساسية للنمو والتنمية. وتصبح الخسارة في حد ذاتها دافًعا لمزيد من القابلية للتضرر 
والتعرض، ومن ثمَّ لمخاطر الكوارث، وُتضعف القدرة على الصمود، وتزيد من احتماالت النزوح الناتج عن الكوارث. 

إننا ُنقّر كذلك بانخفاض التغلغل آلليات نقل المخاطر، وال سيما بالنسبة إلى الفقراء.

المنصة المترأسة لمنتدى القادة الذي ُعقد يوم األربعاء 24 من أيار/مايو 2017
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نحن أيًضا نعرف الصلة الوثيقة بين تغيُّر المناخ والكوارث المتصلة بالمياه، التي تمثل نحو 90% من األحداث 
الـ 1000 األكثر كارثية منذ عام 1990. ولذلك، إننا نسلّم بأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي وسيلة فّعالة لتعزيز 
القدرة على الصمود من أجل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيُّر المناخ، وندعو القادة اآلخرين وجميع أصحاب 

المصلحة إلى االنضمام إلى هذا النهج.
نحن ندرك أن الفقراء يعانون بشكل غير متناسب من األخطار الطبيعية واألخطار الناجمة عن األنشطة البشرية؛ ألن الفقر 
يقّوض إلى حد كبير قدرة الناس على الصمود االجتماعي واالقتصادي أمام الكوارث، كما أن الكوارث تزيد من إضعاف 
سبل المعيشة والراحة وتستنفد القدرة على الصمود، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والخسائر غير االقتصادية. وعالوًة على 
ذلك، فإن األسر منخفضة الدخل المتضررة من الكوارث تعاني من انخفاض في كميات الطعام، والرعاية الصحية، ونفقات 

التعليم، مما يهدد احتمال خروجهم من حالة الفقر ويزيد انتقال الفقر من اآلباء إلى األطفال.
على الصعيد العالمي، يعيش نحو واحد من كل سبعة أشخاص في مساكن مكتظة ورديئة الجودة. وتتعرض األسر المعيشية 
منخفضة الدخل على وجه التحديد لمخاطر؛ ألنها تعيش عادة في مناطق معرضة لألخطار ذات القيمة المنخفضة لألراضي، 

والبنية التحتية، والخدمات الناقصة، أو غير الموجودة، والمساكن رديئة الجودة والهشة، وفي داخل البيئات المتدهورة.
إننا نالحظ أن القطاعين العام والخاص بينهما عالقة مترابطة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، وتشغيلها، وصيانتها وتحديثها. 
ويمكنهما من خالل العمل مًعا أن يقلال من مخاطر الكوارث والخسائر عن طريق ضمان أن تكون ممارسات االستثمار 
واألُطر التنظيمية واعيتين بالمخاطر، وأن يتم التخطيط لها بصورة مشتركة، إلى جانب تبادل البيانات وبناء بيئة تمكينية.

الفرصة
على مدى السنوات المكملة لألربعين المقبلة، سيكون من الالزم عن أي وقت مضى زيادة االستثمار في البنية التحتية، بما 
في ذلك المدارس، والمستشفيات، وبناء الطرق الحضرية، والمياه، والمرافق الصحية، والطاقة، ونظم النقل، واإلسكان. 
وال يزال من المقرر بناء نحو 60% من المنطقة المتوقَّع تحضرها بحلول عام 2030، ومن المتوقَّع استثمار تريليونات 
الدوالرات في بناء بنية تحتية جديدة سنوًيا. ولتلبية احتياجات سكان العالم الذين سيصل عددهم إلى تسعة مليارات نسمة 
بحلول عام 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 واالستجابة لآلثار الضارة لتغيُّر المناخ سيتطلب 
األمر تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الكوارث، بما في ذلك البنية التحتية واإلسكان 
الُمراعيين للبيئة. في حين أن تكلفة تجديد البنية التحتية والبناء غالًبا ما تكون مرتفعة، إال أن االستثمارات الجديدة القادرة 

على الصمود ليست كذلك بل إنها تؤتي ثمارها على المدى البعيد.

نحن ندرك أن خفض الخسائر المرتبطة بالكوارث له فوائد قصيرة، ومتوسطة، وبعيدة األجل، وهو أمر أساسي لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستدامة البيئية. ويمثل االستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الكوارث، 
بما في ذلك البنية التحتية التي تقلل من الكوارث والسكن المالئم واآلمن، إلى جانب تعزيز األُطر المعيارية والتنظيمية، 
واإلنذار المبكر، واإلجراءات االستباقية القائمة على التنبؤات طريقة فعالة للقيام بذلك. إضافة إلى ذلك، يمكن آلليات نقل 

المخاطر أن تساعد على وضع الحوافز لالستثمار الواعي بالمخاطر.
إننا نشّدد على الضرورة الُملّحة التخاذ إجراءات فورية لعكس التوجه الحالي لندرة المياه، والفيضانات، وتدهور شبكات 
المجاري والصرف الصحي، والكوارث المرتبطة بالمياه. ونكرر التأكيد على التزامنا بإدراج االعتبارات المتعلقة بالمياه 

في جميع مناقشات التنمية على الساحة العالمية.
إننا نؤكد على الحاجة المجتمعية، ونقّر بتوافر فرص األعمال، لزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 
المدني في تطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية، وصيانتها، وتحديثها، بما في ذلك اإلسكان، للحد من مخاطر الكوارث.

إننا ندرك كذلك الحاجة إلى مواصلة االستثمار في التعليم والتوعية لتعزيز الفرصة المتاحة بأقصى قدر.

االلتزامات
في سياق االستثمارات اإلنمائية الشاملة، بما في ذلك "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد الكوارث و "البناء بشكل أفضل منذ 

البداية"، ونحن عازمون على العمل مًعا، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى:
تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، واتفاق 	 

باريس بشأن تغيُّر المناخ، والخطة الحضرية الجديدة، والصكوك األخرى ذات الصلة؛
إجراء تقييم لمخاطر الكوارث للبنية التحتية الحيوية القائمة بحلول عام 2019؛	 
االستثمار في جمع البيانات والمعلومات عن مخاطر الكوارث والخسائر، مع مراعاة التراث الثقافي للشعوب األصلية 	 

والتصدي للمخاطر المكثفة وواسعة النطاق، والعوامل الكامنة وراء المخاطر، وضمان مالءمتها مع السياقات المحلية؛
تعزيز األُطر المعيارية والتنظيمية، حسبما يكون مالئًما، على جميع المستويات فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، 	 

وتحسين استخدام األراضي، وقوانين البناء، واإلنفاذ، والمساءلة، وكذلك جعل القدرة على الصمود في متناول الجميع، 
والحد من الحوافز االقتصادية للتنمية الضعيفة، وتعزيز الشراكات الخاصة والعامة، وتخصيص الميزانية للحد من 

مخاطر الكوارث، وجعل االستثمار القادر على الصمود ُمجزًيا؛
جعل تقييمات مخاطر الكوارث شرًطا مسبًقا الستثمارات البنية التحتية واإلسكان، مع آفاق زمنية تتناسب مع دورات 	 

حياة البنية التحتية واإلسكان؛

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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دراسة مخاطر الخسارة في البنية التحتية، واإلسكان، وعواقبها على وضع اإلستراتيجيات والميزانيات االقتصادية؛	 
مواصلة تطوير آليات نقل المخاطر وتوسيعها، بما في ذلك خطط شبكات األمان االجتماعي لحماية السكان، واألصول 	 

الطبيعية، وسُبل المعيشة، والبنية التحتية، وتعزيز تغلغلها وتغطيتها، وال سيما الفقراء والمجموعات منخفضة الدخل، 
وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود؛

تعزيز التنمية الحضرية التي تتمحور حول األشخاص، وُتراعي الفوارق بين الجنسين، ويمكن الوصول إليها، ولديها 	 
القدرة على الصمود، والتي تدعم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات القابلة للتضرر، والفقيرة، والمهّمشة؛

تشجيع مبادرات الشراكة التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين والشاملة اجتماعًيا ودعمها من أجل تطوير البنية 	 
التحتية واإلسكان اللذين لديهما القدرة على الصمود؛

تعزيز التعاون الدولي على المستويات الثنائية، واإلقليمية، ومتعددة األطراف من أجل إدارة مخاطر الكوارث وفًقا 	 
إلطار ِسنداي؛

تقييم التقدم المحَرز في المنتدى العالمي المقبل للحد من مخاطر الكوارث الذي سُيعقد في سويسرا في عام 2019.	 

المشاركون في منتدى القادة الذي ُعقد في أثناء المنتدى العالمي لعام 2017

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf


30

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط االقتصادي الشامل
الخميس، 25 من مايو /أيار، 19.00-17.00

كان اجتماع المائدة المستديرة الوزاري فرصة لتبادل وجهات النظر عن موضوع دمج الحد من مخاطر الكوارث في 
التخطيط االقتصادي الشامل. واشترك في رئاسة الجلسة روبرت غالسر، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث، ولويس فيليب بوينتى إسبينوسا، المنسق الوطني للحماية المدنية لدولة المكسيك.

وبعد مالحظات افتتاحية موجزة، طرح الرؤساء المشاركون ثالثة أسئلة توجيهية لتوجيه مداخالت المشاركين.
ألقى المشاركون الضوء على حقيقة أن الحالة العامة المحيطة بمخاطر الكوارث قد ازدادت تعقيًدا ألسباب عدة. ومن بين 
هذه األسباب التأثير والنتائج الناجمة عن تغيُّر المناخ ومظاهره، وزيادة الهجرة، وهو ما فرض ضغوًطا اقتصادية إضافية 
على البلدان، واالنتشار الزائد للعولمة التي ُتوِجد، إلى جانب أثرها االقتصادي اإليجابي، مخاطر ذات طابع خارجي ال 

يمكن للعديد من البلدان أن تتأثر بها أو تتعامل معها. 
شّدد المشاركون على ضرورة دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي الوطني وتحديد الموارد الكافية لتمويل 
الحد من مخاطر الكوارث. كما اُعتبرت أهمية السياسة االقتصادية، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث والحاجة الماّسة 

إلى تعميم الحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات، باعتباره إجراًء رئيسًيا للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
أشار المشاركون إلى بعض العوامل التمكينية التي تهدف إلى تسهيل عملية التخطيط الواعي بمخاطر الكوارث. حيث 
أّكدوا على اآلتي: )أ( ضرورة أن يقّدر التخطيط االقتصادي الشامل الطبيعة المتكاملة إلدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع 
تغيُّر المناخ؛ و)ب( الحاجة إلى العمل في إطار فرضية أن استثمارات الحد من مخاطر الكوارث هي أعمال جيدة؛ و)ج( 

اإلقرار بأن الوقاية أفضل من العالج؛ و)د( ضرورة تطوير جميع هذه الجهود وتنفيذها من خالل نهج محوره اإلنسان.
لكي يكون الحد من مخاطر الكوارث أكثر فعالية، يجب العمل الوثيق مع شركاء التنمية لضمان أن يكون الحد من مخاطر 

الكوارث جزًءا من محفظة سياساتهم، كذلك يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين المستويين الوطني والمحلي. 
بوصفه مثاالً على التقدم الذي أحرزته العديد من البلدان، أُشير إلى مشاريع التخفيف من حدة الفيضانات بوصفها استثماًرا 
فّعاالً للغاية فمن حيث التكلفة يعزز القطاع اإلنتاجي ويحدث أثًرا اقتصادًيا مواتًيا. واستناًدا إلى هذا المثال، شّدد المشاركون 
على ضرورة أن تكون مشاريع الحد من مخاطر الكوارث ذات طبيعة متعددة السنوات )طويلة األجل( وأن تكون لديها 

آليات لتسهيل الحصول على الموارد المالية لدعم بناء القدرة على الصمود.

أوصى المشاركون بثالثة جوانب رئيسية لضمان قدرة البنية التحتية على الصمود: )أ( تعزيز نهج شامل يغطي البنية 
التحتية واإلسكان على وجه التحديد، و)ب( زيادة الوعي العام بفوائد االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث و)ج( 

إتاحة صناديق احتياطية وصناديق كوارث.
اتفق المشاركون على أنه من دون جمع البيانات عن آثار الكوارث وخسائرها، سيكون من الصعب االقتناع بتنفيذ الحد من 
مخاطر الكوارث. وألقى المشاركون الضوء على الحاجة إلى وضع قواعد بيانات لخسائر الكوارث، وجوانب المخاطر، 
وإدارة معلومات المخاطر الجيدة. ومن خالل توافر هذه المعلومات والوصول إليها على نحو أفضل، سيدرك صانعو القرار 

والجمهور على نطاق أوسع الحاجة إلى االنتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث.
لقد اعُتبر القطاع الخاص مراًرا وتكراًرا أنه أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين الذي يمكنه أن يلعب دوًرا حاسًما في ضمان 
أن تكون االستثمارات أكثر قدرة على الصمود. ولكي يحدث ذلك، يجب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
م اقتراح إلنشاء موائد مستديرة لالبتكار في مجال مخاطر الكوارث للمشاركة مع القطاع الخاص والنظر  ومضاعفتها. وقد قُدِّ
في التحديات وفرص الحد من مخاطر الكوارث. ويمكن أن يؤدي دعم التكنولوجيات المبتكرة إلى تعزيز نمو األعمال 

والنمو االقتصادي الُمراعي للبيئة. 
ال يزال الطريق أمامنا طويالً، ويبقى إنفاذ السياسات، والقوانين، والمعايير القائمة من بين أكبر التحديات التي تواجهنا. 
وقد أُشير إلى بناء قدرات المسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط أنه أمر ذو أولوية. وفي هذا الصدد، يجب أيًضا النظر 
في الدور الذي يضطلع به قطاع التعليم. وسُتسهم جميع هذه التدابير في جعل البلدان أكثر قدرة على المنافسة واالستدامة. 

الدول المشاركة
أستراليا: كونسيتا فيرافانتي ويلز، وزير التنمية الدولية وشؤون منطقة المحيط الهادئ

اإلكوادور: ريكاردو بيناهيريرا ليون، اختصاصي الحد من مخاطر الكوارث، باألمانة العامة إلدارة المخاطر
إندونيسيا: ويليم رامبانجيلي، وزير الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث، ورئيسها

أوغندا: إيمانويل سيروجونجي، عمدة العاصمة كمباال

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري
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أوكرانيا: روسالن بيلوشيتسكي، نائب رئيس خدمة الطوارئ في الدولة، نائب وزير
إيطاليا: فابريزيو كورسيو، رئيس، قسم الحماية المدنية اإليطالية، ورئيس الوفد

باراغواي: جواكين روا، وزير، األمانة العامة للطوارئ الوطنية
البحرين: محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 

البرتغال: خورخي غوميس، وزير الدولة للشؤون الداخلية
بنغالديش: مفضل حسين شودري بير بيكرام، وزير إدارة الكوارث واإلغاثة

تايلند: فريق شرطة نادابات سنيدفونغز، نائب وزير الداخلية
تونس: رياض موخار، وزير الشؤون المحلية والبيئة

جنوب إفريقيا: ديفيد فان روين، وزير الحكم التعاوني والشؤون التقليدية
رومانيا: رائد عرفات، وزير الدولة، وزارة الداخلية

سانت فنسنت وجزر غرينادين - غودفريد بومبي، األمين الدائم لوزارة األمن القومي
سري النكا: أنورا بريادارشانا يابا، وزيرة إدارة الكوارث

السلفادور: خورخي أنطونيو ميلنديز لوبيز، المدير العام للحماية المدنية
الصين: قو زاوكسي، نائب وزير الشؤون المدنية

طاجيكستان: رستم نزارزودا، رئيس اللجنة المعنية بحاالت الطوارئ والدفاع المدني
الغابون: هورتنس توغو، المدير العام للوقاية من المخاطر، نيابًة عن وزير الداخلية

غيانا: رياض إنسانالي، سفير لدى الواليات المتحدة األمريكية، الممثل الدائم لدى منظمة الدول األمريكية
الفلبين: ريكاردو بي غاالد، المدير التنفيذي، للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

كازاخستان: يوري فيكتوروفيتش إيلين، نائب وزير الشؤون الداخلية
الكرسي الرسولي: سيلفانو أم. توماسي، رئيس الوفد

كيريباس: تانيتي ماماو، الرئيس
المغرب: لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلَّف بالشؤون العامة والحكامة

المكسيك: روزاريو روبلز بيرالنغا، األمين العام للتنمية الزراعية الحضرية واإلقليمية 
ميانمار: وين ميات آيي، وزير الرعاية االجتماعية، واإلغاثة، وإعادة التوطين

ناميبيا: ليكاندو، هيلين مبول، نائب المدير لمكتب رئيس الوزراء
النيجر: لوان ماغاجي، وزير إدارة الكوارث

اليابان: شيغيكي هابوكا، نائب الوزير في مكتب رئاسة الوزراء، يوهي ماتسوموتو 

المشاركون اآلخرون
االتحاد األوروبي: كريستوس ستيليانيدس، مفوض المساعدات اإلنسانية 

وإدارة األزمات
منظمة التعاون االقتصادي: سيد جياللدين أالفي سابزيفاري، 

نائب األمين العام
جماعة المحيط الهادئ: أودري أوموا، نائب المدير العام

اتحاد األحياء العشوائية لفقراء الحضر: جوزفين )جوكاس( كاستيلو
شركة ريسك مانجمنت سوليوشنز )Risk Management Solutions(: دانيال ستاندر، المدير اإلداري 

العالمي
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة: روالند رايس، الرئيس المشارك وعمدة ستراسبورغ

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

لويس فيليب بوينتى إسبينوسا، المنسق الوطني للحماية المدنية لدولة المكسيك في أثناء الجلسة العامة الترحيبية للمنتدى العالمي 
لعام 2017
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دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط القطاعي
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.15-11.15

أتاح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الفرصة لتبادل اآلراء عن موضوع "دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث 
في التخطيط القطاعي". واشترك في رئاسة الجلسة السيد/ روبرت غالسر، الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر 

الكوارث، والسيد/ لويس فيليب بوينتى إسبينوسا، المنسق الوطني للحماية المدنية لدولة المكسيك.

يدعو إطار ِسنداي الحكومات الوطنية لتعزيز حوكمة مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث. ويؤكد اإلطار على أهمية 
دعم االتساق بين النظم، والقطاعات، والمنظمات المتعلقة بالتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث في السياسات، 

والخطط، والبرامج، والعمليات الحكومية.
طرح الرؤساء المشاركون ثالثة أسئلة لتوجيه مداخالت المشاركين. وقد اتخذ اجتماع المائدة المستديرة صيغة الحوار 

المفتوح. حيث تمت دعوة جميع المشاركين إلى إلقاء كلماتهم.
الة إلدارة المخاطر بأسلوب يجمع بين العديد من التخصصات، بحيث  اتفق المشاركون على ضرورة مناقشة الحلول الفعَّ
يتضمن جميع القطاعات ويتبع نهًجا يشمل المجتمع كله. ولتحقيق ذلك، رأى المشاركون أن صنع القرار والدعم من ِقبل 
القيادة العليا للسلطة التنفيذية قد يكونان أحد أكثر العوامل حسًما. وأشار المشاركون إلى أهمية وجود منصة وطنية للحد 
من مخاطر الكوارث، أو آلية تنسيق مماثلة، لتيسير المشاركة بين الوزارات وتنمية خطط الحد من مخاطر الكوارث، 

وإستراتيجياتها فيما بين القطاعات التي تتضمن أيًضا أصحاب المصلحة األساسيين.
ومن هذا المنطلق، تم اعتبار العمل على الحد من مخاطر الكوارث بين القطاعات أو الوزارات التنفيذية إحدى األولويات 
الة. ويجب على جميع القطاعات وضع الحد من  التي يجب على الحكومات معالجتها لضمان تنفيذ إطار ِسنداي بطريقة فعَّ
مخاطر الكوارث في االعتبار )على سبيل المثال، التعليم، والسياحة، واإلسكان، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة( والعمل 

مًعا بأسلوب يجمع بين عدة تخصصات، بعيًدا عن النهج االنعزالي التقليدي.
شّدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول فيما بينها من خالل مختلف آليات التعاون والتآزر واالستعانة بدعم 

المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين ومشاركتهم.
ي بشأن مخاطر الكوارث واالستفادة من أُطر السياسات اإلقليمية  ورأى المشاركون أن أهمية وجود منظور دون إقليمي أو قارِّ

لدمج الحد من مخاطر الكوارث في القطاعات على الصعيد الوطني ُتعتبر ممارسة مفيدة للغاية.
كذلك ألقى المشاركون الضوء على جانب آخر وهو ضرورة دمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الوطنية وأن 
الحكومات يتعين عليها قياس استثمارات الحد من مخاطر الكوارث وإجراء تحليل للتكاليف والفوائد يتضمن اعتبارات 

مخاطر الكوارث. 
يجب أن ينصّب التركيز الرئيسي لجهود الحد من مخاطر الكوارث على تجنب إيجاد مخاطر جديدة، خاصًة عند تنفيذ 

الة للحد  الخطط واالستثمارات اإلنمائية. كما أشار بعض المشاركين إلى ضرورة اعتبار استعادة النظام البيئي وسيلة فعَّ
من مخاطر الكوارث.

اقترح المشاركون إلزام البلديات والحكومات المحلية بدمج خرائط األخطار والمعلومات المتعلقة بالمخاطر المستندة إلى 
أدلة في التخطيط الحضري وتخطيط األراضي. وفي هذا الصدد، اعتبر المشاركون االنخراط مع السلطة التشريعية أمًرا 
ال غنى عنه إلنفاذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث، وال سيما على المستوى المحلي أو اإلقليمي، وتزويد الحكومات المحلية 
بتوجيهات بشأن كيفية دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيُّر المناخ في التخطيط الحضري. واتفق المشاركون 

على ضرورة أن تحظى الحلول على المستوى المحلي، والقطاع الخاص، والحلول المجتمعية باألولوية.
ُتعتبر المعرفة بالمخاطر جانًبا جوهرًيا أيًضا. ويجب التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية لتطوير 
هذه المعرفة بطريقة شاملة. ويجب، قدر اإلمكان، استخدام االستشعار عن ُبعد والبيانات الضخمة لوضع تقييمات المخاطر 

المحتملة. ويجب أن تضع هذه التقييمات المخاطر الحالية والمحتملة على حد سواء في حسبانها.
يجب أن تسن الحكومات سياسات وإجراءات بغية مشاركة القطاع الخاص والعمل بشكل أفضل معه فيما يتعلق بالحد من 
مخاطر الكوارث. وألقى المشاركون أيًضا الضوء على أهمية حماية ثقافة الشعوب األصلية وإشراك الشعوب األصلية، 

والنساء، والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث.

الدول المشاركة
إثيوبيا: ميتيكو كاسا، مفوض )وزير الدولة(، اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث

األرجنتين: إميليو ريندا، األمين الوطني للحماية المدنية
أرمينيا: دافيت تونويان، وزير حاالت الطوارئ

أوروغواي: فرناندو ترافيرزا، مدير، النظام الوطني لحاالت الطوارئ
باراغواي: جواكين دانيال روا بورغوس، وزير باألمانة العامة الوطنية لحاالت الطوارئ

بنما: ماريا لويزا روميرو، وزير الداخلية
بوليفيا )متعددة القوميات( : أوسكار كابريرا كوكا، نائب وزير الدفاع المدني 

جامايكا: ديزموند ماكنزي، وزير الحكم المحلي والتنمية المجتمعية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: كانغ إيل سوب، رئيس اللجنة الحكومية إلدارة حاالت الطوارئ والكوارث، 

وبايك سونغ تشول، كبير موظفي إدارة المنظمات الدولية، وزارة الشؤون الخارجية
رومانيا: رائد عرفات، وزير الدولة، وزارة الداخلية

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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سري النكا: أنورا بريادارشانا يابا، وزير إدارة الكوارث
سويسرا: مانويل بيسلر، وزير الدولة ورئيس الوحدة السويسرية للمعونة اإلنسانية 

كندا: سيلينا سيزر شافان، األمين البرلماني لوزارة التنمية الدولية
كوبا: رامون باردو غويرا، رئيس الدفاع المدني الوطني

كوت ديفوار: آن ديزيريه أولوتو، وزير الصحة، والبيئة، والتنمية المستدامة
كوستاريكا: إيفان برينز رييس، رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ

كولومبيا: كارلوس إيفان ماركيز بيريز، رئيس الوفد
المملكة العربية السعودية: علي الشهراني، األمين العام لمجلس الدفاع المدني السعودي

النيجر: عبد القادر أغالي، وزير، مكتب الرئيس لمجلس الوزراء ونائب مديره
نيكاراغوا: غييرمو غونزاليس، وزير، األنظمة الوطنية ومديرها للوقاية من الكوارث، والحد منها، ورصدها

المشاركون اآلخرون
مفوضية االتحاد اإلفريقي: باهيجوا جودفري، مدير 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ: باتريشيا إسبينوسا، األمين التنفيذي
صندوق األمم المتحدة للسكان: ناتاليا كانم، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج
مجلس أوكالند: كيري ماكسويل، المستشار الرئيسي لإلستراتيجيات والشراكات

هيئة األمم المتحدة للمرأة: يانيك غليماريك، نائب المدير التنفيذي
مؤسسة إينيل: كارلو بابا، مدير

المنظمة الدولية لألراضي الرطبة: جين مادجويك، المدير التنفيذي
منتدى ممارسي المجتمع المحلي: بريما غوباالن، مدير منظمة سوايام شيكشان برايوغ

المشاركون في المنتدى العالمي لعام 2017 وهم يتبادلون وجهات النظر بين الجلسات الرسمية

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري
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اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث
الخميس، 25 من أيار/مايو، 11.00-9.00

الرؤساء المشاركون: شري كيرين ريجيجو، وزير الدولة. الهند، جواكين روا، وزير األمانة العامة الوطنية لحاالت 
الطوارئ، باراغواي. أورورا دينيس أوغالد أليغريا، عمدة تالنيبانتال، المكسيك. 

المشاركون في حلقة النقاش: كريستوس ستيليانيدس، المفوض األوروبي للمعونة اإلنسانية وإدارة األزمات، المفوضية 
األوروبية. ملكيور ماتاكي، األمين الدائم، وزارة البيئة، ورئيس المجلس الوطني للتصدي للكوارث، جزر سليمان. كاثي 

أولدهام، رئيس دائرة، الوحدة المدنية للطوارئ والتصدي لها، رابطة سلطات مانشستر الكبرى، المملكة المتحدة.

يدعو إطار ِسنداي إلى إتاحة القيادة السياسية القوية، وااللتزام، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات 
"لمنع ظهور مخاطر كوارث جديدة والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية، وهيكلية، 
وقانونية، واجتماعية، وصحية، وثقافية، وتعليمية، وبيئية، وتكنولوجية، وسياسية، ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار 
ز القدرة على  ز االستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثمَّ تعزِّ وقابلية التضرر من الكوارث وتحد منهما، وتعزِّ

مواجهتها". 
يتطلب السعي إلى تحقيق هذا الهدف الشامل نهًجا إستراتيجًيا وخطة واضحة المعالم لضمان تنسيق الجهود واشتمالها على 

المجتمع بأكمله، ولضمان استخدام الموارد بكفاءة في جميع القطاعات ومن ِقبل جميع أصحاب المصلحة.
تدعو الغاية )E( في إطار ِسنداي، الذي يعكس هذا المطلب األساسي، إلى الزيادة الكبيرة لعدد البلدان التي لديها إستراتيجيات 

وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020.
قد تتخذ اإلستراتيجية أشكاالً عدة. فيمكن أن تكون وثيقة واحدة إلستراتيجية شاملة أو منظومة من اإلستراتيجيات بين 

القطاعات وأصحاب المصلحة لها وثيقة جامعة تربطها. 
يتم اختيار أهداف الحد من المخاطر وأنواع التدابير المختلفة حسب األوضاع القائمة، ولن يختلف باختالف الظروف البيئية، 
والمادية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية فحسب، بل يعتمد أيًضا على تصور المخاطر ودرجة تحمل المخاطر بالنسبة 

إلى المجتمع الذي يمثله صانعو القرار. 
لقد اعُتبر اجتماع جميع القطاعات الحكومية، إلى جانب أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، للتواصل والتعاون 

من أجل تحقيق هدف مشترك هو أكثر القيم أهمية التي ينطوي عليها وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث. 
ولضمان إمكانية تنفيذ إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بنجاح، تم تحديد خمسة عناصر تمكينية غاية في األهمية:

آلية حوكمة قوية إلدارة عملية وضع إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وتمكين تنفيذها  )أ( 
الفهم الشامل لمخاطر الكوارث ولقدرات التصدي لها إلثراء تدابير إدارة مخاطر الكوارث )ب( 

الموارد المالية الكافية والمستقرة المخّصصة لتنفيذ اإلستراتيجية )ج( 
القدرات التقنية والمؤسسية للتنفيذ )د( 

زة لمتابعة التقدم المحرز، وتقييمه بشكل دوري، واإلبالغ العام بشأنه. اآلليات المعزَّ )هـ( 

يلخص العرض الموجز للجلسة العامة رقم 1 خطوات وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ويحدد العناصر 
التمكينية لتنفيذ هذه اإلستراتيجيات: 

ووفًقا لهذا العرض الموجز، هناك خمسة تحوالت مجتمعية أساسية مطلوبة إلحراز تقدم في وضع اإلستراتيجيات الوطنية 
والمحلية للحد من مخاطر الكوارث:

االتساق مع التنمية – يجب على القادة من جميع المستويات الحكومية، والمجتمع، وأصحاب المصلحة، وعبر جميع   -1
القطاعات الخاصة والعامة التخلي عن ُعزلتهم القطاعية لوضع آلية متسقة للحد من مخاطر الكوارث تضمن التخفيف 
من حدة المخاطر القائمة بصورة ُمجدية وتضمن كذلك إجراء التنمية المستقبلية بطريقة ُتراعي المخاطر لتجنب 

إيجاد مخاطر جديدة أو منع حدوثها. 
مسؤولية المجتمع بأكمله – يجب على جميع أفراد المجتمع المشاركة في إحداث تحول ثقافي يقّر بمسؤولية األفراد   -2

تجاه فهم مخاطر الكوارث الخاصة بهم والدور )األدوار( المنوط)ة( بهم في إدارتها.
االلتزام المالي – يجب على القادة الماليين من جميع المستويات الحكومية وضع إستراتيجية لتمويل جميع جوانب   -3
اإلدارة لمخاطر الكوارث وتنفيذها، بما في ذلك التخفيف من حدة المخاطر القائمة، واإلدارة االستباقية للتكاليف 

المتعلقة بالمخاطر المتبقية )على سبيل المثال، من خالل االحتفاظ، والنقل، والتخطيط المختلط(.
المساءلة – يجب على القادة الحكوميين على المستويين الوطني ودون الوطني تقديم تقارير للناخبين بانتظام عن   -4
تقييمهم للمخاطر والتقدم المحرز نحو )أ( منع ظهور مخاطر كوارث جديدة، و)ب( تقليل مخاطر الكوارث القائمة، 

و)ج( إدارة مخاطر الكوارث المتبقية.

جلسة عامة

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/5921910b691e8Plenary_1_Issue_Brief_Final_Draft.pdf
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الفهم الشامل لمخاطر الكوارث – تمثل المعلومات الموثَّقة عن مستويات األخطار والمخاطر الحالية، إلى جانب   -5
فهم السبب وراء وجود المخاطر الحالية، عامالً غاية في األهمية لضمان تصميم تدابير إدارة مخاطر الكوارث، 

وتنفيذها، وإنفاذها، ومراقبتها.

كريستوس ستيليانيدس، المفوض األوروبي للمعونة اإلنسانية وإدارة األزمات في أثناء الجلسة العامة عن اإلستراتيجيات الوطنية 
والمحلية للحد من مخاطر الكوارث

https://youtu.be/E0HHd-IX5_M?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/579
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نهج مطلع على المخاطر من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود للبلدان التي تمر بظروف خاصةجلسة عامة

الخميس، 25 من أيار/مايو، 17.00-15.00

الرؤساء المشاركون: كونسيتا فيرافانتي ويلز، وزير التنمية الدولية وشؤون منطقة المحيط الهادئ، أستراليا. فاطمة 
ثسنيم، نائب وزير الدفاع واألمن القومي، جزر المالديف. فيكيتامولوا كاتوا أوتوكامانو، ممثل األمم المتحدة السامي ألقل 

البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
المشاركون في حلقة النقاش: إينونجى موتوكوا وينا، نائب رئيس زامبيا. ديزموند ماكنزي، وزير الحكم المحلي والتنمية 

المجتمعية، جامايكا. كريشنا باهادور روت، األمين المشترك ورئيس شعبة إدارة الكوارث، وزارة الداخلية، نيبال.

أعادت الجلسة التأكيد على أن أقل البلدان نمواً )LDCs(، والبلدان النامية غير الساحلية )LLDCs(، والدول الجزرية 
الصغيرة النامية )SIDS( تقع تحت ضغط هائل ناتج عن الكوارث المتزايدة في حدتها وتواترها وآثار تغيُّر المناخ.

ويمكن أن تستفيد البلدان التي تمر بظروف خاصة من النهج المتسق المعّزز بشكل متبادل للحد من مخاطر الكوارث، 
والتنمية المستدامة، وخطط تغير المناخ. 

عندما تكون الموارد والقدرات محدودة، يجب توحيدها حول األولويات المشتركة، بدالً من صرفها في اتجاهات عدة. 
ومن شأن إستراتيجيات التنفيذ والمراقبة األكثر اتساًقا وفعالية عبر هذه الخطط المتداخلة أن تحقق الكفاءة وتحّسن القدرة 
على التصدي واالستعداد في أكثر البلدان ضعًفا. وفي حين أن هناك تقدًما قد أُحرز في العديد من البلدان، مع تصُدر الدول 
الجزرية الصغيرة النامية للمشهد، ال تزال الوزارات وأصحاب المصلحة بحاجة إلى الوقت والدعم التقني من أجل إعادة 

تنظيم عملهم ودمجه. 
تظل المساعدة اإلنمائية الرسمية مصدًرا رئيسًيا لتمويل العديد من البلدان التي تمر بظروف خاصة. ويجب أن يكون هذا 

الدعم واعًيا بالمخاطر ويشمل موارد مالية يمكن التنبؤ بها، وكذلك نقالً للتكنولوجيا. 
شّدد أعضاء حلقة النقاش والمشاركون على أن هذه الحقيقة تعطي قيمة أكبر للشراكات اإلقليمية والعالمية. حيث إن تعزيز 
الشراكات سيتيح دعًما أفضل للبلدان التي تمر بظروف خاصة لتعجيل عملية وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 

بحلول عام 2020 وتنفيذها على الصعيد الوطني. 
وأّكد المشاركون في حلقة النقاش على ضرورة تصميم أدوات التمويل بشكل أفضل لتلبية احتياجات البلدان التي تمر بظروف 
خاصة، بما في ذلك البلدان متوسطة الدخل. وجرت المناقشة عن كون الشراكات التي تقلل من تجزؤ تمويل الحد من مخاطر 

الكوارث والتكيف مع تغير المناخ تجعل الموارد أيسر مناالً. 
تحتاج البلدان التي تمر بظروف خاصة أيًضا إلى الشراكات التي بإمكانها نقل المعرفة وأفضل الممارسات. وقد رحبت تلك 
البلدان، نظًرا إلى قواعد الموارد المحدودة لديها، بنقل التكنولوجيا بما في ذلك آليات اإلنذار المبكر المعّززة، وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، والبنية التحتية القادرة على الصمود. 

كما تم إلقاء الضوء على المساعدة في جمع البيانات وتحليلها لسد الثغرات الموجودة في فهم الخسائر الناجمة عن الكوارث 
بهدف تحسين قدرات ُصنع القرار لجعل االستثمارات قادرة على الصمود.

يتطلب تنقيح السياسات وخطط العمل الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث أو وضعها بما يتماشى مع إطار ِسنداي قيادة 
حكومية نشطة، خاصة في أقل البلدان نمواً وأكثر البلدان ضعًفا. ويجب التخلي عن الُعزلة التي تفصل بين التنمية الوطنية، 
والتمويل، ومهام الحد من مخاطر الكوارث. وفي حين أن وضع اإلستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يمثل 
خطوة غاية في األهمية، فإن الحوكمة الفعالة لمخاطر الكوارث ُتعد ضرورية لمتابعة اإلستراتيجيات واتخاذ إجراءات بشأنها. 
ويجب على األطر التشريعية والتنظيمية تمكين المؤسسات من تلبية احتياجات السكان، ودفع عملية التنفيذ، وتعزيز نهج 

وقائي شامل يضم العديد من أصحاب المصلحة للحد من مخاطر الكوارث.
فعلى سبيل المثال، يمكِّن اإلطار التشريعي المتعلق بالكوارث الخاص بدولة جامايكا، المنصوص عليه في القانون الوطني 
إلدارة مخاطر الكوارث لعام 2015، السلطات المحلية من وضع خطط للحد من مخاطر الكوارث تبني القدرة على التصدي 

للمخاطر المحددة على الصعيد المحلي واتخاذ قرارات استثمارية تستند إلى تحليل البيانات المحلية الدقيقة. 
تشمل إدارة مخاطر الكوارث الوطنية لدولة زامبيا ترتيبات تنسيق وتنفيذ محددة لتيسير وضع اإلستراتيجيات على مستوى 
المقاطعات. وتسترشد هذه اإلدارة بإطار ِسنداي، وكذلك بخطة التنمية الوطنية السابعة 2017-2021 وبرنامج العمل 

لتنفيذ إطار ِسنداي لعام 2015 حتى عام 2030 في إفريقيا. 
ُوجهت دعوات بشأن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأّكد المشاركون على ضرورة تنفيذ شراكات بين 
القطاعين العام والخاص باعتبار ذلك وسيلة لتنفيذ إطار ِسنداي، نظًرا إلى التأثير االقتصادي غير المتناسب للكوارث في 

أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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جلسة عامة

ألقى المشاركون في حلقة النقاش الضوء على االستثمارات في البنية التحتية القادرة على الصمود بوصفها مساهمة أساسية 
في التنمية المستدامة والحد من الفقر في بلدانهم. وشّددوا على ضرورة وجود نهج شامل للتخطيط المكاني وإطار حديث 
واٍع بالمخاطر لتوجيه صناعة البناء. وقد تم كذلك تسليط الضوء على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك 

دور المجتمعات المحلية، "إلعادة البناء على نحو أفضل" في أعقاب زلزال عام 2015 في نيبال. 

التوصيات وااللتزامات 
تكثيف الجهود لالستفادة من أوجه التآزر بين الخطط التكميلية للحد من مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والتنمية   	

المستدامة. 
تسريع عملية تطوير األدوات، والتقنيات، وأدوات التمويل والوصول إليها، وبناء شراكات لدعم وضع إستراتيجيات   	

فّعالة للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بما يالئم السياقات المحددة للبلدان التي تمر بظروف خاصة. 
بناء هياكل حوكمة يمكنها أن توازن بين المستويين الوطني والمحلي، وتشمل العديد من أصحاب المصلحة، وتدمج   	

مخاطر الكوارث في السياسة اإلنمائية الوطنية األساسية، والتخطيط االقتصادي، وعمليات وضع الميزانية. 

كونسيتا فيرافانتي ويلز، وزير التنمية الدولية وشؤون منطقة المحيط الهادئ، أستراليا، والرئيس المشارك في الجلسة العامة 
عن التنمية المستدامة للبلدان التي تمر بظروف خاصة.

http://www.youtube.com/watch?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe&v=jLrYtKdYHYc
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رصد إطار ِسندايجلسة عامة

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 11.00-9.00

الرؤساء المشاركون: لويس فيليب بوينتى إسبينوسا، المنسق الوطني للحماية المدنية، المكسيك. روبرت غالسر، الممثل 
الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ماركوس أوكسلي، المدير 

التنفيذي للشبكة العالمية المعنية بالحد من الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش: روهان أ. ريتشاردز، كبير مديري الشعبة الوطنية إلدارة البيانات المكانية، جامايكا، والرئيس 
المشارك، مبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي. بالوما ميروديو غوميز، 
نائب رئيس المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا، المكسيك. بيتر فلتن، رئيس شعبة المساعدة/السياسات اإلنسانية، وزارة 

الخارجية االتحادية، ألمانيا. ناتاليا كانم، مساعد األمين العام، ونائب المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان.

عند اعتماد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، التزمت الدول األعضاء بأن تعمل بشكل دوري ومنتظم 
على قياس التقدم المحرز في تحقيق نتائج اإلطار وأهدافه، ورصده، واإلبالغ عنه. 

وسيتم قياس التقدم العالمي المحرز في تحقيق الغايات العالمية السبعة إلطار ِسنداي باستخدام 33 مؤشًرا، ويتم استخدام 
بعض منها كذلك لقياس أهداف التنمية المستدامة رقم 1، و11، و13 المتعلقة بالكوارث. 

ُتطلق الدورة األولى لرصد التقدم المحرز في تنفيذ إطار ِسنداي )الذي سيغطي على نحو استثنائي فترتي السنتين 2015-
2016 و2017-2018( في أوائل عام 2018، وتنتهي في آذار/مارس 2019.

كما تم وضع مجموعة من المؤشرات الوطنية االختيارية التي يمكن أن تختارها البلدان لقياس الغايات المحددة على الصعيد 
الوطني وأولويات اإلستراتيجيات الوطنية المتوائمة مع إطار ِسنداي. وسوف تمكِّن هذه المؤشرات البلدان من رصد 

إجراءات السياسة، وكذلك العوامل التي تسهم في الحد من إيجاد مخاطر جديدة ومنعها أو في بناء القدرة على الصمود. 
وبالرغم من أن هذه المؤشرات الوطنية اختيارية، فإنها تكون ضرورية في حالة الحاجة إلى قياس تأثير إستراتيجيات 
وُنهج إدارة مخاطر الكوارث على العوامل الكامنة وراء المخاطر )بما في ذلك ما يتعلق بالفقر، والتدهور البيئي، والتوسع 

الحضري دون ضابط، وضعف حوكمة المخاطر(.
في الفترة بين عامي 2014 و2016، قام مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بدعم مجموعة من الدراسات 
التجريبية في أرمينيا، وفيجي، وإيطاليا، واليابان، ولبنان، وموزمبيق، وباراغواي، والفلبين لتقييم إمكانية تنفيذ المؤشرات 
الخاصة بإطار ِسنداي. وأظهرت النتائج أنه إضافة إلى الثغرات الكبيرة الموجودة في حوكمة البيانات والمخاطر، فإن كفاءة 
جهود الرصد واألثر المتوقع منها قد أعيقت بفعل عدد من العوامل من بينها: هياكل الحوكمة إلدارة البيانات ومشاركتها؛ 

واستخدام البيانات لصنع القرار؛ وامتالك المبادرات الدولية. 
كثيًرا ما كان هذا األمر يتضاعف بوجود منهجيات ومعايير متعددة إلنشاء البيانات، مما يعوق تبادل البيانات بين المؤسسات 
ذات الصلة وأصحاب المصلحة. ويستند الرصد الفعال للتقدم المحرز في تحقيق الغايات العالمية إلطار ِسنداي وأهداف 
التنمية المستدامة المتعلقة بالكوارث على توافر قواعد بيانات متعددة، وإمكانية الوصول إليها، وجودتها، وقابلية تطبيقها. 

ويتم جمع هذه البيانات من مصادر متعددة من خالل العديد من اآلليات، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، النظم 
الوطنية لحساب الخسائر الناتجة عن الكوارث، والنظم اإلحصائية الوطنية، والدراسات االستقصائية لألسر المعيشية، 
والبيانات اإلدارية الروتينية. وسيكون من المطلوب إتاحة بيانات نوعية وكمية، يمكن إكمالها بعمليات رصد األرض 

والمعلومات الجغرافية المكانية، على سبيل المثال. 
وسوف تعتمد إمكانية التنفيذ والجودة على توافر البيانات المطلوبة وإمكانية الوصول إليها – وهي البيانات التي يجب أن 

تكون متسقة وقابلة للمقارنة بشكل كاٍف للسماح بالقياس الُمجدي للتقدم المحرز والتأثير المترتب عليه. 
لتقييم الوضع الراهن، أجرى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث استعراًضا لجاهزية البيانات المتعلقة بإطار 
ِسنداي لتقييم مدى جاهزية البلدان لإلبالغ عن الغايات العالمية. ومساهمة في عملية االستعراض، قامت 87 دولة من الدول 
األعضاء من جميع المناطق بتقييم حالة جاهزيتها لرصد واإلبالغ عن توافر البيانات الوطنية المتعلقة بالكوارث، على وجه 
التحديد، والثغرات الموجودة في البيانات المتعلقة بالكوارث، ونوع الموارد الالزمة لسد هذه الثغرات. تناول االستعراض 

أيًضا تقييم قدرة البلدان على وضع خطوط أساس لقياس الغايات العالمية لإلطار. 
خلُص التقرير الموجز عن االستعراض إلى قدرة معظم البلدان على جمع كمية كبيرة من بيانات الخسائر الناتجة عن الكوارث 
المطلوبة لقياس غايات ِسنداي من الغاية )A( حتى الغاية )D( وأهداف التنمية المستدامة رقم 1 و11، بينما أشار التقرير 
إلى أن هناك ثغرات أكبر في توافر البيانات للغايات )E(، و)F(، و)G(. يمكن لنحو 83 في المئة من البلدان اإلبالغ عن 
عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث )الغاية A(، بينما يمكن لنحو 66 في المئة اإلبالغ عن عدد األشخاص المتضررين 

 .)B بشكل مباشر من الكوارث )الغاية
يعتبر حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث ممارسة ثابتة لدى العديد من البلدان. ومع ذلك، عادة ما تتوافر قواعد البيانات 
عن األضرار المادية والتأثير البشري بشكل أكبر من توافرها عن الخسائر االقتصادية، وسبل المعيشة، والخسائر التي 
لحقت بأصول محددة وبالبنية التحتية، والتراث الثقافي، واالضطرابات في الخدمات األساسية. ولذلك يقل توافر البيانات 
للغايتين )C( و)D( بشكل عام. تهتم غايات إطار ِسنداي من الغاية )E( حتى الغاية )G( بالسياسات ومؤشرات المدخالت 
األخرى، وقد أبلغت البلدان عن وجود تباينات كبيرة في مدى توافر البيانات. حيث يتراوح ذلك بين 57 إلى 72 في المئة من 
البلدان للبيانات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر، والمعلومات المتعلقة بالمخاطر، وعدد األشخاص الذين تم إخالؤهم في نطاق 
الغاية )G( و39 إلى 54 في المئة من البلدان للبيانات المتعلقة باإلستراتيجيات الحالية الوطنية والمحلية للحد من مخاطر 

 .)E( الكوارث، بما يتماشى مع إطار ِسنداي بموجب الغاية
تم اإلبالغ عن أقل توافر للبيانات، لما يقرب من 20 في المئة من البلدان، بالنسبة إلى مؤشرات الغاية )F(، التي تقيس 

التعاون الدولي.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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أشارت بعض البلدان إلى أنه، على حد علمها، لم تكن البيانات متاحة، بالرغم من إمكانية وجودها. فالبيانات المتعلقة 
بالكوارث غالًبا ما تكون بحوزة مختلف أصحاب المصلحة وهم من يقومون بإنشائها، وقد ال تكون دائًما معلومة للجميع أو 

يمكن الوصول إليها بشكل عام. لذلك يجب قراءة اإلحصائيات الواردة في التقرير بحذر. 
لقد عملت وكاالت إدارة مخاطر الكوارث، المكلفة برصد إطار ِسنداي، في حاالت قليلة على توطيد العالقات مع مؤسسات 
وضع الخرائط، أو المكاتب اإلحصائية الوطنية، أو غيرها من الجهات المنتجة للبيانات. بيد أن هذه الوكاالت تمثل االستثناء 
وليس القاعدة وربما تقوم بذلك على أساس غير رسمي وليس على أساس مؤسسي. ليست هناك بروتوكوالت لتبادل البيانات 

بشكل عام.
يجب معالجة الثغرات الموجودة في البيانات بحلول شهر آذار/مارس 2019 حتى تتمكن جميع البلدان من اإلبالغ في دورة 
اإلبالغ الرسمية األولى إلطار ِسنداي وبناء خطوط أساس 2005-2015 المطلوبة للقياس. وسوف تغطي دورة اإلبالغ 

األولى فترتي السنتين 2015-2016 و2017-2018 بشكل استثنائي.

العناصر اإلضافية التي جرت مناقشتها
تصنيف البيانات حتى يتسنى تكييف السياسات مع احتياجات مجموعات أصحاب المصلحة، مع إيالء اهتمام خاص   -

باألشخاص المتضررين بشكل غير متناسب.
ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات وأن تكون في صورة يمكن استخدامها من ِقبل العديد من مجموعات أصحاب   -

المصلحة. 
المواءمة بين المعلومات وعملية جمع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وإطار ِسنداي )ومن ثمَّ تلك المتعلقة   -
باتفاق باريس( لزيادة التأثير على المستويين الوطني والمحلي، حيث ال ُيجرى التمييز بين هذه البيانات على المستوى 

المحلي.
التحديات والفرص لتحسين الرصد عن طريق دمج وجهات نظر القواعد الشعبية، بما في ذلك وجهات النظر على   -
المستوى المحلي بشأن تغيير السياسة، وضمان التغلب على عواقب األخطار الطبيعية صغيرة النطاق، متكررة 

الحدوث. 
يجب تعزيز الشمول، إلى جانب التركيز على جودة البيانات ومشاركة المعلومات، لتلبية تطلعات المجتمعات. ويجب   -
عدم إغفال ذوي االحتياجات والمتطلبات الخاصة. يجب عدم استثناء أحد. وال يمكن تحقيق هذا األمر إال من خالل 

العمل مًعا، وتطوير البيانات، وتطبيقها في التخطيط التحويلي، وتزويد جميع السكان بها. 

نقطة عمل: جمع البيانات المتعلقة بالكوارث ونشرها
يجب أن يشمل الرصد الفّعال جميع مراحل الكوارث وأصحاب المصلحة. ولكي تكون المعلومات فّعالة، يجب دمج   -

مجموعات مختلفة من البيانات ويجب تصنيف البيانات. 
يجب تطوير عمليات تقييم المخاطر وخرائط المخاطر.  -

يجب نشر مجموعات بيانات المعلومات المكانية من جميع الحوادث السابقة وإتاحتها على الصعيد المحلي.  -
ُيعتبر تبادل البيانات والتنسيق بين الحكومات وأفراد المجتمع مسؤولية مشتركة بين القطاعات.  -

يجب توافر بنية شاملة للبيانات الجغرافية المكانية للربط بين المستهلكين والمستخدمين.   -
يجب تطوير منصات لتبادل البيانات، مع مراعاة اعتبارات قابلية الشغيل البيني والبيانات المفتوحة لتعزيز إمكانية   -

الوصول إليها.
من المهم جمع البيانات على نطاق المنظومة لمعالجة ثغرات البيانات المتعلقة بالكوارث، التي تتضمن النزوح الناتج   -

عن الكوارث في التخطيط الوطني. 
يجب دمج البيانات الجغرافية المكانية مع المعلومات اإلحصائية لتزويد الممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث   -

بالبيانات من أجل وضع إجراءات وإستراتيجيات فّعالة للحد من مخاطر الكوارث.

نقطة عمل: استخدام بيانات رصد األرض المتعلقة بالكوارث في عملية المراقبة 
من المهم للغاية توافر إمكانية وصول الجميع إلى المعلومات الجغرافية المكانية من خالل بروتوكوالت تبادل البيانات،   -
والمعايير المشتركة، ومنصة المعلومات المفتوحة لتمكين الرصد الشامل على الصعيد اإلقليمي، والوطني، والمحلي.
من المهم تنسيق العديد من مصادر بيانات رصد األرض ودمجها لضمان تنفيذ اإلطار اإلستراتيجي لمبادرة األمم   -
المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالمعلومات والخدمات الجغرافية 

المكانية، إلى جانب إكمال رصد إطار ِسنداي.
تمثل البيانات الجغرافية المكانية أهمية لرصد غايات إطار ِسنداي العالمية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة ذات   -

الصلة، حيث إن بإمكانها المساعدة في سد ثغرات البيانات. 
يجب إدراج إنشاء المعلومات المتعلقة بالمخاطر البشرية والبيئية في أهداف البيانات الجغرافية المكانية، مع التوصية   -

بإجراءات مخصصة على كل األصعدة لجميع أصحاب المصلحة. 

جلسة عامة

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf


40

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

نقطة عمل: دمج البيانات المتعلقة بالكوارث في اإلحصاءات الرسمية للرصد وزيادة االتساق
يجب أن تنسق النظم اإلحصائية الوطنية جميع بياناتها الوطنية المتعلقة بالكوارث.  -

من المهم التنسيق بين الوحدات المختلفة ويجب أن يستند ذلك إلى إطار معياري إلنشاء المعلومات من جانب مختلف   -
الجهات الفاعلة ونشرها لعامة الجمهور.

تعمل اللجان واألجهزة الفنية في داخل النظام اإلحصائي على معالجة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويجب   -
وضع عملية مماثلة لمؤشرات إطار ِسنداي. 

نقطة عمل: استخدام البيانات المتعلقة بالكوارث إلثراء التخطيط واستثمار متعددي القطاعات والواعين بالمخاطر
ه بمركز تنسيق وطني قوي معني بإطار ِسنداي ولديه تكليف واضح المعالم  ُيعد التعاون بين جميع المستويات، الموجَّ  -
بإجراء التنسيق، ومدعوم كذلك بمنصة وطنية تستوعب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، هو الشرط المسبق للتخطيط 
الواعي بالمخاطر. يجب أن تكون بيانات الحد من مخاطر الكوارث متاحة للجميع. ويجب أن تتمحور اإلجراءات 

حول األشخاص. 
يجب إتاحة نهج متعدد التخصصات للبيانات المتعلقة بالكوارث يشمل المستخدمين النهائيين لضمان أن االحتياجات   -

المجتمعية تتطابق مع القدرة الحكومية إلتاحة الخدمات المهمة. 
يجب أن تتضافر النظم الجغرافية واإلحصائية بطريقة منهجية لتعزيز توافر البيانات للرصد والتنفيذ على المستوى   -

القطاعي.

االلتزامات
في إطار المتابعة الستعراض الجاهزية لبيانات إطار ِسنداي، كّرس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث جهده 
للعمل مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة لمساعدة البلدان على تطوير قدراتها لرصد التقدم المحرز في 

تنفيذ إطار ِسنداي وقياسه.

جلسة عامة

ماركوس أوكسلي، المدير التنفيذي للشبكة العالمية المعنية بالحد من الكوارث والرئيس المشارك في الجلسة العامة حول رصد 
إطار ِسنداي

https://youtu.be/1bTNT9Xz_AY?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/581
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االتساق بين إطار ِسنداي، وخطة عام 2030، وتغير المناخ
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.00-14.00

الرؤساء المشاركون: ويليم رامبانجيلي، وزير الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ورئيسها، إندونيسيا. مانويل بيسلر، وزير 
دولة ومندوب المجلس االتحادي للمعونة اإلنسانية، ورئيس الوحدة السويسرية للمعونة اإلنسانية، ونائب مدير الوكالة 

السويسرية للتعاون اإلنمائي، سويسرا. مادلين ريدفرن، عمدة مدينة إيكالويت، كندا.
المشاركون في حلقة النقاش: صابر شودري، عضو برلماني، بنغالديش، ورئيس االتحاد البرلماني الدولي. إنغريد-
غابرييال هوفن، المدير العام للقضايا العالمية، والسياسات والبرامج القطاعية، بالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي 
والتنمية، ألمانيا. ميليتي باينيمارما، األمين الدائم بوزارة الزراعة والتنمية الريفية والبحرية واإلدارة الوطنية للكوارث، 

فيجي. باتريشيا إسبينوسا كانتيالنو، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

تناولت الجلسة العامة المسائل المتعلقة باالتساق مع خطط التنمية المستدامة وتغير المناخ. وأشار المشاركون في حلقة 
النقاش إلى أن مبدأ االتساق مدرج بالفعل في االتفاقيات التي تضم خطة 2030 وأن االتفاقيات المترابطة تفتح سبالً عديدة 
للتصرف. وينبغي في هذا الصدد أيًضا النظر في اتفاقيات ريو، والخطة الحضرية الجديدة، وااللتزامات مثل إعالن 

نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين. 
وركزت الجلسة العامة على المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وموضوع عام 2017 وهو: "القضاء 
على الفقر وتعزيز االزدهار في عالم متغير". وقد ُوصفت الخسائر الناتجة عن الكوارث بأنها إخفاقات في التنمية وُحّدد 

الحد من مخاطر الكوارث باعتباره شرًطا مسبًقا للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 
يزداد معدل التعرض للكوارث و تنخفض القدرة على التعافي بالنسبة إلى األشخاص الذين يعيشون في الفقر، في المناطق 
الحضرية والريفية على حد سواء. ومع ذلك تعتبر القدرة على الصمود أمًرا أساسًيا لتحقيق خطة 2030. ويجب إعطاء 

األولوية ألكثر الفئات ضعًفا في أي خطط أو سياسات خاصة بالتنفيذ. 
يجب أن تضمن عمليات التخطيط أن تحصل مختلف الشعوب التي تمثل جزًءا من مجتمعاتنا على فرصة للمشاركة. ورأى 
بعض المشاركين في حلقة النقاش أن الشعوب تصبح قابلة للتضرر نتيجة استبعادها من المشاركة. يمكن تحقيق االتساق 
من خالل إدراج جميع أصحاب المصلحة. يجب تفعيل مبدأ المشاركة الكاملة منذ المراحل المبكرة للتخطيط. ويجب تيسير 

مشاركات بشكل أكبر وإتاحة الوقت ألصحاب المصلحة لالستماع إليهم. 

تقديًرا للدور الذي تلعبه البنية التحتية الحيوية في تعزيز االزدهار، حثَّ المشاركون على ضرورة جعلها قادرة على الصمود 
من خالل التأكد من أن االستثمارات واعية بالمخاطر ومن ثّم تقلل الخسائر. ويلعب القطاع الخاص دوًرا أساسًيا. كذلك تم 
إلقاء الضوء على دور التأمين وقدرته على تحديد قيمة المخاطر. تمّهد التشريعات والسياسات التي تدعم النهج المتكاملة 

الطريق أمام االستثمارات المالية. 
أشارت المداخالت في أثناء االجتماع بشكل متكرر إلى قضايا الحوكمة وأهمية تعزيز المؤسسات.

ووصف ممثل دولة سويسرا كيف أن تأسيس منصة وطنية كان سبًبا في التحول من االستجابة للمخاطر إلى إدارتها وأدت 
إلى دمج خطط األخطار في تخطيط استخدام األراضي وسياساته. 

وكان من رأي ممثل دولة إندونيسيا أن تعزيز قدرة المجتمع على الصمود تتطلب نهًجا مترابًطا لالتفاقيات الثالثة، وتحّدث 
عن تجربة بلده في مواءمة هذه االتفاقيات محلًيا من خالل التركيز على قدرة المناطق الحضرية على الصمود والجهود 

التكميلية في المناطق الريفية. 
وأشارت تجربة دولة فيجي إلى الترابط التدريجي من خالل االعتماد على التشريعات المعمول بها بالفعل.

وفي بنغالديش، ساعد االتساق والتقارب على وضع البلد في مسار تصاعدي قوي للتنمية االقتصادية؛ ويلعب البرلمانيون 
دوًرا قوًيا في دعم هذا األمر.

وألقى ممثل دولة ألمانيا الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مسارات العمل الدولي )بما في ذلك المساهمات 
المحددة وطنياً )NDC( في اتفاق باريس، والخسائر واألضرار، والصندوق األخضر للمناخ، وشراكة المساهمات 

المحددة وطنًيا(. 

التوصيات وااللتزامات
حشد اإلرادة السياسية على الصعيد الوطني لتنفيذ النهج المتسق المتضمن بالفعل في إطار ِسنداي، واتفاق باريس، 	 

وخطة 2030 األوسع نطاًقا. 
ربط اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية )الغاية E( بعمليات التخطيط اإلنمائي المحلية والمساهمات المحددة وطنًيا 	 

لتنفيذ اتفاق باريس. 
إعطاء األولوية إلضفاء الطابع اإلقليمي على االتفاقيات العالمية، وتوضيح سياقها، وإضفاء الطابع المحلي عليها.	 
الربط بين أنشطة مختلف الوزارات بطريقة أكثر فعالية من خالل التخطيط والتمويل. 	 

جلسة عامة

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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االستفادة القصوى من األطر واآلليات اإلقليمية لتعزيز االتساق على الصعيد الوطني. 	 
الربط بين تقييمات المخاطر السابقة والمخاطر المستقبلية لدعم صنع القرار الواعي بالمخاطر. 	 
إعطاء األولوية لبناء قدرة المجتمعات على الصمود، مع وضع الفقراء وأكثر الفئات تهميًشا في المقدمة. 	 
تعزيز نهج متسق للحد من مخاطر الكوارث، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ من خالل مداوالت الدول في المنتدى 	 

السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. 
اإلقرار، في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2017، بالحد من مخاطر الكوارث بوصفه إستراتيجية للحد من 	 

الفقر تتطلب نهًجا يشمل الحكومة بأسرها.
التركيز على مؤتمر األطراف COP23 باعتباره فرصة لربط أنظمة الرصد، والحد من عبء اإلبالغ، وضمان 	 

اتساق البيانات، وتعزيز العمل على أرض الواقع. 

جلسة عامة

https://youtu.be/OUdjjidyqnE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/582
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تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية و "إعادة البناء بشكل أفضل" في مرحلة التعافي وإعادة 
التأهيل واإلعمار

األربعاء، 24 من مايو/آيار، 10.00 - 11.30

صة
جلسة خا

الرؤساء المشاركون: شيغيكي هابوكا، نائب وزير التنسيق لسياسات مكتب مجلس الوزراء، اليابان، ولورديس تيبان، 
عضو في البرلمان الوطني لدولة اإلكوادور، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب األصلية. أريس 
بابادوبولوس، الرئيس المؤسس للفريق االستشاري المعني بالقطاع الخاص التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث، الواليات المتحدة.

المشاركون في حلقة النقاش: إينونجى موتوكوا وينا، نائب رئيس زامبيا. خالد أبو عيشة، مدير التخطيط المعماري 
والحضري، سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )ASEZA(، األردن. مارسي روث، المدير التنفيذي لإلستراتيجيات 
الشاملة إلدارة حاالت الطوارئ، والمدير السابق لمكتب تكامل اإلعاقة وتنسيقها، بالوكالة االتحادية إلدارة الطوارئ/وزارة 
األمن الوطني الواليات المتحدة. يوهانس لوشنر، مدير إدارة حاالت الطوارئ، المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية، 

المفوضية األوروبية.

ال لها "وإعادة البناء على نحو  تناولت الجلسة الخاصة التحديات المتبقية لتعزيز االستعداد للكوارث من أجل التصدي الفعَّ
أفضل" للتعافي، وإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار. وتمحورت المناقشات واألسئلة حول غايات إطار ِسنداي، ومبادئ 

المسؤولية المشتركة، ومشاركة المجتمع بأسره، ومتطلبات التعاون الدولي. 
وألقت الجلسة الضوء على الحاجة الملحة لضمان أن تكون خطط االستعداد للكوارث والتعافي منها واعية بالمخاطر باعتبار 
ذلك عامالً أساسًيا لتحقيق الغاية )E( إلطار ِسنداي بحلول عام 2020. وُتعتبر المنصات متعددة أصحاب المصلحة للحوار 
الة لتحديد األدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة، فضالً  بشأن السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي وسيلة فعَّ
الة في التخطيط من أجل االستعداد للكوارث "وإعادة البناء على نحو أفضل". ولتحقيق "إعادة البناء على نحو  عن كونها فعَّ

أفضل"، أّكد المشاركون على ضرورة وجود تخطيط للتعافي قبل وقوع الكوارث. 
كما تم إلقاء الضوء على أهمية تثقيف القطاع الخاص والمستهلكين على نطاق واسع بشأن فوائد القدرة على الصمود. ومن 
أجل التنفيذ السلس، يجب على جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المواطنين، المشاركة في التخطيط لالستعداد وفي عملية 
وضع خطط إعادة اإلعمار. ومن المهم ضمان مشاركة النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومختلف االحتياجات الوظيفية، 
وغيرهم مثل الشعوب األصلية، في التخطيط لمرحلة ما قبل وقوع الكوارث. وتم التشديد على تثقيف المواطنين ومشاركتهم 

ألنهم يكونون أول المستجيبين في أغلب األحيان. 

يمثل التعاون على الصعيد اإلقليمي والعالمي ضرورة لالستعداد للكوارث والتصدي لها. ويجب إجراء تحليل للتكاليف 
والفوائد التي ينطوي عليها الحد من المخاطر مقارنة بالتصدي للكوارث وتوجيهه لوزراء المالية وصانعي السياسات. 
ويجب كذلك ضمان التمويل المتوقع، خاصة من القطاع الخاص. وبالرغم من التقدم الملموس المحرز في االستعداد، يجب 

أن يكون كل من التصدي والحد من المخاطر "محلًيا بقدر اإلمكان، ودولًيا ما دام اقتضت الضرورة".

التوصيات وااللتزامات
دمج التخطيط للتعافي لما قبل وقوع الكوارث في إطار السياسات.	 
وضع هياكل جديدة أو تعزيز الهياكل الحالية، مثل المنصات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، التي من 	 

شأنها أن تشمل المجتمع العلمي وتعالج الثغرات الموجودة في مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
تعزيز قدرات المجتمعات على المشاركة في التخطيط لالستعداد "وإعادة البناء على نحو أفضل" وتولي زمام 	 

األمور بها.
اغتنام التعافي بوصفه فرصة للسعي إلى تحقيق إمكانية الدخول للجميع وضمان الريادة لتحقيق نهج شامل للجميع.	 
بناء الحالة االقتصادية واستهدافها من أجل االستفادة من فوائد القدرة على الصمود، واالستعداد، والتخطيط للتعافي 	 

لما قبل وقوع الكوارث.
استهداف إنفاق أكثر تكافًؤا على الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها، إضافة إلى دمج التصدي والتعافي 	 

في المشاريع الممولة إنسانًيا.
 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/SzXEXvrQVPA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-sessions/view/584
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توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ومعلومات مخاطر الكوارث وإمكانية االستفادة منها 
األربعاء، 24 من مايو/آيار، 11.45 - 13.15

الرؤساء المشاركون: دافيت إدغر تونويان، وزير حاالت الطوارئ، أرمينيا. غوتييه ميغنوت، نائب مدير العولمة، والثقافة، 
.FemLINKPACIFIC والتعليم، والتنمية الدولية، وزارة الخارجية، فرنسا. شارون بهاغوان رولز، منسق بمنظمة

المشاركون في حلقة النقاش: بيتيري تاالس، األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. مولي نيلسون، المسؤول 
الرئيسي إلدارة الكوارث، وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ساموا، وتاتسو هيرانو، عضو برلماني، اليابان. إليوت جاكس، 

الدائرة الوطنية لألرصاد الجوية بالواليات المتحدة، )نيابة عن كندا، والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكية(.

أكدت الجلسة على أن نظم اإلنذار المبكر التي تغطي العديد من األخطار، وتستند إلى التأثيرات، وتتمحور حول 
األشخاص تمثل أدوات مهمة للسلطات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث. ولذلك يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ 

من اإلستراتيجيات والخطط الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث.
يجب أن تتيح معلومات المخاطر تحذيرات مبكرة لتحديد التهديدات، والمؤسسات والسكان المعرضين للخطر، وأوجه القابلية 
للتضرر لديها، إلى جانب وضع حدود إلصدار التحذيرات. ويجب أن تعكس المعلومات التهديدات واألخطار المتعددة وأن 
تأخذ في الحسبان تغير المناخ. وقد شارك ممثل دولة ساموا تجربة جيدة حيث ذكر أنه قد تم خاللها دمج مراكز الطقس، 

والمناخ، والتسونامي لتحقيق الفعالية، وإلتاحة إنذارات متكاملة في الوقت المناسب وخدمات متكاملة.
يجب على المؤسسات التي ترصد األخطار الطبيعية وتتنبأ بها، مثل خدمات األرصاد الجوية الوطنية، أن تعمل من كثب 
مع وكاالت الحماية المدنية وغيرها من المؤسسات لريط التنبؤات والتحذيرات بإجراءات االستعداد للكوارث والتصدي 

لها على جميع المستويات على نحو أكثر فعالية. 
وقد ألقت الجلسة الضوء على ضرورة أن تكون نظم اإلنذار المبكر شاملة ومراعية لالعتبارات الجنسانية، من خالل تقدير 
دور المرأة باعتبارها بين أول المستجيبين، ولكن أيًضا مع الوضع في الحسبان جميع أوجه االختالف بينها وبين الرجل. 
ويجب تفعيل االلتزام لجعل نظم اإلنذار المبكر أكثر شموالً وإنصاًفا. كذلك يجب زيادة التعاون العالمي واإلقليمي، إضافة 
إلى االستثمار في نظم اإلنذار المبكر التي بإمكانها التنبؤ باآلثار وليس األحداث فحسب. تملك البلدان المتقدمة نظًما متطورة 

ولكن ال تزال هناك حاجة إلى استثمار الموارد المالية في بلدان أخرى لمعالجة االحتياجات الحالية.

أشار المشاركون في حلقة النقاش إلى أن مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر تقدم نموذًجا مهًما لتقديم الدعم 
المتضافر إلى البلدان بما يتماشى على نحو أفضل مع احتياجات أقل البلدان نمًوا والدول الُجزرية الصغيرة النامية. 

على الرغم من أن التكنولوجيا، مثل القمر االصطناعي، أصبحت تسمح بالتنبؤ على مستوى محّسن، فال تزال هناك حاجة 
إلى توصيل التنبؤات إلى الناس بطريقة شاملة، ويسهل الوصول إليها، ومالئمة من أجل حماية األرواح والممتلكات. وفي 

هذا الصدد، يجب تحسين البث اإلذاعي العام. 

صة
جلسة خا

https://youtu.be/eiKckvHNvEA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-sessions/view/583
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1- االستشارات بشأن النموذج األولي لمرصد إطار ِسنداي
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 11.30-10.00

الرؤساء المشاركون: ميرسيديتا أ. سومبيال، األمين المساعد للهيئة الوطنية لالقتصاد والتنمية، الفلبين. يانيك غليماريك، 
األمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج بهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

المشاركون في حلقة النقاش: مارتن أور، المفوض المعني باالستعداد للكوارث وإدارتها بمكتب رئيس الوزراء، أوغندا. 
كمال كيشور، عضو في الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث، الهند. ناتالي زعرور، مدير مشروع الحد من مخاطر الكوارث 
برئاسة مجلس الوزراء، لبنان. أندريا غروسفينور، مدير التخطيط وتطوير األعمال بالوكالة الكاريبية إلدارة حاالت 

.)CDEMA( الطوارئ المرتبطة بالكوارث

لي لمرصد إطار ِسنداي للدول األعضاء. وقد سمح هذا األمر، إضافة إلى مقصورة منطقة  قدمت الجلسة النموذج األوَّ
العرض، للبلدان والمستخدمين النهائيين اآلخرين بالتعرف على األداة واستعمالها واختبارها قبل استكمال مرحلة التصميم.
وأجرت الهند، ولبنان، وأوغندا، والوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث اختباًرا تجريبًيا للنموذج 

لي في داخل البلدان وقدمت النتائج التي توصلت إليها في الجلسة.  األوَّ
وبعد تصديق اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة، سيسمح رصد إطار ِسنداي للدول األعضاء، والمنظمات الحكومية 
الدولية اإلقليمية، والحكومات المحلية بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار، إضافة إلى تلك العناصر الخاصة بأهداف التنمية 
المستدامة واتفاق باريس المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وسوف يزود الرصد المستخدمين بمعلومات عن المخاطر 
ذات الصلة بالسياق التي يمكن استخدامها في داخل البلد للمساعدة على وضع سياسات واعية بالمخاطر للقطاعات الحيوية، 

وإستراتيجيات التنفيذ، والموارد المناسبة، ودعم المساءلة المعززة لجميع أصحاب المصلحة.
وتشكل المؤشرات العمود الفقري لنظام الرصد بما في ذلك المؤشرات المتفق عليها دولًيا وكذلك المؤشرات المحددة على 
الصعيد الوطني. من خالل دمج المؤشرات المتعلقة بالخسائر مع المؤشرات المتعلقة بالكوارث والمتعلقة بالقدرة على 
الصمود وكذلك مع مؤشرات السياسات، ستتمكن البلدان من إجراء تقييم منهجي للسياسات واآلليات القائمة حالًيا إلدارة 
مخاطر الكوارث لديها ودرجة فعالية تلك السياسات واآلليات في تحقيق المخرجات – أي الحد من المخاطر وتعزيز القدرة 
على الصمود – والنتائج المرجوة من حيث الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث وآثارها. ولضمان الرصد الُمجدي للتقدم 
لي عاملين مهمين هما: اإلبالغ  المحرز على مختلف المستويات وتحقيق الحد األقصى من المسؤولية، يستلزم النموذج األوَّ
العالمي واإلبالغ المخصص. ووصفت الجلسة التسلسل الهرمي للمسؤوليات والقدرات الخاصة بتنسيق/إدخال البيانات، 
وتحليلها، واإلبالغ عنها لألفراد والكيانات عبر المؤسسات الحكومية وعلى العديد من المستويات اإلدارية. وتناولت الجلسة 

بعض السمات الرئيسية للمرصد:

التحليل سيدعم عملية ُصنع القرار الواعية بالمخاطر  -
يسمح المرصد بجمع البيانات على الصعيد الوطني، ودون الوطني، واإلقليمي  -

الغايات المخصصة تقّدر أهمية الخصوصية المحددة لكل بلد  -
إمكانية الترجمة للغة محلية أو أكثر  -

اإلبالغ المتكامل عن أهداف التنمية المستدامة والغايات إطار ِسنداي  -
إمكانية نشر التقرير أو االحتفاظ به سًرا حسب رغبة الحكومة القائمة باإلبالغ  -

واجهة سهلة االستعمال  -
اإلبالغ مدعوم بأدلة تشمل صوًرا ومقاطع فيديو  -

االستناد إلى خطوط أساس ُوضعت على مدار سنوات عديدة من خالل نظام Desinventar وما إلى ذلك.  -
مسؤوليات الرصد واإلبالغ في جميع اإلدارات الحكومية   -

متابعة العديد من المستخدمين  -
إمكانية التشغيل على عدد من المنصات وبرامج التصفح  -

اإلعداد والمصادقة من خالل عملية تشاورية تضم جميع البلدان.  -

التوصيات وااللتزامات
دعم تنمية القدرات على المستويين اإلقليمي والوطني.	 
وضع مبادئ توجيهية واضحة لضمان الدقة واالنضباط المطلوبين.	 
التركيز المتكامل على المدخالت، وكذلك التركيز على مستوى مؤشرات النتائج والمخرجات. 	 
يجب أن يكون المرصد قادًرا على إثبات تحقيقه فوائد للعديد من الهيئات الحكومية فيما يتعلق بالحد المتكامل من 	 

المخاطر.
استكشاف التركيز على المجاالت الحيوية مثل التنمية الحضرية، والزراعة، والموارد المائية، والنقل.	 
يجب أن يتوافق المرصد مع آليات المتابعة اإلقليمية/دون اإلقليمية.	 
إدراج األثر الناتج عن النزوح.	 
دمج مراعاة الفوارق بين الجنسين في المرصد.	 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/p7iAx-3DOL
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/585
http://ioatt8.axshare.com/welcome.html
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2- ضمان وجود بنية تحتية حيوية قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 11.30-10.00

الرئيس: ويس أحمد برمك، وزير إدارة الكوارث والشؤون اإلنسانية، أفغانستان.
المشاركون في حلقة النقاش: هانز تي. سي، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة SM Prime Holdings, Inc، الفلبين. 
هيروتادا ماتسوكي، مدير مكتب الشؤون الدولية، شعبة تخطيط األنهار، مكتب إدارة المياه والكوارث، ووزارة األراضي، 
والبنية التحتية، والنقل، والسياحة، اليابان. بي كي ميشرا، األمين الرئيسي الملحق لرئيس الوزراء، الهند. ميشيل يونغ، 
مستشار المأوى والتشييد اإلقليمي بأسيا، منظمة إنقاذ الطفولة، تايالند. ماريا إينيس غوتييريز برادو، مكتب الدفاع الوطني 

وإدارة مخاطر الكوارث، وزارة التعليم، بيرو.

اتفق المشاركون في حلقة النقاش على أن الحكومات، والجهات المانحة، والمصارف متعددة األطراف يجب أن تكفل تقديم 
الدعم التقني لتحقيق قدرة المباني والبنية التحتية األساسية التي يمولونها على الصمود أمام للكوارث. وبالرغم من إتاحة 
العديد من األدوات والمبادئ التوجيهية لدعم تلك القدرة على الصمود، فإن ما نحتاج إليه هو تبادل المعرفة والدعم التقني. 
وقد دعت الجلسة إلى إنشاء ائتالف عالمي )أو "منصة"( للبلدان والمنظمات من أجل تبادل المعرفة، واألدوات، وأفضل 
الممارسات، والدروس المستفادة من قضايا البنية التحتية األساسية لتعزيز التعاون التقني. وتعهدت الهند بدعم تأسيس هذا 

االئتالف. 

التوصيات وااللتزامات
فهم المخاطر التي تواجه البنية التحتية األساسية الجديدة والقديمة على حٍد سواء وتحديدها.	 
تعميم الصيانة للبنية التحتية، إلى جانب إجراء عمليات تقييم منتظمة للمخاطر وتحسين البنية التحتية األساسية القديمة. 	 
يجب أن تكون المشاريع والتصاميم الجديدة مالئمة للبيئة وغير ضارة بها، فضالً عن كونها قادرة على الصمود أمام 	 

الكوارث. ويجب تحسين التصاميم والمعايير. 
يجب على مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وضع مبادئ توجيهية لمعالجة القضايا المتعلقة بقدرة البنية 	 

التحتية األساسية على الصمود. 
يجب إقامة شراكات وتعزيزها بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، واألوساط األكاديمية.	 
دعوة المصارف متعددة األطراف )مثل البنك الدولي، والمصرف األسيوي لالستثمار في البنية التحتية، ومصرف 	 

التنمية الجديد، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية( لضمان أن جميع البنى التحتية األساسية الممولة قادرة على 
الصمود. 

يجب أن تكون السياسات واإلستراتيجيات واعية بالمخاطر، على المستويين الوطني والمحلي، وللقطاع الخاص. 	 
ويمكن أن تنظر الحكومات في تقديم حوافز إلى القطاع الخاص لالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث.

ُيعتبر تيسير الحصول على الممارسات الجيدة وتوافرها أمًرا أساسًيا لتعزيز البنية التحتية القادرة على الصمود. 	 
وينبغي الدعوة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات من خالل منصة دولية أو ائتالف دولي للبلدان، يمكن لمختلف 
البلدان استخدامه لتبادل المعرفة بشأن قدرة البنية التحتية األساسية على الصمود وفهمها. كما يجب مشاركة القطاع 
الخاص في هذا االئتالف. ويجب كذلك إتاحة منصة على الويب لتيسير تبادل الممارسات الجيدة بين البلدان وأصحاب 

المصلحة على المستويات كافة.
دعم التأمين في البلدان الفقيرة وتبادل أفضل الممارسات من البلدان التي نفّذت بالفعل ممارسات جيدة في مجال 	 

استخدام التأمين.

المشاركون في جلسة العمل المتعلقة بالبنية التحتية األساسية القادرة على الصمود أمام المخاطر

جلسة عمل

http://www.youtube.com/watch?v=w3AUTEibgwY&feature=youtu.be
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/586
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3- التعاون الدولي لدعم تنفيذ إطار ِسنداي
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 11.30-10.00

الرئيس: ديفيد دوغالس ديس فان روين، وزير الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية، جنوب إفريقيا.
المشاركون في حلقة النقاش: إنغريد هوفن، مدير عام القضايا العالمية، والسياسات، والبرامج القطاعية، بالوزارة 
االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية، ألمانيا. لورا تاك، نائب رئيس التنمية المستدامة، البنك الدولي. رولف ألتر، مدير 
الحوكمة العامة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. هايدي شروديروس فوكس، مدير مكتب الممثل السامي 
ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ساندرا وو، الرئيس والمدير التنفيذي 
لشركة .Kokusai Kogyo Co. Ltd، وعضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص لمجتمعات قادرة على الصمود 

أمام الكوارث التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

عرضت الجلسة الخطوط العامة للممارسات الجيدة وقصص النجاح التي تحققت في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك 
نقل التكنولوجيا، وناقشت العوائق التي تواجه إقامة شراكات بين بلدان الشمال والجنوب، وبين بلدان الجنوب، والشراكات 
الثالثية. كما ألقت الضوء على وسائل تحقيق مستوى من االستدامة في التعاون الدولي. وأعلن أعضاء حلقة النقاش 

والمشاركون عن االلتزامات المطلوبة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية.
وأوجز المشاركون في حلقة النقاش الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي من أجل ضمان تنفيذ إطار ِسنداي وخطة 2030 
للتنمية المستدامة، خاصة في سياق البلدان التي لديها احتياجات خاصة. وتم إلقاء الضوء على الحاجة إلى زيادة فهم مخاطر 
الكوارث، بما في ذلك أهمية استخدام نظام تتبع للتدفقات المالية الرسمية للحد من مخاطر الكوارث، على غرار النظام الذي 
نسقته لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، من أجل إيجاد خط أساس ُمجٍد. كما أشار 

المشاركون في حلقة النقاش إلى أهمية بيانات اإلنفاق بالنسبة إلى إدارة المخاطر. 
وقد أبرزت الجلسة أهمية زيادة االتساق بين العمل اإلنساني والتعاون اإلنمائي طويل المدى. كما أكدت على أهمية االعتراف 
السياسي باالتساق وتعزيزه في االتفاقيات الدولية، بما في ذلك من خالل ربط آليات رصد الغايات والمؤشرات واإلبالغ 

بشأنها. 
ودعا المشاركون إلى زيادة التعاون في نقل التكنولوجيا. وجرت اإلشارة إلى إنشاء بنك التكنولوجيا ألقل البلدان نمواً بوصفه 
خطوة تقدم كبيرة بالنسبة إلى هذه البلدان لتعزيز العلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار، ودمج التكنولوجيا في التنمية. كما دعا 
المشاركون في حلقة النقاش إلى زيادة استثمار الموارد الحالية واستخدامها بطريقة أكثر فعالية لتعزيز التعاون الدولي. 
وُذكرت المساعدة اإلنمائية االنتقالية التي تدعمها الحكومة األلمانية بوصفها مثاالً جيًدا يساعد على ربط الُنهج اإلنسانية 

واإلنمائية. 

وألقى المشاركون الضوء كذلك على الحاجة إلى تمويل متعدد السنوات وتحويل التركيز على نتائج التمويل بدالً من أنشطته، 
لضمان مرونة الُنهج المعتمدة لتحقيق الغايات المشتركة. وذكر ممثل البنك الدولي بعض وسائل التمويل المبتكرة التي تشمل 
خيارات السحب المؤجل للكوارث بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً ومبادرة صمود الدول الجزرية الصغيرة )SISRI(. وألقت 
الجلسة الضوء أيًضا على دور اإلفصاح عن المخاطر بوصفه دوًرا حيوًيا التخاذ قرارات استثمارية واعية، بما في ذلك 

نتائج فرقة عمل مجلس تحقيق االستقرار المالي بشأن اإلفصاح عن تغير المناخ.
وأبرزت الجلسة كذلك الدور اإلستراتيجي المتزايد للقطاع الخاص في ضمان التعاون الدولي. وتم توضيح دور شركة 
Kokusai Kogyo في التخطيط وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية المكانية بوصفه وسيلة رئيسية لضمان استدامة 
التعاون الدولي. واعُتبرت الشراكات فيما بين المؤسسات التجارية أو فيما بين القطاع الخاص عنصًرا مهًما لضمان التنفيذ 

المتكامل لألُطر العالمية. 

التوصيات وااللتزامات
التزمت شركة Kokusai Kogyo بتعجيل اإلنجاز في المشاريع التي تتخذ شكل التعاون فيما بين القطاع الخاص، 	 

بما يشمل تكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث، والمشاريع في البلدان النامية.
تعهدت سويسرا بتخصيص سدس تمويلها اإلنساني على األقل للحد من مخاطر الكوارث.	 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/FeMFWIduXrw
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/587
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4- تحويل المخاطر والتأمين من أجل القدرة على الصمود
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 13.15-11.45

الرؤساء المشاركون: رييكا التو، نائب المدير العام إلدارة السياسات اإلنمائية، وزارة الخارجية، فنلندا. سايمون يونج، 
مدير العمليات، بشركة التأمين اإلفريقية المحدودة الستيعاب المخاطر، جنوب إفريقيا.

المشاركون في حلقة النقاش: شون تاربوك، المدير التنفيذي لالتحاد الدولي للتأمين التعاوني والمتبادل، وعضو اللجنة 
التوجيهية لصندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي. روبرت ميور-وود، كبير موظفي األبحاث، حلول إدارة المخاطر. 
فيل إيفانز، مدير العمليات لمكتب األرصاد الجوية، المملكة المتحدة. ليليانا كاردوزو دي كانو، المدير العام لوكالة تاجي 

للتأمين. صوفيا بيالي، مدير مبادرة R4 للقدرة على التحمل في األرياف، منظمة أوكسفام أمريكا.

يوصي كل من إطار ِسنداي، وخطة 2030 للتنمية المستدامة، واتفاق باريس بزيادة التعاون في فهم المخاطر وإدارتها. 
ويتيح هذا األمر لقطاع التأمين زخًما جديًدا للمشاركة في الحد من المخاطر وتحويله، مما يعزز القدرة على الصمود ودعم 

التعافي السريع خالل مرحلة ما بعد وقوع الكوارث. 
أشارت الجلسة إلى أن قطاع التأمين يمكن أن يكون دافًعا لألفكار المبتكرة، فهو يتيح الحماية والحوافز االقتصادية من أجل 

تحقيق تخطيط وسبل معيشة قادرة على الصمود، ويعزز المعرفة بالمخاطر، ويدعم القرارات االستثمارية. 
ومع ذلك، فقد أكد المشاركون في حلقة النقاش على أن الخيارات القائمة بذاتها لن تحقق فوائد القدرة على الصمود بالنسبة 
إلى حاملي وثائق التأمين والمجتمعات، كما إنها لن تكون مستدامة. ولن تكون آليات تحويل المخاطر والتأمين ضدها فّعالة 
إال عندما تكون مستندة إلى فهم شامل لمالمح المخاطر ومقاييسها، ويسبقها جمع البيانات واألدلة، ووضع نماذج للمخاطر 

تتسم بالشفافية، ومدعومة بالتقييم الفعال لآلثار. 
يجب على الحلول المستدامة التي تهدف إلى دعم التنمية أن تحدد )أ( مالمح المخاطر، )ب( والبيانات المفتوحة عالية الجودة، 
)ج( وفهم العمالء لقيمة التأمين وتحويل المخاطر، )د( والمشاركة النشطة من جانب الحكومة في إدارة المخاطر وتنظيمها، 
)هـ( والثقة المجتمعية من خالل تثقيف المجتمعات وتمكينها )و( والشراكات، بين الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع 

الخاص، على جميع المستويات. وتمثل هذه الشراكات عامالً أساسًيا. 
إن الحكومات التي تعزز توافر البيانات، تعمل على وضع معايير وتكافئ السلوكيات التي تحد من المخاطر واالستثمارات 
المراعية للمخاطر من خالل أُطر تنظيمية. وقد تدعم الحكومات تحويل المخاطر السيادية، على سبيل المثال، ولكن المبادرات 
السيادية ال يمكن استبدالها إال من خالل الشراكات المستدامة لنشاط تجاري للقطاع الخاص جزئي ومتوسط المستوى يكون 

دقيًقا، وموجًها، ومستداًما.

أنظمة التأمين الفعالة والقادرة على الصمود تضع األفراد في صلب عملية صنع القرار. فهي تتيح آليات لبناء المعرفة 
بالمخاطر لدعم القدرة المجتمعية على الصمود. وُيعد فهم المجتمعات التي تواجه المخاطر وإشراكها، وإتاحة احتياجات 
محددة لزيادة القدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث للمشاركة في إتاحة الخدمات بمكانة النقلة النوعية الالزمة 
من أجل االنتقال إلى ما هو أبعد من مجرد إتاحة منتجات تأمينية وبلوغ مرحلة إنشاء منصة للحد من المخاطر والحماية 

التأمينية المستدامة. 

التوصيات وااللتزامات
يجب إتاحة حلول لتحويل المخاطر والتأمين باعتبار ذلك جزًءا من اإلستراتيجية المتكاملة للحد من مخاطر الكوارث. 	 
الحلول المستدامة لتحويل المخاطر والتأمين يجب أن يسبقها تحليل قوي وشامل وفهم لمالمح المخاطر وأسبابها، 	 

ويجب أن تكون مزّودة ببيانات عالية الجودة عن المخاطر، وتحدد األصول القابلة للتأمين عليها، ومدعومة من ِقبل 
بيئة تنظيمية تمكينية ومعرفة معززة بالمخاطر.

تصميم تحويل المخاطر والتأمين استناًدا إلى التحديد الدقيق لقيمة المخاطر لتشجيع السلوك التكيفي من المستويات 	 
السيادية إلى المستويات المجتمعية.

يجب عدم التضحية بالقدرة على الصمود على حساب الحجم أو النطاق دون تقييم.	 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/Y5ehHmxArug
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/588
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5- مشاركة القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 17.45-16.15

الرئيس: كلوي ديمروفسكي، المعهد الدولي للتعافي من الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش: دانيال ستاندر، المدير اإلداري العالمي، حلول إدارة المخاطر.

مارك كروسويلر، المدير العام، إلدارة حاالت الطوارئ، أستراليا. ديل ساندز، النائب األول للرئيس ومدير الممارسات 
العالمية، شركة CH2M. جيسوس غونزاليس أريالنو، شريك في شركة KPMG في المكسيك.

أعادت الجلسة التأكيد على ضرورة أن يعمل القطاعان العام والخاص مًعا لتقليل آثار األخطار الطبيعية والتي يتسبب فيها 
اإلنسان الناتجة عن الكوارث. وصّدقت الجلسة على التوصيات اآلتية:

التوصيات وااللتزامات 
االستثمارات الواعية بالمخاطر ستشجع القطاع الخاص على زيادة االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، ومن 	 

ثّم تقليل المخاطر المستقبلية على المجتمع. وهناك العديد من الفرص لجذب االستثمار القادر على الصمود. كذلك 
يمكن للقطاع الخاص دعم ُصنع قرارات واعية بالمخاطر باستخدام تحليالت لتقييم الخسائر ولتقييم السيناريوهات 

االحتمالية للخسائر التي تمكِّن من قياس تكاليف التقاعس عن العمل.
يجب فهم المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها تحسين القدرة على الصمود من أجل اإلدارة الفعالة. حيث زادت 	 

الحاجة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر الكوارث أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى 
المعرفة غير المستفاد منها وعقود الخبرة لتقييم الصدمات الشديدة والضغوط الخطيرة. وما لم تصبح االستثمارات 
بين القطاعين العام والخاص أكثر "وعًيا بالمخاطر"، فستستمر الخسائر في األرواح ورؤوس األموال في الزيادة.

المقياس األكبر للنجاح في الحد من مخاطر الكوارث هو دعم اطمئنان المجتمع وثقته. وكذلك فإن أسمى مهمة هي 	 
التخفيف من معاناة المجتمع. ولذلك، يجب أن يكون هذان المبدآن هما الدافع والحافز وراء كل األفكار، أو األقوال، 

أو األفعال. 
البيانات لها أهمية ألنها ُتحقق الفهم، غير أن إحراز التقدم ضروري أيًضا. وبما أن المخاطر عامل ديناميكي دائم التغير، 	 

فهناك حاجة إلى دراسة سيناريوهات مختلفة ورؤى مستقبلية لمعالجة التعقيدات التي تنطوي عليها الكوارث المستقبلية. 
يجب علينا أن نتذكر أن الكوارث مسألة تتعلق باإلحساس أكثر مما تتعلق بالتفكير. فما يشعر به الناس ال يقل أهمية 	 

عما يفكرون فيه، إن لم يكن أكثر أهمية. لذا يجب علينا في خضم قيادتنا للمجتمعات لكي تتجاوز ما تمر به من محن 
أن نضمن تواصلنا معها، وأن نشاركها في تجاربها، وأن نوظف خبراتنا إذا ما كنا نريد حًقا ضمان اطمئنانها وثقتها 

والتخفيف من معاناتها. 

يجب فهم المعلومات المستندة إلى تأثير الكوارث على الخسائر في األرواح والخسائر االقتصادية، كذلك يجب التعاون 	 
بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مجتمعات واقتصادات قادرة على الصمود.

هناك ثالثة عوامل يجب التأكيد عليها لتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص:	 
تحتاج الشركات إلى وجود منهجيات توضح أن االستثمار في الحد من المخاطر سيتيح فوائد لألداء المالي   -

والقيمة المتحققة للشركات.
يجب مكافأة عمليات اإلفصاح عن المخاطر التي روجعت بصورة مستقلة والتكليف بها في الوقت المحدد   -

لتحفيز الشركات على المشاركة في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث.
يجب على الحكومات أن تتعهد بالتزام أكبر الستقدام خبرات القطاع الخاص من أجل االنتقال من مرحلة   -
ر تكاليف التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات  المؤشرات المستقلة بذاتها إلى مقاييس القدرة على الصمود، التي تقدِّ

وتحدد قيمة االستثمارات القادرة على الصمود. 

يتمثل االعتقاد السائد في أن رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة، سيحفز من سرعة تحقيق 
الغايات في إطار ِسنداي.

هناك ثغرات في قياس التقدم المحرز في قدرة استثمارات القطاع الخاص على الصمود، مما يؤكد على أهمية وضع 	 
مقاييس للمخاطر/قادرة على الصمود.

ال يستطيع القطاع العام/الخاص قياس تكاليف/فوائد الوقاية من آثار الكوارث )فوائد القدرة على الصمود(. والسبب 	 
في ذلك هو اإلخفاق في دمج المخاطر في اعتبارات االستثمارات وتحديد حجمها.

يرى القطاع الخاص الحد من مخاطر الكوارث أمًرا حتمًيا للتنمية المستدامة. فهو ضروري لتطوير الحوار، والتعاون، 	 
والتآزر، والتثقيف لتحقيق جهد متوازن نحو القدرة على الصمود. 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/QBRSTFYirUc
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/589
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6- معلومات حول المخاطر وقواعد  بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث لتحقيق الفعالية في الحد من مخاطر الكوارث
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 17.45-16.15

الرؤساء المشاركون: فاتح أوزر، نائب الرئيس لهيئة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ )AFAD(، تركيا. ريكاردو 
بينيا-إيريرا، نائب وزير األمانة المعنية بإدارة المخاطر، اإلكوادور.

المشاركون في حلقة النقاش: توم دي غروف، رئيس وحدة، مركز البحوث المشتركة، المفوضية األوروبية. بابون 
فخر الدين، كبير اختصاصي الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لتغيُّر المناخ، شركة Tonkin & Taylor، نيوزيلندا. 
جوتا ماي، مستشار إدارة المعلومات والمعرفة، جماعة المحيط الهادئ. أنوجا سينيفيراتني، مدير البحث والتطوير 

ألغراض تخفيف األضرار، مركز إدارة الكوارث، سري النكا.

تناولت الجلسة عدًدا من المخاوف الرئيسية المتعلقة بالمعلومات عن المخاطر والخسائر. وأبرز المشاركون في حلقة 
النقاش والرؤساء المشاركون أهمية المنهجيات والمبادئ التوجيهية الموحدة المتبعة في جمع البيانات من أجل بناء قواعد 
بيانات وطنية عن الخسائر وتقييمات للمخاطر والحفاظ عليها. ويجب أن يشتمل الدعم المقدم لهذه اإلجراءات على مشاركة 
األطراف في القطاعين العام والخاص، ويجب الحصول عليه واستخدامه من أسفل إلى أعلى، أي من الحكومات المحلية 

إلى دون الوطنية، إلى الوطنية، واإلقليمية، والعالمية. 
أُعطيت أهمية خاصة لجمع المعلومات على المستوى المحلي، خاصة في ظل ارتفاع نسبة وجود بيانات مصنفة. ومع ذلك، 

يجب التأكد من أن التصنيف لإلحصائيات على المستوى الوطني ال يؤدي إلى خسارة المعلومات المهمة. 
وأوصى المشاركون بضرورة الربط بين تطور الجوانب التكنولوجية، والجوانب المتعلقة بأصحاب المصلحة، وضمان 
الجودة، والحوكمة في معالجة البيانات وبين اإلبالغ على مدار الوقت. ويجب االستثمار في بناء القدرات المحلية واإلقليمية 
لدعم تعبئة الموارد بهدف تحسين جمع البيانات، وتسجيلها، واإلبالغ عنها على جميع المستويات. كذلك ُيعتبر التعاون 

والشراكة الدولية في إحصائيات الكوارث والخسائر ضرورًيا، وُيوصى بإنشاء منصات بيانات مفتوحة، حيثما أمكن. 
وقد تم التشديد على تطور بيانات الخسائر لتصبح أدلة إحصائية يستخدمها واضعو السياسات، ومخططو التنمية، والعاملون 
في مجال الحد من مخاطر الكوارث. يتمثل الهدف األساسي وراء جمع بيانات المخاطر والخسائر في استخدامها في عملية 

الحد من المخاطر، وليس ألغراض اإلبالغ فحسب. 
ويجب أن تتحول البيانات من كونها مجرد معلومات إلى أدلة تدعم عملية ُصنع القرار. وتم التأكيد طوال المناقشة على أن 

االتساق بين األطر المختلفة لما بعد عام 2015 يمهد السبيل أمام وجود تغطية وتعاون شاملين.
ألقت الجلسة الضوء على أهمية المنهجيات والمبادئ التوجيهية الموحدة المتبعة في جمع البيانات من أجل بناء قواعد بيانات 
وطنية عن الخسائر وتقييمات للمخاطر والحفاظ عليها، وأوصت أنه، إلى جانب الغايات العالمية لِسنداي، يجب إيالء اهتمام 

خاص باألهداف والمؤشرات المحددة وطنًيا التي وضعتها الدول األعضاء، مثل تلك المتعلقة بالنزوح، والمصنفة تصنيًفا 
مجدًيا تبًعا لنوع الجنس، والسن، والدخل، وذوي اإلعاقات.

جلسة عمل

مداخلة بابون فخر الدين، كبير اختصاصي الحد من مخاطر الكوارث والصمود أمام تغير المناخ، في أثناء جلسة العمل المتعلقة 
بمعلومات المخاطر

https://youtu.be/Uv4nXYFA49
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/590
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7- إسهام العلوم والتكنولوجيا في تحقيق غاية إطار ِسنداي لعام 2020
الخميس، 25 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: ريناتو سوليدوم، وكيل الوزارة المعني بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وزارة العلم 
والتكنولوجيا، الفلبين. خوان كارلوس فيالغران دي ليون، رئيس المكتب لبرنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات 

الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ )UN-SPIDER(، مكتب شؤون الفضاء الخارجي.
المشاركون في حلقة النقاش: جوردون ماكبين، رئيس المجلس الدولي لالتحادات العلمية. رويول تشيترادون، مدير 
معهد النظم المعلوماتية المائية والزراعية، تايالند. أيرينا رافليانا، األمين التنفيذي للمركز الدولي للبحوث المتطورة 
متعددة التخصصات، المعهد اإلندونيسي للعلوم. إيان كالرك، رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث، المركز األوروبي 
للمعارف بشأن إدارة مخاطر الكوارث. مارسيال بونيال، مدير األبحاث األساسية، المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا 

)CONACYT(، المكسيك.

ألقت الجلسة الضوء على بدء شراكة العلوم والتكنولوجيا )S&T( التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 
إضافة إلى خارطة طريق العلم والتكنولوجيا، في المؤتمر الدولي للعلم والتكنولوجيا المنعقد في جنيف في كانون الثاني/

يناير 2016، لتعزيز أهمية مساهمة األوساط المعنية بالعلم والتكنولوجيا في أولويات إطار ِسنداي. 
وأبلغ المشاركون في حلقات النقاش عن التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات القائمة تجاه خارطة طريق العلوم والتكنولوجيا، بما 
في ذلك إنشاء مركز المعرفة التابع للمفوضية األوروبية إلدارة مخاطر الكوارث، ومراكز الموارد اإلقليمية المعنية بمكافحة 
 .)GP-STAR( الحرائق، وإطالق الشراكة العالمية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الفضائية للحد من مخاطر الكوارث
وقد تم عرض المبادرة الدولية المعنية بالفيضانات الخاصة بالمركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه 

)ICHARM(. وقد تم تحديث هذه المبادرة لمراعاة االحتياجات المطروحة في إطار ِسنداي.

وأّكد المشاركون في حلقة النقاش على أهمية دعم األوساط المعنية بالعلوم والتكنولوجيا للحكومات الوطنية والمحلية من 
خالل تسهيل حصولها على تقييمات المخاطر متعددة األخطار وتحليالت المخاطر واستخدامها حيث يجب أن تحتوي تلك 

التقييمات والتحليالت على معلومات تستند إلى أدلة عن األخطار، والتعرض، وأوجه القابلية للتضرر.

وشّدد المشاركون في حلقة النقاش بقوة على ضرورة االستفادة من العلوم والتكنولوجيا في تطوير نظم المعلومات لتعزيز 
صنع القرار ودعم السياسات، بما في ذلك إتاحة التوجيهات المتعلقة بالمؤشرات ودعم استخدام بيانات األدلة وأهمية علوم 
األرض والمناخ لفهم األخطار التي تتسبب في حدوث الكوارث ووضع نماذج لها، بما يتيح توافُر أنظمة إنذار مبكر فعالة. 
كما أّكد المشاركون على أهمية الحوار والفهم المتبادل بين األوساط العلمية، وواضعي السياسات، والمجتمع، لدمج 

المعلومات لمعالجة الخطة الكاملة لعام 2030.
بعد بدء إصدار منشور عن السياسات العلمية للشباب الذي يطرح خارطة طريق للعلماء الشباب كان هناك تأكيد على أهمية 
الشباب في العلم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث. وشّدد ممثل المعهد اإلندونيسي للعلوم على الدور األقوى الذي 

تضطلع به النساء، واألطفال، والشباب، وذوو اإلعاقات في إتاحة العلم للجميع.

التوصيات وااللتزامات 
وضع خطة العمل األولى للفترة 2017-2019 لفريق العلوم والتكنولوجيا العالمي الجديد التابع لمكتب األمم المتحدة 	 

للحد من مخاطر الكوارث وإنشاء فرق استشارية إقليمية للعلوم والتكنولوجيا تابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث. 

سوف يركز المنتدى العالمي للعلوم في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، الذي يشارك في تنظيمه مجلس 	 
العلوم الياباني، والمجلس الدولي لالتحادات العلمية، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، على دعم 

العلوم والتكنولوجيا للمنصات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتقارير التجميعية للعلوم.
التزم المجلس الدولي لالتحادات العلمية بالتعاون العلمي عبر برامج البحث الدولية التي يرعاها أو يشارك في 	 

رعايتها – مثل البحث المتكامل المعني بمخاطر الكوارث )IRDR(، ومبادرة أرض المستقبل، والبرنامج العالمي 
لبحوث المناخ، والصحة الحضرية، وبرامج المراقبة العالمية– وذلك لتمكين معالجة خطة ما بعد عام 2015 

بصورة فّعالة.
تنفيذ نسخة محّدثة من خارطة طريق العلماء الشباب التي تشمل أهداف وغايات معّززة للفترة 2017-2019، بما 	 

يتماشى مع أولويات خارطة طريق العلوم والتكنولوجيا الخاصة بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 
والتي سيتم عرض نتائجها في االجتماع القادم للشراكة العالمية. 

جلسة عمل

https://youtu.be/OFUcFsjXW0o?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/591
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8- تحقيق غايات إطار ِسنداي وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي
الخميس، 25 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: رياض موخار وزير الشؤون المحلية والبيئة، تونس. ريليندا سوسا بيريز، رئيس االتحاد الوطني 
.)CONAMOVIDI( للمرأة المنظم للحياة والتنمية المتكاملة

تناولت الجلسة األولويات األربعة إلطار ِسنداي، وعالقتها بخطة 2030 من وجهة نظر الحكومات المحلية، وتنفيذها على 
المستوى المحلي. وأعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن التحديات التي تواجهها الحكومات المحلية في تنفيذ االتفاقيات 
العالمية نظًرا إلى نقص القدرات والموارد المالية. وتم إلقاء الضوء على ضرورة التوصل إلى فهم مشترك للترابط بين 

االتفاقيات الرئيسية لما بعد عام 2015 باعتباره وسيلة لتحقيق االتساق وتيسير اإلجراءات. 
وركزت الجلسة بشكل خاص على ضرورة ضمان التعاون الرأسي بين الحكومات المحلية والوطنية من خالل إطار 
تشريعي، إلى جانب تحديد الحد األدنى من المعايير لوضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود. 
وشّددت كذلك على المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصًرا أساسًيا يجب وضعه في االعتبار عند وضع تلك اإلستراتيجيات، 
كما قّدرت قيمة األطر العالمية، مثل األساسيات العشرة لتمكين المدن من القدرة على الصمود، لما تتيحه من توجيه مهم 

للحكومات المحلية.
وأشار المشاركون إلى أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة لتقييم المخاطر التي من شأنها السماح للسلطات المحلية وعامة 
الناس بالوصول إلى بيانات ومعلومات عالية الجودة لصنع القرار وبناء الوعي بالمخاطر. كما اعتبروا مشاركة العديد من 
أصحاب المصلحة الُنُهج الشعبية للحد من مخاطر الكوارث والعمليات التي تنطوي على بناء القدرة على الصمود بوصفها 
عامالً أساسًيا لتحسين القدرة المجتمعية، وتعزيز دور الحكومات المحلية باعتبارها أصحاب مصلحة أساسيين في إدارة 

المخاطر، إلى جانب التصدي للكوارث والتعافي منها.
وأوصى المشاركون بأنه يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات بشأن تمكين نشر المعلومات حول المخاطر والمشاركة 
في تعزيز االستثمارات المراعية للمخاطر، نظًرا إلى كون هذين العاملين أساسيين لدعم تكامل الحد من مخاطر الكوارث 
والقدرة على الصمود في إستراتيجية التنمية الحضرية. تم اإلشارة كذلك إلى تعزيز شبكات المدن وتبادل الممارسات الجيدة 

باعتبارها آليات مهمة لتحسين الموارد.

تعهد المجلس العالمي المعني ببيانات المدن بإتاحة منصة بيانات مفتوحة لتسهيل عملية صنع القرار في التخطيط المستدام، 
وتقييم التقدم، وتعزيز تبادل التعلم بين المدن.

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/WMyR8jxOxMQ?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/592


شارك األشخاص ذوو اإلعاقة مشاركة نشطة من خالل روبوتات الحضور عن ُبعد والميزات األخرى المطبقة 
لتحسين إمكانية الوصول
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9- تعجيل جهود بناء قدرة المجتمع على الصمود
الخميس، 25 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: وين ميات آيي، وزير الرعاية االجتماعية، واإلغاثة، وإعادة التوطين، ميانمار.
الحاج أس سي، األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

المشاركون في حلقة النقاش: مايرا بيرميودس، رائد مجتمعي ومنسق بالمجلس الوطني إلدارة الكوارث، هندوراس. 
كيوشي موراكامي، كبير مستشاري مدينة ريكوزينتاكاتا، اليابان. آن أكوانجو، مدير برنامج شبكة التنمية لرابطات السكان 
األصليين الطوعية، أوغندا. إيفان أندريه برينز رييس، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر والتصدي لحاالت 
الطوارئ، كوستاريكا. فيسينت رايموندو نونيز-فلوريس، رئيس المكتب اإلقليمي ألمريكا الوسطى والمكسيك، ومنطقة 

.)ECHO( البحر الكاريبي، العمليات األوروبية للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية

اعُتبرت قدرة المجتمع على الصمود عامالً أساسًيا لتعزيز التقدم المحرز في تنفيذ أولويات إطار ِسنداي وحمايته وفي تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. 

وأكدت الجلسة مجدًدا على أهمية دعم المجتمعات القابلة للتضرر في البحث عن المسار األفضل المتاح لها فيما يتعلق بالقدرة 
على الصمود، حيث سلطت الجلسة الضوء على ضرورة أن تسترشد المجتمعات المحلية نفسها بخطة مستدامة بشأن القدرة 

على الصمود، إلى جانب التحلي بروح المسؤولية، والتحكم، والقدرة على الحد من المخاطر. 
إن بناء قدرة المجتمع على الصمود لن تكون فعالة ومستدامة إال إذا تم تقدير احتياجات المجتمعات المحلية ومساهمتها، 

ووضعها في االعتبار، ودمجها في برامج حوكمة المخاطر. 
وقد تم التشديد بشكل خاص على أهمية إضفاء الطابع المحلي على الحد من مخاطر الكوارث وتمكين التنفيذ األكثر فعالية 
إلطار ِسنداي على المستوى المحلي. كما ُسلط الضوء على الدور القيادي للمرأة في عملية تحول المجتمع نحو القدرة على 
الصمود من خالل اإلشارة إلى الممارسات الجيدة في هندوراس وأوغندا. ودعمت كل من كوستاريكا واليابان نموذج حوكمة 
جديد للحد من مخاطر الكوارث، وذلك باالعتماد على سياسة الشمول والمشاركة النشطة للمجتمعات المحلية في البرامج 
الوطنية، والتصميم، وعملية ُصنع القرار. وتستند اليابان إلى مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عدم استثناء أحد" 
وإلى النظم واالستثمارات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تصل بفعالية للمجتمعات المحلية وأكثر المجتمعات ضعًفا، 

وذلك إلكمال المبادرات والقيادة المحلية وتمكين اتخاذ إجراءات مبكرة على أرض الواقع. 
ويعتبر هذا الشكل الجديد من الشراكة والتعاون بين الحكومات الوطنية/المحلية والمجتمعات أمًرا أساسًيا لتحقيق حوكمة 

أكثر فعالية، وشفافية، وشمولية للحد من مخاطر الكوارث.

ودعت الجلسة إلى زيادة االستثمارات على المستوى المجتمعي والتمويل المبكر. وُشجعت المجتمعات على بناء تعاون 
وثيق مع السلطات المحلية لتسهيل دمج وتمثيل احتياجاتها ومتطلباتها على نحو أفضل في الميزانيات المحلية. ويجب 
وضع المصادر المالية الخارجية في االعتبار الستكمال التمويل المحلي من خالل آليات مثل برنامج االستعداد للكوارث 

)DIPECHO( التابع للمفوضية األوروبية. 

التوصيات وااللتزامات
رفع الحكومات الوطنية والمحلية لمستوى الجهود المبذولة لزيادة الشمولية وإتاحة المزيد من الفرص المنهجية 	 

لمشاركة المجتمع عموًما، بما في ذلك النساء، في وضع البرامج، والتصميم، وإتاحة الموارد، وُصنع القرار فيما 
يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وفي صياغة إستراتيجيات وسياسات محلية شاملة للحد من مخاطر الكوارث 

وتنفيذها بحلول عام 2020.
زيادة الشركاء الماليين لالستثمارات في قدرة المجتمع على الصمود من أجل الوصول للمجتمعات المحلية على 	 

نطاق أوسع، ولضمان أن أدوات التمويل وفرصه أصبحت معروفة أكثر، ويسهل الوصول إليها أكثر من ذي قبل، 
ومصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. 

مشاركة مليار شخص بحلول عام 2025 في جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لبناء قدرتهم على الصمود 	 
أمام الكوارث وتسجيل مساهماتهم تجاه أهداف التنمية المستدامة من خالل تحالف المليار لتحقيق القدرة على الصمود 

وخارطة الطريق لبناء قدرة المجتمع على الصمود.

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/YtN6nT-txP8?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/593


56

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

10- حوكمة مخاطر الكوارث
الخميس، 25 من أيار/مايو، 18.30-17.00

الرؤساء المشاركون: أنورا بريادارشانا يابا، وزير إدارة الكوارث، سري النكا.
روبرت شاكيتش تروغرليتش، طالب دكتوراة، جامعة هيريوت وات، إدنبرة )مجموعة األطفال والشباب(، المملكة المتحدة. 
المشاركون في حلقة النقاش: كارلوس إيفان ماركيز بيريز، مدير الوحدة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث، كولومبيا. ماريا 
لويزا روميرو، وزير الحكم، بنما. فادي حمدان، المدير اإلداري لمركز إدارة مخاطر الكوارث، لبنان. ديالنثي أماراتونغا، 
رئيس الفريق العامل المعني باالنتقال من الكالم إلى العمل لحوكمة الحد من مخاطر الكوارث، سري النكا. ناتاليا إليفا، 

رئيس مكتب األمين العام التحاد إذاعات أسيا والمحيط الهادئ والمساعد التنفيذي له.

ناقشت الجلسة القضايا الصعبة لحوكمة مخاطر الكوارث من وجهة نظر الحكومة، والمجتمعات، والقطاع الخاص. وتم 
خالل الجلسة عرض اإلصدار األول من الدليل "من الكالم إلى العمل"، الذي يتناول المجال الرئيسي لحوكمة الحد من 

مخاطر الكوارث والمساءلة الخاصة به.
واتفق المشاركون في حلقة النقاش على أن حوكمة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي هي األساس 
إلدارة مخاطر الكوارث بفعالية وكفاءة. تحتاج عملية الحوكمة الناجحة للحد من مخاطر الكوارث إلى إرادة سياسية قوية 
على أعلى المستويات السياسية. وحيث إن إطار ِسنداي ليس صًكا ملزًما قانوًنا، يجب على البلدان تحويل اإلرادة السياسية 

إلى أُطر وسياسات قانونية وطنية تضمن تنظيم الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذه.

التوصيات وااللتزامات
تتوقف الفعالية في تحقيق الغايات التي يدعمها إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث على اإلرادة السياسية لصياغة 	 

إطار عالمي غير ملزم مثل إطار ِسنداي إلى آليات حوكمة وطنية يسترشد بها القطاعان العام والخاص في معالجة 
مخاطر الكوارث.

لتحقيق فعالية الوقاية، والتخفيف، واالستعداد، والتصدي، والتعافي، وإعادة التأهيل، من الضروري أن تعزز آليات 	 
الحوكمة من التنسيق في داخل القطاعات وفيما بينها وأن تتضمن مشاركة أصحاب المصلحة. 

في إطار دعم المساءلة، شاركت الجلسة اإلصدار األول من دليل "من الكالم إلى العمل" بهدف إتاحة توجيهات 	 
عملية للبلدان لتنفيذ إطار ِسنداي. 

يمكن لوسائل اإلعالم أن تؤدي دوًرا مهًما للغاية في حوكمة الحد من المخاطر: )أ( عن طريق كسر الُعزلة والوصول 	 
إلى مختلف المجموعات، )ب( وفي إطار آلية المساءلة، إحاطة العامة بالتزامات الحكومة، )ج( وفي إطار اآلليات 

التعليمية وآلية تطوير القدرات، تزويد عامة الناس بمعلومات عن المخاطر ومعلومات عن إدارتها. 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/gT56v_1CCgE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/594
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11- حماية النظم البيئية الطبيعية، وإدارتها، والزراعة القادرة على الصمود للحد من مخاطر الكوارث
الخميس، 25 من أيار/مايو، 18.30-17.00

الرؤساء المشاركون: رستم نازارزودا، وزير، ورئيس بأمانة رئيس الوزراء، طاجيكستان. جين مادجويك، المدير 
التنفيذي للمنظمة الدولية لألراضي الرطبة. 

المشاركون في حلقة النقاش: أدريان فيتزجيرالد، قائد سياسات التكيف مع تغير المناخ، وزارة الخارجية والتجارة، 
أيرلندا. روني إستواردو غرانادوس ميريدا، مدير المعهد الوطني للغابات، غواتيماال. مارغريتا والستروم، رئيس 

الصليب األحمر السويدي.

تناول المشاركون الحاجة إلى فهم المخاطر المتعلقة بتدهور النظم البيئية وبعض الممارسات اإلدارية في الزراعة. ويجب 
الوضع في الحسبان المخاطر التي ينطوي عليها التقاعس عن اتخاذ إجراءات من أجل تغيير مسار التدهور. وتتزايد الضغوط 
على األراضي، وموارد المياه، واألراضي الرطبة، وغيرها من األنظمة البيئية جّراء الطلب على اإلنتاج الغذائي، مما 
يؤدي إلى زيادة فرص التعرض ألخطار طبيعية. وتم تبادل أمثلة ناجحة عن كيفية الحد من مخاطر الكوارث من خالل 

إدارة النظام البيئي والزراعة القادرة على الصمود. 

التوصيات وااللتزامات
إعطاء األولوية للنهج المستندة إلى النظام البيئي لتحقيق االلتزامات تجاه خطة 2030، بما في ذلك من خالل 	 

المساهمات المحددة وطنًيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

استعراض جهود حماية النظام البيئي واستعادته في سياق السياسات الوطنية والقطاعية مع التركيز الشديد على تخطيط 	 
استخدام األراضي وإدارة الموارد المائية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. 

النظر في أسباب التغير البيئي وعواقبه في مستجمعات المياه عند وضع اإلستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر 	 
الكوارث. يمكن للمياه، بوصفها عامالً مركزًيا، أن تساعد على مواءمة اهتمامات مستخدمي المياه والمجتمعات، 

ومعالجة النظم البيئية في التخطيط القطاعي، وتعزيز التنمية الواعية بالمخاطر، وإتاحة الحوافز.
تقدير إدارة النظام البيئي للحد من مخاطر الكوارث بوصفها "وظائف مراعية للبيئة" وفرصة إليجاد فرص عمل 	 

في اإلستراتيجيات الوطنية االقتصادية. 

التخطيط للبنية التحتية الطبيعية/المراعية للبيئة، التي تعمل باعتبارها بنية تحتية أساسية، ورصدها في سياق اإلبالغ 	 
عن الغايتين )C( و)D( من إطار ِسنداي. 

التركيز على مشاريع البنية التحتية الجديدة حيث يمكن اقتراح حلول تستند إلى الطبيعة أو حلول هجينة )مزيج من 	 
الحلول الهندسية والحلول المستندة إلى الطبيعة(.

تطوير المعايير والمقاييس للبنية التحتية الطبيعية، باالعتماد على التوجيهات الحالية.	 
االستعانة بمجموعة من المناصرين السياسيين من مختلف البلدان للدعوة إلى اإلدارة المستندة إلى النظام البيئي 	 

والمساعدة على معالجة تضارب المصالح الحالي. 
االستعانة بأصحاب المصلحة وتمكينهم من خالل نهج أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق االستخدام المستدام 	 

لألراضي، وموارد المياه، والنظم البيئية لديهم. وُتعتبر مشاركة المجتمع، خاصة مشاركة المرأة، أمًرا ضرورًيا 
للنجاح. ويجب االلتزام بمبادئ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة عند العمل مع الشعوب األصلية.

تطوير القدرة على االمتثال لدى المجتمعات المحلية وعبر المنظمات غير الحكومية. وكذلك يجب تطوير مهارات 	 
صانعي القرار في مجال اإلنتاج الغذائي واالستعانة بهم في حماية البيئة.

زيادة االستثمارات من خالل المشاركة االستباقية والحوار اإلقليمي مع البنية التحتية الزراعية-التجارية، 	 
واالستخراجية، والساحلية، والمائية وصناعات إدارة الموارد الطبيعية في المنتدى العالمي لعام 2019.

تحديد مجاالت الستعادة النظام البيئي وحفظه من خالل تخطيط قابلية التضرر والفرص على نطاق المناظر الطبيعية 	 
وتخطيط السيناريوهات. واالستفادة القصوى من اآلليات الحالية، مثل تحدي بون وتنفيذ اتفاقية األراضي الرطبة 

)اتفاقية رامسار(. 

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/1TV8cp2J4Uk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/595
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12- الحد من مخاطر الكوارث الشامل والمتمركز على االنسان
الخميس، 25 من أيار/مايو، 18.30-17.00

الرؤساء المشاركون: أبو الكالم آزاد، المنسق الرئيسي لشؤون أهداف التنمية المستدامة )SDG( بمكتب رئيس الوزراء 
.)UNFPA( في بنغالديش. ناتاليا كانيم، نائب المدير التنفيذي للبرامج بصندوق األمم المتحدة للسكان

المشاركون في حلقة النقاش: ليني إن روزالين، نائب الوزير لنمو األطفال وتنميتهم في إندونسيا. ماري جاك، المنسق 
اإلقليمي بمنظمة أكشن إيد في فانواتو. كارلوس كايزر، المدير التنفيذي بمنظمة ONG Inclusiva في تشيلي. رافاييل 

أوبونيو، مستشار خارجي بالمجلس االستشاري المعني بالشباب في موئل األمم المتحدة.

سلَّطت الجلسة الضوء على أهمية إدراج المخاطر التي يواجهها األطفال والشباب عندما تعكف البلدان على وضع 
اإلستراتيجيات الوطنية، إلى جانب أهمية بناء قدراتهم في الوقت ذاته. 

د المشاركون في حلقة النقاش  ويجب، من أجل تحقيق الشمول للجميع، اتباع نهج قائم على النظم متعددة اإلجراءات. شدَّ
هات والمعتقدات، و)ج(  على الحاجة إلى ثالثة إجراءات مترابطة: )أ( بناء المعارف والمهارات، و)ب( تغيير نظم التوجُّ
تعزيز الحوكمة الشاملة. ستعمل هذه اإلجراءات على إشراك الفئات المهمشة والمنظمات الداعمة باعتبارهم مشاركين 

في إيجاد حلول المخاطر. 
وقد ُوجهت دعوة قوية من أجل زيادة توافر البيانات واستخدامها إلثراء السياسة العامة، وتقييم الحد من مخاطر الكوارث 
واإلبالغ عنه من خالل تجميع البيانات المصنفة والممارسات المبتكرة، بما في ذلك االستفادة من التقنيات الجديدة. يجب 
إشراك الشباب على وجه التحديد في تجميع البيانات واستخدامها للتخطيط لألثر والتقدم المحرز، ووضع ميزانية لهما، 

ورصدهما، وتقييمهما لضمان الشمولية وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. 
تدعم الصحة، والحماية، والتعليم، واألنشطة الُمدّرة للدخل التمكين المستدام للمرأة والشباب. تجد اآلثار الناجمة عن الكوارث 
التي تلحق بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر تجاهالً واسع النطاق، وعادًة ما ال يتم إدراجها في حسابات خسائر الكوارث. 
ولذلك فإن الفهم المعزز واألشمل، وكذلك توافُر المزيد من البيانات عن هذه المسألة، من شأنه أن يعزز النقاشات التي 

تؤيد السياسات والخدمات الشاملة للمنظور الجنساني لتوسيع نطاق القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 
ومن ثّم فإن ضمان أن يكون الحد من مخاطر الكوارث شامالً ومرتكًزا على البشر في آليات الرصد والتقييم إلطار ِسنداي 
يمثل عامالً أساسًيا لحماية راحة المجتمعات المعرضة لمخاطر مرتفعة. وال بد من مواصلة جمع البيانات المحلية واإلقليمية 
وتحليلها بحيث تكون مصنفة حسب السن، ونوع الجنس، واإلعاقة، والقدرة على الحركة من أجل فهم أثر الحوكمة الشاملة 

وإيجاد المساءلة تجاه المجموعات المهمشة.

التوصيات وااللتزامات
يجب أن تشمل لجان إدارة مخاطر الكوارث )DRM( في جميع مستوياتها الجنسين، ومختلف األعمار، واألشخاص 	 

ذوي اإلعاقة.
تجميع الدروس الشاملة المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، ونشرها لتحسين الوقاية واالستعداد 	 

الستخدامها من جانب مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئات الحماية المدنية. 
تدريب النساء والمتطوعين وتمكينهما من خالل إتاحة إمكانية الوصول والمشاركة الكاملة في عمليات ُصنع القرار.	 
ُتَحث الدول األعضاء على تنفيذ إعالن داكا المعتَمد بشأن اإلعاقة وإدارة مخاطر الكوارث واإلبالغ بشأنه عند رصد 	 

إطار ِسنداي لعام 2019.

جلسة عمل

http://www.youtube.com/watch?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe&v=MIsyLP_Xz0s
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/596
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13- التراث الثقافي ومعارف الشعوب األصلية لبناء القدرة على الصمود
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: آنا لوسي بينجوتشيا مارتينيز، منسق، المنتدى المجتمعي WAGUCHA، وخبير التمكين والقيادة 
في مجتمعات الشعوب األصلية، هندوراس. كايرين ريجيجو، وزير الدولة للشؤون الداخلية بالهند.

المشاركون في حلقة النقاش: جانلوكا سيلفستريني، األمين التنفيذي، اتفاق أوروبا والبحر األبيض المتوسط المتعلق 
باألخطار الكبرى بمجلس أوروبا. سايمون المبرت، أحد سكان الماوري األصليين بنيوزيلندا. الرا ستيل، المركز القومي 
لمنع حرائق الغابات ومكافحتها )PREVFOGO( بالبرازيل. نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو وممثله بالمكسيك، 

تود كوياك، مدير إدارة حاالت الطوارئ المعنية بشؤون الشعوب األصلية والمناطق الشمالية في كندا.

أكدت الجلسة على أنه قد يتأثر 76 بالمئة من التراث الثقافي بالكوارث في السنوات المقبلة. ومن ثمَّ، يتعين النظر في التراث 
الثقافي والمعارف التقليدية باعتبارهما عوامل فعالة تسهم مباشرًة في بناء قدرة المجتمع على الصمود. وعلى الرغم من 
سعي العديد من المبادرات بنجاح إلى االعتماد على المعارف المحلية التقليدية ومعارف الشعوب األصلية للحد من مخاطر 

الكوارث، فإن تطبيق هذه األدوات والُنهج يحتاج إلى مزيد من االتساق.
دعا المشاركون إلى تعزيز التخطيط لحاالت الطوارئ في أكثر المواقع ضعًفا. في أعقاب وقوع كارثة، يحدث خلل في 
نظام الحوكمة مما يؤثر على سالمة التراث الثقافي. يجب أن يضع التصدي الفّعال في حسبانه حماية التراث الثقافي منذ 

اللحظة األولى.
د المشاركون في حلقة النقاش على ضرورة وضع جدول أعمال لبناء قدرة جميع المجموعات الحالية، بما في ذلك  شدَّ
السلطات، والمجتمعات المحلية، والشعوب األصلية، لبناء ثقة أصحاب المصلحة وإيجاد التزام سياسي لحماية األصول 

الثقافية واالستفادة من التراث لتحقيق القدرة على الصمود.
سلَّطت الجلسة الضوء على أهمية إسهام التراث الثقافي في التنمية االقتصادية، ليس فقط من خالل السياحة وإنما أيًضا من 
حيث إيجاد فرص العمل. وقد اقُترح نهج شامل على المستوى الوطني لحماية معارف الشعوب األصلية على المستوى 

المحلي.
يجب استخدام التراث الثقافي بوصفه وسيلة وليس غاية لتعزيز التنوع والتفاهم المتبادل. وجرى تبادل بعض األمثلة عن كيفية 
استخدام التراث الثقافي بنجاح في مناطق ما بعد النزاع بوصفه نهًجا إلعادة بناء التماسك االجتماعي والحوار بين المجتمعات.

عند وقوع كارثة في إحدى المناطق النائية، تمثل القدرة المحلية أهمية بالغة في التصدي لهذه الكارثة. ولذلك، ينبغي إيالء 
اهتمام للقدرات المحلية والمعارف التقليدية المدمجة في السياسات والخطط. يجب أن تتيح الحكومات إمكانية بناء القدرات 

الالزمة للمجتمعات المحلية.

التوصيات وااللتزامات
اعتماد نهج شامل لبناء القدرة الثقافية على الصمود؛ أي ما هو أبعد من حماية البنية التحتية.	 
زيادة االعتراف بأهمية حماية التراث غير الملموس مثل التنوع الثقافي، والممارسات والمعارف التقليدية. 	 
تعزيز التخطيط لحاالت الطوارئ في أكثر المواقع ضعًفا. إعطاء األولوية لحماية التراث الثقافي وإحيائه، وتقييمه 	 

باعتباره أحد األصول الرئيسية للتعافي. 
زيادة الدور القيادي للشعوب األصلية ومشاركتهم في وضع السياسة وتنفيذها. 	 
دعم زيادة دمج المعارف التقليدية في االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية التراث الطبيعي.	 
تعزيز دور تعبئة الموارد واالستثمار في بناء القدرات للحفاظ على مواقع التراث الثقافي. 	 
االستثمار في البنية التحتية البشرية على مستوى المجتمع المحلي من خالل اتباع نهج شامل ودعم المعارف 	 

والمشاركة المجتمعية.
الجمع بين المعارف العلمية والتقليدية للحفاظ على التراث الثقافي.	 

جلسة عمل

https://youtu.be/9WrU-L2Gh4Y?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/597
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14-  تعزيز استخدام األراضي والتخطيط المكاني للحد من مخاطر الكوارث
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: رونالدو أوكامبو ألكانتار، نائب الرئيس بالمعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا في المكسيك، والرئيس 
 .)UN-GGIM( المشارك في مبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي

.)UN-HABITAT( دان لويس، رئيس قسم الحد من المخاطر الحضرية، موئل األمم المتحدة
المشاركون في حلقة النقاش: روبرتو موريس، المركز الوطني للتحقيق بشأن اإلدارة المتكاملة للكوارث الطبيعية 
في تشيلي. ميهو أوهارا، باحث أول بالمركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه )ICHARM( في اليابان. 

إيبرو جينسر، المدير التنفيذي بمركز الحد من مخاطر الكوارث الحضرية والقدرة على الصمود.

د الرؤساء المشاركون على أن زيادة حدة المخاطر المناخية، التي يصاحبها التحضر السريع، من المحتمل أن تتسبب في  أكَّ
ضغط إضافي على قدرة الحكومات المحلية في سعيها إلى التصدي ألوجه القابلية للتضرر لدى سكان الحضر، وال سيما 

فقراء المناطق الحضرية. 
وكان من بين النقاط المشتركة القبول بأن التحضر السريع غير المخطط له، إلى جانب سوء إدارة األراضي، يمثل أحد 
العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث والرصد الفّعال لها، كما جرى اإلقرار بأن تخطيط استخدام األراضي، بما في ذلك 

تحسين التخطيط المكاني، ينبغي أن يحظى باألولوية. 
انصب تركيز الجلسة على الممارسات الجيدة التي تواجه التحديات المحيطة بدمج الحد من المخاطر في التخطيط الحالي 
الستخدام األراضي والممارسات اإلدارية على المستوى المحلي، وأشارت الجلسة أيًضا إلى أن الوصول إلى المعلومات 

المتعلقة بالمخاطر واستخدامها سُيسهم في بناء توافق اآلراء نحو تحسين ممارسات التخطيط الستخدام األراضي. 
يتضمن ذلك الحاجة إلى بناء الوعي بين المسؤولين الحكوميين، والمجتمع المدني، والمجتمعات، والمتطوعين بشأن خطط 
وسياسات استخدام األراضي التي تدعم الحد من مخاطر الكوارث، وعلى وجه الخصوص ضرورة االستفادة من القدرات 

التقنية والعلمية لدمج المعرفة الحالية لدعم وضع هذه الخطط والسياسات.
إضافة إلى ذلك، عّزز المشاركون أيًضا حقيقة أن كل من إطار ِسنداي والخطة التحضرية الجديدة يقدران التهديدات غير 
دوا على أهمية وجود تقييمات ألوجه  المسبوقة التي تفرضها الكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة عن صنع البشر، كما شدَّ
القابلية للتضرر واألثر الناجم من أجل إثراء الخطط، والسياسات، والبرامج التي تعمل على بناء القدرة الحضرية على الصمود.

وعالوًة على ذلك، أبرزت الجلسة ضرورة تعميم جهود الحد من مخاطر الكوارث طوال عمليات التخطيط الرسمية 
وغير الرسمية وطوال دورة التخطيط بالكامل، وضرورة دمجها في نظام التخطيط أيًضا، بما في ذلك أُطر العمل القانونية 
والتنظيمية وكذلك ترتيبات التمويل. وقد قُدمت التوصيات أيًضا عن كيفية ضمان وصول الحكومات المحلية إلى المعلومات، 

واألدوات، والقدرات الجوية والفضائية والموقعية لوضع تخطيط استخدام األراضي المراعي للمخاطر وتنفيذه. 

التوصيات وااللتزامات
إتاحة بناء القدرات لمساعدة الحكومات المحلية على تحقيق الغاية )E( )عَرض المركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر 	 

المتعلقة بالمياه )ICHARM( خبراته في هذا المجال(. 
االستفادة من المبادرات التي تتيح البيانات الجغرافية المكانية لمساعدة المدن والمخططين، مثل لجنة الخبراء المعنية 	 

بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي.
االستمرار في العمل نحو ضمان التماسك واالنسجام لتحقيق الغايات المشتركة إلطار ِسنداي والخطة الحضرية 	 

الجديدة.
وضع الصيغة النهائية لدليل تنفيذ مبادرة إطار ِسنداي تحت اسم "من الكالم إلى العمل" من أجل تخطيط استخدام 	 

األراضي والتخطيط التحضري.

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/jSQM0TpJqNk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe  
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/598
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15- الصحة والحد من مخاطر الكوارث
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 12.45-11.15

الرؤساء المشاركون: د. سوباميت تشونسوتيوات، مستشار خاص في وزارة الصحة العامة في تايالند. آيدا بي. 
زابال الرودا، اتحاد تولوسا لمنظمة كبار السن بالفلبين.

المشاركون في حلقة النقاش: د. أليكس كاماتشو، مستشار إقليمي بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ والحد من مخاطر 
الكوارث بمنظمة الصحة للبلدان األمريكية )PAHO(. د. ماسيمو سيوتي، نائب رئيس وحدة القدرات واالتصاالت 
في مجال الصحة العامة بالمركز األوروبي لمكافحة األمراض. د. ويليام كاريش، نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسياسة، 
منظمة EcoHealth Alliance. كريستينا رومانيللي، أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. د. فيليب كروز فيجا، 

وزارة الصحة بالمكسيك.

يتسم النهج الحالي لحاالت الطوارئ والكوارث في مجال الصحة بأنه يتخذ دور رد الفعل، ويفتقر إلى فرص حيوية للوقاية 
والتحذير والكشف المبكر، واالستجابة الفعالة في الوقت المناسب.

سلَّطت الجلسة الضوء على ضرورة تناول الجوانب الصحية في إطار ِسنداي ومبادئ بانكوك بشأن حالة الالجئين ومعاملتهم 
لتنفيذها من خالل الدمج الفعال لحاالت الطوارئ الصحية في خطط، ومنتديات، وبيانات الحد من مخاطر الكوارث وكذلك 

تعميم التخطيط الواعي بالمخاطر في قطاع الصحة، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.
تقدم مبادئ بانكوك اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها من جانب البلدان والوكاالت لتحسين الوقاية من حاالت الطوارئ 

الصحية، واالستعداد لها، والتصدي لها، والتعافي منها، وكذلك التصدي لآلثار الصحية الناتجة عن الكوارث األخرى. 
وينبغى أن يتماشى ذلك مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة )SDGs(، وعلى وجه التحديد الهدف 3، المتعلق بالصحة، ومع 
األحكام الصحية الواردة في خطة تغير المناخ والخطة الحضرية الجديدة. وينبغي دمج اإلبالغ عن تنفيذ الجوانب الصحية 

إلطار ِسنداي على المستوى الوطني في مرصد إطار ِسنداي الشامل.
وأكدت الجلسة على ضرورة تقليل التهديدات التي تفرضها الكوارث الصحية إلى الحد األدنى من خالل االستهداف األفضل 
لألسباب الكامنة وراء تلك الكوارث، وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة على الحد من مخاطر الكوارث، ومن خالل 
دمج الُنهج القائمة على األنظمة اإليكولوجية إلعادة البناء على نحو أفضل، ومشاركة أفضل الممارسات المستندة إلى األدلة. 
ينص هدف 2020 على أن تكون الصحة جزًءا ال يتجزأ من إستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الكوارث الوطنية 
والمحلية التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتتضمن القوى المحركة للتحركات السكانية لمعالجة مخاطر انتقال األمراض 

وحاالت الطوارئ الصحية عبر ممرات التنقل البشري.

وشّددت الجلسة على أن التنسيق والُنهج متعددة القطاعات مثل نهج "توحيد األداء في مجال الصحة" هما عامالن أساسيان 
إلدارة مخاطر الكوارث الصحية. كذلك يمثل التعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية عوامل 

أساسية.
ودعت الجلسة إلى استخدام التقنيات الجديدة للتخطيط للمخاطر الصحية، وتوظيف نهج يستند إلى األدلة والعلم باالستعداد، 

والتصدي، والتعافي، وإعداد بيانات أساسية عن خسائر الكوارث الصحية، بما في ذلك الخسائر االقتصادية.
وفي إطار التصدي لمخاطر الكوارث والمناخ، شجعت الجلسة على االستثمار في بناء قدرة القطاع الصحي على الصمود، 

على سبيل المثال من خالل تقديم حوافز للمستشفيات والبنية التحتية الصحية اآلمنة، والمراعية للمناخ، والُمراعية للبيئة.

التوصيات وااللتزامات 
التكيف الكامل مع إطار ِسنداي ومبادئ بانكوك في العمل المستمر لتنفيذ مستشفيات آمنة وقادرة على الصمود 	 

)التكيف مع مبادرة المستشفيات الذكية والُمراعية للبيئة التي وضعتها منظمة الصحة للبلدان األمريكية في منطقة 
البحر الكاريبي(. )حكومة المكسيك(

)أ( تمويل بناء التغطية الصحية الشاملة، و)ب( الشراكة مع منظمة الصحة العالمية بشأن مرفق تمويل األمراض 	 
الوبائية، و)ج( تنفيذ مشروع مع حكومة اليابان بشأن تحسين التأهب لألوبئة، و)د( فحص مشاريع البنك الدولي 

لضمان إدراج اعتبارات المخاطر المتعلقة بالصحة والكوارث والمناخ. )البنك الدولي(
لقد أُحرز تقدم مهم في الحد من مخاطر الكوارث تمثَّل في اعتماد وزارء الصحة في األمريكيتين لخطة عمل القطاع 	 

الصحي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من 2016 إلى 2021 وتنفيذها في سبتمبر 2016 والمساهمة التي قد 
يضيفها ذلك إلى تحقيق غايات إطار ِسنداي.

جلسة عمل

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/VX4x4ZbRoOk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/599


محاكاة الكوارث في الواقع االفتراضي في أثناء المنتدى العالمي لعام 2017
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االجتماعات التحضيرية 
الدول المشاركة  أحداث 

جانبية

االحتفاالت

منصة إيجنايت

منطقة العرض



64

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

تنفيذ إطار ِسنداي من خالل التعاون بين 
القطاعات ـ النهج االبتكاري لتحالف القطاع 

الخاص بالمجتمعات القادرة على الصمود 
)ARISE( من أجل بناء القدرة على الصمود 

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 11.30-13.30

اإلشراك  مجموعة  رئيس  كلو،  سيمون  الرئيس: 
.AXA ،ألصحاب المصلحة

المتحدثون: ليو أبروزوسي، مدير السياسة العامة بوحدة 
البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست. 
لوك براون، مدير الفريق إلستراتيجية التخفيف، فرع 
إستراتيجية القدرة على الصمود أمام الكوارث بحكومة 
أستراليا. جوش ساويسالك، المدير العالمي للقدرة على 
الصمود بشركة AECOM. هانز تي سي، رئيس اللجنة 

 .SM Prime التنفيذية لشركة

أكدت الجلسة أنه من المحتمل أن يكون الحد من مخاطر 
الكوارث أحد أفضل األمثلة على ضرورة التعاون بين 
القطاع الخاص والحكومات من أجل النهوض بالقدرة على 
الصمود إلى مستوى آخر. وهناك بالفعل أمثلة ملموسة 
على المستوى المحلي، بما في ذلك الشراكات بين المدن 
والمؤسسات التجارية. وتبرهن المبادرات من هذا القبيل 
على أن المؤسسات التجارية على استعداد لالستثمار في 

بناء القدرة على الصمود.
أبرزت الجلسة مثاال هو أستراليا التي شجعت القطاع 
الخاص على تولي مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث، 
وألقت الضوء على أن أستراليا تعمل بشكل وثيق مع 

القطاع الخاص من أجل تنفيذ إطار ِسنداي.

التوصيات
إيجاد حركة أقوى للحد من مخاطر الكوارث 	 

في جميع أنحاء العالم من خالل عرض أفضل 
الممارسات من القطاع الخاص في تحقيق األثر 

المنشود في تنفيذ إطار ِسنداي. 
توسيع نطاق نموذج المخاطر التشغيلية المدمج في 	 

مخاطر الكوارث، الذي يشترك في تنفيذه وحدة 
البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذا إيكونوميست 
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 
مما يمثل خطوة مهمة نحو السماح للمؤسسات 
لمخاطر  فهم أفضل  بالحصول على  التجارية 
الكوارث في سياق تخطيط األعمال واتخاذ قرارات 

استثمارية مراعية لمخاطر الكوارث. 
اإلسكان 	  مشروع  نموذج  استنساخ   يمكن 

SM Cares Haiyan وإعادة البناء على 
شركة  تنفيذه  في  اشترك  الذي  أفضل،   نحو 
مع  الخاص  القطاع  وشركاء   SM Prime
الحكومة المحلية، في بلدان أخرى. يركز المشروع 
على إستراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث، والحد 
من المخاطر الحضرية، وبناء القدرة على الصمود. 
ولتجنب حدوث خسائر في المستقبل مماثلة لتلك 
الناجمة عن إعصار هايان )يولندا(، يجري حالًيا 
إعادة بناء القرى في الفلبين باستخدام مبادئ إعادة 
البناء على نحو أفضل بهدف تمكينها من الصمود 

أمام الكوارث لتحمل األعاصير في المستقبل.

من األهمية بمكان تدريب الشركات الصغيرة 	 
والمتوسطة على سجل األداء المتعلق بالقدرة 
على الصمود أمام الكوارث. يستند المشروع إلى 
الدروس المستفادة من إعصار كاترينا لتحسين 
نيو أورليانز  استعداد الشركات الصغيرة في 
وقدرتها على الصمود. أجرت شركة ايكوم ومدينة 
نيو أورليانز دراسة استقصائية شاملة وتدريًبا 
لما يزيد عن 200 شركة لتمكينها من تحسين 
التخطيط ألعمالها المتعلقة بالقدرة على الصمود 
أمام الكوارث واتخاذ قرارات استثمارية مراعية 

لمخاطر الكوارث.

فهم المخاطر واتخاذ إجراءات بشأنها من وجهة 
نظر المجتمعات األصلية في المكسيك.

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.25-13.30

 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
giorgia.pergolini@wfp.org

حماية األشخاص المشردين بسبب الكوارث من 
خالل تحسين البيانات والمعرفة بشأن مخاطر 

النزوح
األربعاء، 24 من مايو /أيار، 14.30-13.30

الدراسة  ببرنامج  منسق  الفيل،  اآلن  الرئيس: 
أمريكا  مدرسة  والكوارث،  للمخاطر  االجتماعية 

.)FLACSO( الالتينية للعلوم االجتماعية
المساعدات  قسم  رئيس  فيلتن،  بيتر  المتحدثون: 
اإلنسانية، ورئيس برنامج النزوح الناجم عن الكوارث 
بألمانيا. ميتشيل يونيتاني، مستشار إستراتيجي أول 
في مجال الكوارث وتغير المناخ بالمجلس النرويجي 
لالجئين/مركز رصد النزوح الداخلي. روي باربوزا 
بتنسيق  المعني  بالمركز  التنفيذي  األمين  سيكويرا، 
الوسطى  أمريكا  في  الطبيعية  الكوارث  من  الوقاية 
جارسيا،  بي  إيفان  إي   .)CEPREDENAC(
في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى  للفلبين  الدائم  الممثل 
جنيف، فيليب ناينوكا، المدير العام بجمعية الصليب 

األحمر في فيجي.

انصب تركيز الجلسة على ضرورة تحسين البيانات 
والمعرفة بشأن مخاطر النزوح في سياق الكوارث. 
المتاحة  العالمية  األرقام  آخر  الجلسة  وعرضت 
اإلقليمي  الصعيدين  على  الممارسات  أفضل  وكذلك 
والوطني لتناول الثغرات الموجودة فيما يتعلق بتجميع 
البيانات وتوافرها. كذلك سلَّطت الجلسة الضوء على 
ضرورة تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالنزوح الناتج 
تدبيًرا  باعتباره  الوطني  الصعيد  على  الكوارث  عن 
أيًضا  وباعتباره  الكوارث  مخاطر  من  للحد  وقائًيا 
عامالً أساسًيا في دعم التصدي للكوارث. ويمكن أن 
ُيسهم فهم أي الفئات السكانية معرضة لخطر النزوح 

ث الجانبية
األحدا

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org?subject=
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واألسباب الكامنة وراء ذلك في تصميم تدابير مالئمة 
الصمود  على  القدرة  بشأن  المناسب  الوقت  وفي 
على  تساعد  أن  التدابير  تلك  شأن  ومن  والحماية، 
من  تحد  وأن  كبير  بشكل  النزوح  مخاطر  من  الحد 
قدرة  تعزيز  جانب  إلى  للكوارث  االجتماعية  اآلثار 

المجتمعات على الصمود.

ألقت الجلسة الضوء على أن النزوح المرتبط بالكوارث 
يفوق عدًدا عن النزوح المرتبط بحاالت الصراع والعنف ـ 
ففي عام 2016 وحده، تشّرد 24.2 مليون شخص بسبب 
الكوارث، مقارنًة بـ6.9 ماليين شخص تشّردوا بسبب 
الصراع. وفي المتوسط، تشّرد 25.3 مليون شخص 
بسبب الكوارث سنوًيا منذ عام 2008. تحدث نصف 
حاالت النزوح في بلدان ذات دخل منخفض وبلدان ذات 

دخل أقل من المتوسط، ومعظمها يوجد في أسيا.
ذكر المشاركون في حلقة النقاش أن هناك أمثلة عن 
المنهجيات والممارسات الفعالة لجمع البيانات عن النزوح 
في سياق الكوارث، وأمثلة أيًضا عن دمج النزوح في 
السياسات واإلستراتيحيات الوطنية للحد من مخاطر 
الكوارث وإدارة المخاطر بناًء على البيانات والبحوث 

عة. المجمَّ

التوصيات
يجب منح األولوية لجمع البيانات عن مخاطر 	 

النزوح، وأوجه القابلية للتضرر، وأنماط النزوح، 
واحتياجات األشخاص المتضررين في كل البلدان 
التي تعمل على تعزيز جهود الحد من مخاطر 

الكوارث الخاصة بها. 
تعزيز القدرة الوطنية لجمع البيانات المصنفة عن 	 

النزوح وقياسها بشكل منهجي إلتاحة المساعدة 
الكافية، وتقييم أوجه القابلية للتضرر، وتحديد 

األفراد والمجتمعات المعرضة لخطر النزوح.
دعم تبادل الممارسات الفعالة الحالية واستخدامها 	 

فيما يتعلق بجمع البيانات واألبحاث عن النزوح 
الناتج عن الكوارث، وتعزيز التعاون والشراكات 
بين الحكومات، والوكاالت اإلنسانية، وأوساط 
البحث، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بجمع 

البيانات وتحليلها.
وضع األهداف والمؤشرات الوطنية لإلبالغ 	 

ِسنداي على  إطار  لمرصد  واإلبالغ  الوطني 
المستوى العالمي.

تجارب الحد من الكوارث في منطقة المحيط 
الهادئ

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.30-13.30

الرئيس: أودري أوموا، نائب المدير العام بجماعة المحيط 
الهادئ في نابوا، سوفا، بجمهورية فيجي.

المتحدثون:  تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباس. 
ماتتالن زاكراس، نائب الرئيس والوزير في المساعدات 
الخاصة لرئيس جزر مارشال. ميليتي باينيمارما، األمين 
الدائم بوزارة التنمية الريفية والبحرية وإدارة الكوارث 
بجمهورية فيجي. موريكا هانتر، رئيس المجلس ألعمال 
فيجي إلدارة الكوارث والقدرة على الصمود أمامها، 

بجمهورية فيجي.

أتاحت الجلسة فرًصا لتبادل الخبرات، والتعرف على 
تغير المناخ ومخاطر الكوارث السريعة والبطيئة. وأكد 
رئيس جمهورية كيريباس على أن كل خطوة تخطوها 
البلد نحو التنمية يقابلها التراجع خطوتان أو ثالث بسبب 

تغير المناخ والكوارث.
د المتحدثون على أن تغير المناخ ال يزال يشكل أحد  وشدَّ
أكبر التحديات التي تقف عائًقا أمام التنمية. ويقّر الهدف 
13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة تغير المناخ 
بهذه التحديات، وال يمكن على اإلطالق التحدث عن الحد 
من مخاطر الكوارث بمعزل عن تغير المناخ. إنه لمن 
المحزن أن نرى أن هناك أشخاًصا ال يزالون يكافحون 

ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضان، والكوارث.
وأكد نائب رئيس جزر مارشال أنه في عامي 2015 
و2016 أدى االنخفاض الشديد في هطول األمطار 
وحدوث "ظاهرة النينيو" بشكل كثيف إلى واحدة من أطول 
فترات الجفاف في تاريخ البلد. مما فرض تحدًيا خطيًرا 
أمام مجتمعات الجزر الخارجية. وكان من الضروري 
إنشاء نقاط لتوزيع المياه من أحد جانبي الجزيرة إلى 

الجانب اآلخر.
تضرًرا  القطاعات  أشد  هو  الزراعي  القطاع  كان 
بالجفاف، مما أدى إلى انخفاض اإلنتاج اإلجمالي بمقدار 
1.77 مليون دوالر أمريكي. ولذلك، فإن تعرض جزر 

مارشال لمخاطر المناخ حقيقي وال يمكن تجاهله.
أوضح األمين الدائم لوزارة التنمية الريفية والبحرية 
وإدارة الكوارث بجمهورية فيجي بالتفصيل اآلثار المترتبة 
على إعصار وينستون المداري في فيجي. فقد تضرر 
نحو 40 بالمئة من السكان، وُدمر 90 بالمئة من الهياكل 
في أشد المناطق تضرًرا، وُدمر 100 بالمئة من الهياكل 
في بعض الجزر الصغيرة بمجموعة فيجي، واحتاج ما 
بين 150000 و250000 شخص إلى مالجئ طوارئ، 

ومياه، ومساعدة. 
وذكر األمين الدائم أن هناك دروًسا مستفادة تعلمتها 
الوزارة من اإلعصار بشأن الثغرات، وكذلك مواطن 
النجاح، في التعافي وإعادة التأهيل. فيمكننا أن نالحظ أن 
جميع المنازل التي ُبنيت في إطار برنامج "إعادة البناء 
على نحو أفضل" السابق لم تتعرض للتدمير جّراء إعصار 

وينستون. 

ث الجانبية
األحدا
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د رئيس مجلس أعمال فيجي إلدارة الكوارث والقدرة  شدَّ
على الصمود أمامها على أنه من المتوقع أال تنجو شركة 
واحدة من بين كل أربع شركات جّراء وقوع كارثة. 
ولذلك، فمن المهم مساعدة المجتمعات على وضع خطة 
الستمرارية األعمال والتعرف على كيفية تطبيقها عملًيا. 
ومن المهم أيًضا ضمان أن تكون سالسل اإلمداد قادرة 
على الصمود. إن العملية التي تنطوي على التعاون تستبعد 
احتمالية أن تكون هناك أعمال يتحتم إنجازها في اللحظة 

األخيرة بعد حدوث الكارثة.

التخفيف من آثار ظاهرة النينيو، والتصدي لها، 
والتعافي منها: هل تتعلم إفريقيا من الكوارث 

السابقة؟
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.30-13.30

الرئيس: ثاندي مواب فيالدسين، منسق بالدبلوماسية 
اإلنسانية، شركاء من أجل القدرة على الصمود.

المتحدثون: جوزيفا ساكو، مفوض بإدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة، مفوضية االتحاد اإلفريقي. فرانسيسكو 
روكا، نائب رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر؛ ميتيكو كاسا، مفوض/وزير 
الدولة بقطاع إدارة مخاطر الكوارث واألمن الغذائي 
في إثيوبيا. زاكاري أثيرو، موظف ببرنامج الحد من 
المعنية  الدولية  الحكومية  بالهيئة  الكوارث  مخاطر 
بالتنمية. بابا زومانا ديارا، رئيس قسم التخطيط لحاالت 
الطوارئ، القدرة اإلفريقية على مواجهة المخاطر بجنوب 
إفريقيا. زيتونا روبا تولو، المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة 
والمساعدات اإلنمائية في كينيا، والمدير القُطري في 

تحالف شركاء من أجل القدرة على الصمود.

استكشفت الجلسة كيفية تعميم االستجابات اإلنسانية على 
قدرة المجتمعات على الصمود على المدى البعيد وتعزيز 
المعرفة بالسياسات وأفضل الممارسات الفعالة في مجال 
التخفيف، والتصدي، والتعافي. وكان الهدف من الجلسة 
هو إيجاد الوعي، واالستماع إلى الفئات التي أظهرت 
القدرة على الصمود أمام آثار ظاهرة النينيو، واالستفادة 
من خبراتهم الجماعية، واقتراح تدخالت قادرة على 
الصمود وقابلة للتطبيق واستجابات برنامجية لمواجهة 
التحديات الناجمة عن مخاطر ظاهرة النينيو وغيرها من 

الكوارث. 
انصب تركيز المناقشة الرئيسية على االستعدادات 
الشرق  تعرض  استجابًة الحتمالية  تنفيذها  الجاري 

والجنوب اإلفريقي لظاهرة النينيو بوتيرة متزايدة. 
شّددت الجلسة على قيمة االستعداد للمخاطر المتعلقة بتغير 
المناخ، وكذلك المخاطر األخرى، وأكدت على الدور 

المهم لربط االستجابات اإلنسانية بالتنمية بعيدة المدى. 
وأقّر المشاركون في حلقة النقاش بقدرات المجتمعات 
المحلية على االستجابة للمخاطر المتنوعة وبناء القدرة 
اقترح  النينيو،  على الصمود؛ وفيما يخص ظاهرة 
المشاركون أن التدخالت في بناء القدرة على الصمود 
يجب أن تكون شاملة، وموجهة نحو العمل، وأن تؤتي 

ثمارها.

التوصيات
تعزيز الدعم من أجل وضع سياسات فعالة للتخفيف، 	 

والتصدي، والتعافي، إلى جانب االستفادة من أفضل 
الممارسات في التدخالت في مجال الحد من مخاطر 
الكوارث فيما يتعلق بظاهرة النينيو الجوية وغيرها 

من المخاطر المتعلقة بتغير المناخ. 
تعزيز الدعوة إلى االرتقاء بمستوى مبادرات بناء 	 

القدرة على الصمود. 
الدعوة إلى المساءلة بشأن تنفيذ االلتزامات المتعَهد 	 

بها في المؤتمرات العالمية واإلقليمية.
يجب تنفيذ استثمارات لتعزيز القدرة على الصمود 	 

ألنظمة اإلنتاج وسبل المعيشة في منطقة الساحل، 
وفي الشرق والجنوب اإلفريقي.

تعميم تدخالت التصدي والتعافي في تخطيط التنمية 	 
الوطنية وعمليات وضع الميزانيات. 

أنظمة اإلنذار المبكر المرتكزة على البشر - 
هل يمكننا حًقا إحداث تغيير؟

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.30-13.30 
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

gavin.iley@metoffice.gov.uk

تحّول جوهري في الحد من مخاطر الكوارث: 
دمج الحلول القائمة على النظام البيئي مع 

األبعاد المناخية واإلنمائية
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.30-13.30

الرئيس: جين مادجويك، الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية 
لألراضي الرطبة.

المتحدثون: فابريس رينود، رئيس قسم خدمات النظام 
األيكولوجي والضعف البيئي بمعهد البيئة واألمن البشري، 
جامعة األمم المتحدة )UNU(. جوريان الهر، رئيس 
العالقات الدولية بجمعية الصليب األحمر في هولندا. 
خافيير جونزالس إوانسيو، باحث في سياسة تغيُّر المناخ، 
 .Helvetas بمنظمة التعاون المشترك السويسرية
مارجريت أرنولد، اختصاصي أول في مجال التنمية 
جيسيكري،  فرانسيس  الدولي.  بالبنك  االجتماعية 
رئيس المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش 
)GFDRR(. شكري فرح أحمد، نائب رئيس البرنامج 
اإلستراتيجي بشأن القدرة على الصمود، منظمة األغذية 

.)FAO( والزراعة

ث الجانبية
األحدا
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دت الجلسة على أن أهمية حلول النظام األيكولوجي  أكَّ
للحد من مخاطر الكوارث معترف بها جيًدا في كل أُطر 
العمل الرئيسية لما بعد 2015 وفي كل المجالت العلمية 
رفيعة المستوى. يمكن أن تساعد النظم األيكولوجية مثل 
األراضي الرطبة على امتصاص الصدمات والتغيرات 
على المدى البعيد، ودعم سبل المعيشة ألكثر األشخاص 
ضعًفا وهي عوامل رئيسية لتحقيق القدرة على الصمود.

وأّكد المشاركون في حلقة النقاش على الثغرة الرئيسية 
الموجودة في التنفيذ على نطاق واسع، واالستثمارات في 
حلول "العمل على النحو المعتاد"، ودعم البنية التحتية 
الرئيسية للمياه والدفاع الساحلي، باعتبار أن ما يزيد عن 
90 بالمئة من الكوارث تتعلق بالمياه. وفي سياق الفقدان 
المستمر للنظم األيكولوجية مثل األراضي الرطبة، تتطلب 
الهيئات التنظيمية للمياه السائدة في المشهد إيالء مزيد من 
االهتمام باإلستراتيجيات واالستثمارات الخاصة بالحد من 

مخاطر الكوارث. 
سلَّطت الجلسة الضوء أيًضا على كون المجتمع المدني 
يقدم وجهات نظر  إنه  بدور رئيسي حيث  يضطلع 
المجتمعات التي تعتمد على النظم األيكولوجية من أجل 
بقائها ومعيشتها، وهو ما من شأنه أن يثري االستثمارات 
والسياسات برؤية واضحة. ويمكن لوجهات النظر تلك 
أيًضا أن ُتسهم في بناء قدرة الحكومات وغيرها من 

أصحاب المصلحة بناًء على عملهم الميداني. 

التوصيات
إنشاء منتدى للبلدان الداعمة لبناء الزخم وحشد 	 

الُمراعية  التحتية  البنية  الجهود من أجل دمج 
للبيئة في إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 

والتكيف مع تغيُّر المناخ.
وضع النظم البيئية في صميم خطط الحد من مخاطر 	 

الكوارث الوطنية والمحلية، وخطط التكيف الوطنية 
مما سيصب في مصلحة السياسات القطاعية.

تعزيز وضع الحلول للبنية التحتية الُمراعية للبيئة 	 
في الحسبان بشكل مسبق على جميع المستويات 
الحكومية قبل العمل على الحلول الرمادية في 
المناطق الحضرية، والريفية، والساحلية، والبحرية 

لدعم بناء القدرة على الصمود أمام الكوارث. 
التخطيط للمخاطر، والتكاليف، والمنافع المرتبطة 	 

بمختلف ُنهج البنية التحتية )الرمادية/الُمراعية 
تخطيط  واستخدام  حجمها،  وتحديد  للبيئة( 
السيناريوهات للنظر في خيارات إدارة األراضي 
والمياه للتوفيق بين مختلف االحتياجات القطاعية 

وعلى نطاق المناظر الطبيعية. 
التنظيمية، 	  واللوائح  السياسات،  تشكيل  إعادة 

والحوافز لتمكين التخطيط الواعي بالمخاطر من 
أجل التنمية الزراعية وتنمية البنية التحتية، وتمكين 

تنفيذ حلول البنية التحتية الُمراعية للبيئة.
اإلبالغ ببساطة ووضوح عن أسباب جدوى النهج 	 

القائم على النظم األيكولوجية وكيفية ذلك.
المضي قدًما نحو التعاون المشترك بين القطاعات 	 

في إدارة النظام البيئي، وإدارة المياه واألراضي، 
من خالل الفهم المشترك للتعرض للخطر، وأوجه 

القابلية للتضرر، واألسباب الجذرية للمخاطر.

األعمال التجارية القادرة على الصمود أمام 
الكوارث: ُنهج وإستراتيجيات دمج إدارة 

مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في 
استثمارات القطاع الخاص

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.25-13.30

الرئيس: كاثرينا شاف، مستشار بوحدة إدارة المبادرة 
العالمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث في الوكالة 

األلمانية للتعاون الدولي.
المتحدثون: إنغريد-هوفن، مدير عام القضايا العالمية، 
والسياسات والبرامج القطاعية، بالوزارة االتحادية 
للتعاون االقتصادي والتنمية، ألمانيا. ماريانيال فيولي بينيا، 
 ،Fundecooperación المدير التنفيذي لمنظمة
كوستاريكا. هانز جوتمان، المدير التنفيذي، بالمركز 
األسيوي للتأهب للكوارث. بيجان خازاي، باحث أول، 
بمعهد كارلسروي للتكنولوجيا. خوسيلويس سامانيجو 
لييفا، مدير شعبة التنمية المستدامة والمستوطنات البشرية، 
باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

.)ECLAC( الكاريبي

سلّطت الجلسة الضوء على أنه يجب على المؤسسات 
التجارية، وخاصًة الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
التصدي لتزايد مخاطر الكوارث وتغير المناخ الذي 
يتعين الحد منه من أجل تجنب العواقب الوخيمة على 
االقتصاد والمجتمع بشكل عام. وتمثل هذه المؤسسات 
التجارية جزًءا مهًما من الحل. حيث يمكن أن تمهد الطريق 
أمام إيجاد حلول مبتكرة وتحديد فرص استثمارية قابلة 
للتطبيق وقادرة على الصمود. كذلك يمكن لهذه المؤسسات 
أن تصبح جهات مستثمرة في بناء القدرة على الصمود، 
وقوى دافعة لالبتكار، وأصحاب عمل مسؤولين يحمون 

موظفيهم وعائالتهم من الوقوع في براثن الفقر.
شددت الجلسة على أن المؤسسات التجارية غالًبا ما تكون 
غير مدركة لمدى تأثُّرها بتغير المناخ والكوارث، وحتى 

إن كانت مدركة لذلك، فغالًبا ال تعرف كيفية االستثمار 
بشكل فعال في بناء قدرتها على الصمود. وأحد الحلول 
الممكنة ربما يتمثل في مشاركة تلك المؤسسات في حمالت 
لرفع الوعي من ناحية ومن ناحية أخرى مساعدتها على 
وضع إستراتيجيات للتكيف وإدارة مخاطر الكوارث 
وتغير المناخ، استناًدا إلى تقييمات مخاطر مخصصة 

الحتياجاتها وقدراتها.

التوصيات
تحتاج المؤسسات التجارية إلى البيئة المناسبة 	 

إلدراك كامل إمكاناتها. فهي تحتاج إلى السياسات، 
والقواعد، واللوائح التنظيمية التي تدعم االستثمار 
الواعي بالمخاطر واالبتكار على المدى البعيد 
ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن أيًضا حيثما 

اقتضى األمر، على المستوى اإلقليمي.
من األهمية بمكان زيادة إمكانية الوصول إلى 	 

التأمين ودمج المؤسسات التجارية في نهج شامل 
إلدارة المخاطر بهدف إيجاد حوافز لالستثمارات 

الواعية بالمخاطر. 
يجب مشاركة القطاع المالي من البداية عند مناقشة 	 

بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ 
في القطاع الخاص.
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المياه والكوارث: إدارة دورة المياه التي تتسم 
بأنها مبتكرة، وقادرة على الصمود، ومستدامة

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 14.30-13.30
الرئيس: توشيو كويكي، المركز الدولي إلدارة شؤون 

.)ICHARM( المخاطر المتعلقة بالمياه
المتحدثون: ماريو لوبيز بيريز، منسق علم المياه في 
المعهد المكسيكي لتكنولوجيا المياه. جان دانيالكا، رئيس 
شعبة علم المياه، المعهد التشيكي لألرصاد المائية الجوية. 
توشيريو سونودا، اختصاصي أول في مجال الحد من 
مخاطر الكوارث، بالمرفق العالمي للحد من الكوارث 

واإلنعاش )GFDRR(، البنك الدولي.

ألقت الجلسة الضوء على أن دورة المياه وتفاعلها مع 
المجتمع تمثل عملية/نظاًما معقًدا، ومن ثمَّ يتطلب مجموعة 
متوازنة من التدابير واألدوات، ووضع إطار عمل تعاوني 
متعدد التخصصات ومشترك بين التخصصات من أجل 
إدارة مخاطر الكوارث بشكل ناجح وتعزيز القدرة على 

الصمود. 

وشّدد المشاركون في حلقة النقاش على أنه يلزم تعزيز نشر 
المخاطر على الصعيد الوطني، واإلقليمي، والمجتمعي 
على وجه التحديد. إضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة تسهيل 
تبادل المعرفة في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين 
الممارسين، كما يجب اتباع نهج قائم على أساس علمي 

لمعالجة مخاطر الكوارث الحالية والمستقبلية.
وشجعت الجلسة تنفيذ مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد 
المائية من خالل الدورة الهيدرولوجية، بما في ذلك اإلدارة 
المتكاملة لمخاطر الفيضانات واإلدارة المتكاملة لمخاطر 
الجفاف باعتبارها ُنهًجا شاملة يمكن تطبيقها للحد من 
مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه كما يمكن تطبيقها على 

إدارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة.

من ِسنداي إلى أهداف التنمية المستدامة 
)SDGs(: إضفاء الطابع المؤسسي على 

القيادة النسائية الشعبية من أجل زيادة القدرة 
على الصمود أمام الكوارث

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45

 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
marnold@worldbank.org

تعزيز فعالية حوكمة المخاطر على مختلف 
النطاقات وتقييمها

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45

الرئيس: ستيفاني جاكوبزون، نائب الرئيس لشعبة 
الحوكمة العامة، بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

.)OECD( االقتصادي
المتحدثون: سايني يانج، أستاذ مشارك بجامعة بكين 
للمعلِّمين. روزا ماالنجو، منسق األمم المتحدة المقيم، 
وممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقيم في أوغندا. 
إيميلي ويلكينسون، زميل باحث أول، معهد التنمية 
الخارجية. إربانو فرا باليو، أستاذ مشارك، حوكمة 

مخاطر الكوارث بجامعة إكستريمادورا. 

استكشفت الجلسة ثالث قضايا غاية في األهمية في مجال 
حوكمة مخاطر الكوارث: )أ( استخدام أُطر العمل الوطنية 
لتمكين الحكومات المحلية من المشاركة في إدارة مخاطر 
الكوارث؛ و)ب( تعزيز نهج "المجتمع بأكمله"، و)ج( 

وضع طرق لتقييم التقدم المحرز. 
ناقش المشاركون كيفية تنظيم إدارة مخاطر الكوارث في 
مختلف البلدان، وكيف تتماشى الهياكل المؤسسية ومهام 
إدارة مخاطر الكوارث مع النظام السياسي. تملك الصين 
وغيرها من البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي )OECD( خطة وطنية ومستويات 
كبيرة من االلتزام الوطني، غير أنه توجد ثغرة في التنفيذ 

في أغنى البلدان العالمية.

في أوغندا، عززت الالمركزية دور حكومات المقاطعات 
في إدارة مخاطر الكوارث، مثلما يتضح من تقديم الخدمات 
على أوسع نطاق. تهدف أوغندا بحلول عام 2040 إلى 
أن تصبح بلًدا متوسط الدخل، األمر الذي سيتطلب تمكين 
الحكومات المحلية من إدارة المخاطر، وتعزيز التنمية 
المستدامة، وبناء قدرة شاملة على الصمود. وأصبح من 
الممكن اآلن مساءلة الحكومات بشأن إدارة المخاطر نظًرا 

إلى اآلتي:
جاٍر العمل على إنشاء مخططات بيانات عن   -

األخطار والمخاطر لعدد 112 منطقة.
وضع األهداف والمؤشرات لتنفيذ إطار ِسنداي.  -

تعزيز الحكومة الوطنية لإلجراءات الالمركزية   -
والمحلية إلدارة المخاطر، وتحسين القدرات، 

والتنسيق. 

تبادل المشاركون في حلقة النقاش الدروس المستفادة 
بشأن وضع أهداف ومؤشرات لقياس التقدم المحرز على 
الصعيدين الوطني ودون الوطني، وتقنيات تقييم حوكمة 

مخاطر الكوارث. 
حددها  التي  الرئيسية  المشكالت  ضمن  من  وكان 
المشاركون الصعوبة التي تَواجه في قياس حوكمة 

المخاطر أو تقييم جدوى نظام حوكمة المخاطر.
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كذلك ناقش المشاركون في حلقة النقاش حاجة الحكومات 
للتحلي بالمرونة وتجربة االبتكارات في مجال الحد من 
مخاطر الكوارث. وجرت مناقشة وضع نظرية تغيير 
لسياسات الحد من مخاطر الكوارث، ورأى المشاركون 
أن هذا النهج قد يكون مفيًدا لعملية صنع القرار وفهم التقدم 
المحرز. وسوف يتيح ذلك المرونة الالزمة في معظم 
البلدان، بما في ذلك أوغندا، حيث إنه وفًقا لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، يجب أن يكون هذا النهج "انتهازًيا من 

الناحية اإلستراتيجية".

التوصيات
انصب تركيز التوصيات الرئيسية لتحسين نظم إدارة 

مخاطر الكوارث على تعزيز آليات المساءلة. 
تقييمات حوكمة المخاطر التي تستفيد بشكل أكبر 	 

من ُنهج العمل القائمة على المشاركة. وقد وضعت 
جامعة إكستريمادورا أداة مخصصة لذلك.

استعراض األقران لحوكمة المخاطر. تدعم منظمة 	 
البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي )OECD( عملية استعراض األقران في 
بعض البلدان، التي يمكن توسيع نطاقها لتشمل المزيد 
من البلدان )في خارج منظمة البلدان التابعة لمنظمة 
.))OECD( التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

آليات أخرى لقياس النتائج تعزز من التعلم وتصحيح 	 
المسار.

استخدام "القوانين غير الملزمة" وغيرها من 	 
األدوات التي ال تقتضي بالضرورة إنفاذ القانون.

تشجيع المنابر الوطنية على أن تؤدي دوًرا أقوى في 	 
رصد وقياس التقدم المحرز. وقد يصبح ذلك مهمة 

أساسية لهذه المنابر.

القدرة على الصمود تنبع من الداخل: حماية 
الحيوانات، وتأمين سبل المعيشة، وإنقاذ األسر

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45
الرئيس: جيراردو هيرتاس، مدير إدارة الكوارث، الهيئة 

العالمية لحماية الحيوانات.
المتحدثون: سيزار دافيال جونزالز، مزرعة إنتاج 
الثروة الحيوانية. إيجيدو ألداما، شيواوا. جورج ريفيرا، 
الكوارث.  من  للوقاية  الوطني  المركز  مدير  نائب 
سانتوش كومار، المدير التنفيذي بالمعهد الوطني إلدارة 
الكوارث. مايرا فالي، األمين التنفيذي بالمركز المعني 
بتنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى 

)CEPREDENAC(

عرضت الجلسة أمثلة من مناطق مختلفة عن كيف يمكن 
إلدراج حماية سبل المعيشة، وبشكل أساسي الماشية 
وحيوانات المزارع، في السياسات الوطنية أن تحد من مخاطر 
الكوارث وتحسن القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في 
ن  أكثر المجتمعات ضعًفا. يمكن للحدث الجانبي أن ُيمكِّ
البلدان األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من االستفادة 
من تجربة المكسيك وغيرها من البلدان في مواءمة نفسها مع 
إطار ِسنداي، واالستفادة من كيفية قياس أثر الكوارث على 
قطاع الثروة الحيوانية. أظهرت المناقشة ودراسات الحالة 
كيف يمكن أن تؤدي حماية الحيوانات دوًرا رئيسًيا في حماية 
سبل المعيشة من أجل تعزيز الحد من مخاطر الكوارث على 
المستوى المحلي وعلى أعلى مستويات السياسة على حٍد 

سواء، وهو أحد األهداف الرئيسية إلطار ِسنداي.

وبيَّنت الجلسة كيف يمكن أن تزيد حماية الثروة الحيوانية 
من قدرة المجتمعات على التعافي بعد وقوع كارثة. كما 
أوضحت كيف يمكن دمج الحد من مخاطر الكوارث 
ودعم  التنمية  برامج  في  المناخ  تغير  مع  والتكيف 
المجتمعات المنتجة للثروة الحيوانية األشد فقًرا واألكثر 

ضعًفا.
جرى تبادل التجارب الناجحة بشأن دمج حماية سبل 
المعيشة بما في ذلك الماشية والحيوانات المستخدمة في 
العمل ضمن السياسات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 
في أثناء بناء القدرة المحلية للصمود في المجتمعات 
الزراعية الصغيرة. وأوضحت حكومة المكسيك كيف 
قامت بإدراج تعداد الحيوانات في األطلس الوطني 
للمخاطر لديها، ومن ثمَّ تعمل على تحديد أكثر الوحدات 

اإلنتاجية عرضة لألخطار الطبيعية.
التوصيات وااللتزامات، شرحت المكسيك بالتفصيل 
التزامها بزيادة القدرة على الصمود وحماية سبل المعيشة 
من خالل تعزيز السياسات الوطنية للحد من مخاطر 
الكوارث لتحقيق اإلدارة الشاملة للمخاطر التي تراعي 

احتياجات األشخاص والحيوانات على حدٍّ سواء. 
عرضت الهند رسمًيا إطالق منتدى إدارة الكوارث 
المتعلقة بالحيوانات، وأوضحت كيف أن إدراج الحيوانات 
أمر ضروري حيث إنها تمثل سبل المعيشة بالنسبة إلى 

المجتمعات. 

شّدد المركز المعني بتنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية 
في أمريكا الوسطى )CEPREDENAC( على أهمية 
إدراج الكيانات اإلقليمية في وضع السياسة، وكيف يتعين 
إدراج حماية الثروة الحيوانية باعتبارها عامالً رئيسًيا في 

السياسة اإلقليمية. 

التصدي المجتمعي والتعافي من كوارث 
فوكوشيما النووية واإلشعاعية ـ حالة قرية 

كاواوشي 

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45
الرؤساء المشاركون: كازوهيكو موجي، نائب العميد 
لكلية طب المناطق المدارية والصحة العالمية، جامعة 
ناجازاكي. تادانوري إينوماتا، مستشار إستراتيجي 
بمركز البحوث التعاونية الدولية، جامعة ناجازاكي، 

وأستاذ زائر بجامعة األمم المتحدة.
المتحدثون: د. نوبورو تاكامورا، األستاذ والرئيس 
لمعهد األمراض الناتجة عن القنبلة الذرية، جامعة 
العالمية،  الصحة  قسم  أوريتو،  ماكيكو  ناجازاكي، 
والطب، والرعاية، معهد األمراض الناتجة عن القنبلة 
الذرية، جامعة ناجازاكي. د. ماساكي أوهاشي وتاكيشي 
كومينو، تحالف منظمات المجتمع المدني في اليابان للحد 
من مخاطر الكوارث. جيني نيلسون، موظف شؤون 
اإلعالم، بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
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قدمت الجلسة تقريًرا عن تقييم فترة السنوات الستة بعد 
وقوع كارثة محطة فوكوشيما دايتش النووية، والدروس 
المستفادة من عمليتي التصدي والتعافي، والتصدي 
المجتمعي والتعافي من الكوارث النووية واإلشعاعية، 

وتحديًدا حالة قرية كاواوشي.
د المشاركون في حلقة النقاش على أن إستراتيجية األمم  شدَّ
المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث لديها تفويض 
واضح بشأن الكوارث النووية واإلشعاعية ويجب تنفيذه 
باتباع نهج متعدد المخاطر تجاه الكارثة اإلشعاعية، مع 
الوضع في االعتبار مبادئ بانكوك من أجل تنفيذ الجوانب 

الصحية إلطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث. 
تتسم الكوارث النووية واإلشعاعية بخصائص فريدة من 
نوعها، فهي من الكوارث واسعة النطاق، وبطيئة التطور 
والمفاجئة، أو الحادة والمزمنة، ولها تأثيرات وأضرار 

مباشرة أو غير مباشرة ولكنها دائمة. 
وأعاد المشاركون في حلقة النقاش التأكيد على أن هذه 
الكوارث تتطلب واجهة سياسات/علمية مكثفة مستندة إلى 
أدلة لتنفيذ خطة وطنية متعددة المخاطر إلدارة مخاطر 

الكوارث ُتدمج في إستراتيجية الصحة العامة الوطنية. 

التوصيات
يمثل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لكل األفراد 	 

أمًرا ال غنى عنه من أجل تقييم الصلة بين الجرعة 
واالستجابة وتحقيق القدرة على الصمود ووضع 
تدابير مضادة للخوف والقلق في أوساط الجمهور 

بشأن اإلشعاع.
ال بد من وجود نقلة نوعية من مبادئ األمان 	 

اإلشعاعي المستند إلى الجرعات المشعة للتصدي 
للعوامل االجتماعية التي تعد من محددات الصحة 
العامة. تتأثر الصحة العامة، ليس فقط من تم 
إجالؤهم وإنما عامة السكان أيًضا، إلى حد كبير 
بالتأثيرات االجتماعية، والبيئية، والنفسية الناجمة 
عن الحادث النووي والتدابير المضادة، على سبيل 
المثال اإلجالء، وإعادة التوطين، والتطهير، والقيود 
المفروضة على حرية اإلقامة واالنتقال، إلى جانب 
االستخدام المنخفض للنظام البيئي من أجل كسب 

الرزق.
يجب توافر اإلدارة الشاملة للمخاطر في أثناء 	 

األزمة وخالل الفترة التالية للحادث النووي على 
حٍد سواء. تحظى موثوقية آلية االتصال في حاالت 
األزمات ومصداقيتها بأولوية عالية، جنًبا إلى 
جنب مع التواصل مع السكان المتضررين بشأن 
مخاطر ما بعد األزمة، لمعالجة مخاوف السكان 

وجًها لوجه. 

وضع توجيهات إلدارة مخاطر الكوارث متعددة 	 
المخاطر الناجمة عن التعرض لإلشعاع. 

وضع مبادرة "من الكالم إلى العمل" في إطار 	 
ِسنداي مع تحديد إطار مفاهيمي وخطة عمل للحد 
من مخاطر الكوارث النووية والتعافي منها، وهو 
الجانب الذي ال يزال مفتقًدا. قدمت جامعة ناجازاكي 
مساهمات فنية في هذا الصدد، من خالل إيالء 
اهتمام خاص بحوادث محطات الطاقة النووية أو 
اإلشعاعية، وهو ما يعمل على سد هذه الثغرة ويدعم 

التنفيذ الكامل إلطار ِسنداي.
تأسيس منتدى دولي لألمن الصحي العالمي بشأن 	 

الحد من مخاطر الكوارث اإلشعاعية والنووية تحت 
مظلة إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من 
مخاطر الكوارث لتعزيز أفضل الممارسات، وبناء 
القدرات المهنية، والتثقيف بإدارة مخاطر الكوارث 
النووية، والحد منها، والتعافي منها، وهو ما يساعد 
على اإلبالغ عن المخاطر للسكان المتضررين 

وغيرهم من أصحاب المصلحة.

من التوعية... إلى العمل! كيف يمكن لوسائل 
اإلعالم واالتصاالت القيام بما هو أبعد من 

مجرد "الوعي العام" ودفع التغيير الحقيقي للحد 
من مخاطر الكوارث؟

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45

 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
Lisa.Robinson@bbc.co.uk

قدرة المجتمعات العربية على الصمود ضمن 
إطار ِسنداي بشأن الحد من مخاطر الكوارث

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45

الرئيس: عماد عدلي، منسق عام، الشبكة العربية للبيئة 
.)RAED( والتنمية

معني  أول  بيركالند، مستشار  م.  نينا  المتحدثون: 
بالكوارث وتغير المناخ، بقسم الشراكات والسياسة، 
المجلس النرويجي لالجئين. ميتشيل يونيتاني، مستشار 
إستراتيجي أول معني بالكوارث وتغير المناخ بالمجلس 

النرويجي لالجئين ومركز رصد النزوح الداخلي.

ركزت الجلسة على الفرص والتحديات التي تواجه 
المجتمعات العربية أمام تحقيق القدرة على الصمود. 
وأقرت الجلسة بوجود أساس ملموس من خالل اعتماد 
إستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، 

واإلرادة السياسية، ومراكز التنسيق المعنية.

بية
جان

 ال
ث

حدا
األ

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
mailto:Lisa.Robinson%40bbc.co.uk%20?subject=
mailto:Lisa.Robinson%40bbc.co.uk%20?subject=


71

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

ومع ذلك، ألقت الجلسة الضوء على أن ثمة مساًرا طويالً 
أمام أن تصبح المجتمعات العربية مستعدة بحلول عام 

 .2020
وأبرزت الجلسة أيًضا الحاجة إلى زيادة عدد الشراكات 

القوية وإيجاد الحوكمة الجيدة.
دت المبادئ الرئيسية للحوكمة الجيدة على النحو  وُحدِّ
اآلتي: الكشف عن المعلومات، والتواصل، واالستشارة، 

والمساهمة، والمشاركة، والتعاون، والشراكات.
وفيما يتعلق بـالنزوح، أكدت الجلسة على أهمية إجراء 
دراسات لتسليط الضوء على اآلثار الناجمة عن تغير 

المناخ والكوارث.
كما ناقش المشاركون في حلقة النقاش إجراءات الوقاية 
للحد من النزوح والتأهب من خالل بناء قدرات المجتمعات 
ومختلف أصحاب المصلحة. لذا، في حالة حدوث النزوح، 
يجب أن نكون على أهبة االستعداد لمواجهته أو إلعادة 
دين ومساعدتهم على الحصول على  توطين هؤالء المشرَّ

ما يلزمهم من الدعم والخدمات.
واختتم المشاركون في حلقة النقاش الجلسة مؤكدين على 
أن النزوح الناتج عن الكوارث في طريقه ألن يصبح 
تحدًيا حقيقًيا في كل المناطق وفي المنطقة العربية، وهو 
ما كان واضًحا أيًضا من خالل المشروع الذي قامت 
الشبكة العربية للبيئة والتنمية )RAED( بتنفيذه في مصر 

والسودان، والنموذج الناجح الذي قدمه عماد عدلي. 

التوصيات
أهمية وجود المؤسسات الحكومية المسؤولة عن 	 

عة  جمع البيانات، وكذلك إتاحة المعلومات المجمَّ
ونشرها وتحليلها من أجل عملية الرصد، وأيًضا 

توثيق الحاالت المختلفة.
أهمية معالجة حالة الكوارث أو األحداث بطيئة 	 

التطور، مثل الجفاف، باعتبارها تحدًيا حقيقًيا لجمع 
البيانات الخاصة باألشخاص المتضررين وما آل 

إليه ذلك من حاالت تشرد. 
أهمية بناء قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة 	 

العاملين في مجال النزوح والحد من مخاطر الكوارث 
بحيث يمكنهم رصد البيانات وتجميعها، ومراقبة 
الحاالت المحددة في المجتمعات القابلة للتضرر. 

تعزيز القدرة المحلية على الصمود أمام 
الكوارث والسياسة الوطنية من خالل دمج 

حماية الحيوانات
األربعاء، 24 من مايو/آيار، 17.45 - 18.45

ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
emorales@worldanimalprotection.org

الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث 
في قارة إفريقيا: الدروس المستفادة

األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45
ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات:

OlusholaO@africa-union.org

من إطار ِسنداي إلى كانكون: فهم مخاطر 
الكوارث في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
األربعاء، 24 من أيار/مايو، 18.45-17.45

إدارة  بمديرية  مدير،  لوشنر،  يوهانس  الرئيس: 
حاالت الطوارئ، العمليات األوروبية للحماية المدنية 
والمساعدات اإلنسانية )ECHO، المفوضية األوروبية.
المتحدثون: ويندي كو، رئيس المكتب اإلقليمي ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )UN-OCHA(. سيرجيو 
جارسيا كابانيس، األمين التنفيذي، وهارداني نافارو، 
رئيس تحليل المخاطر، والتنسيق الوطني للحد من مخاطر 
الكوارث )CONRED(، غواتيماال. رونالد جاكسون، 
المدير التنفيذي، الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ 

.)CDEMA( المرتبطة بالكوارث

تعد منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إحدى أشد 
المناطق المعرضة للكوارث في العالم حيث توجد بها 

مستويات متفاوتة من القدرة المحلية والوطنية على 
التصدي. وهناك نقص في المعلومات المنهجية الالزمة 
لتحليل حجم المخاطر، وفهمها ، وتقديمها وهو ما يمثل 
تحدًيا رئيسًيا أمام الحد من مخاطر الكوارث، وزيادة القدرة 
على الصمود، وتأمين التنمية المستدامة. ومع أن العلم 
أصبح يحّسن بشكل سريع من فهمنا لمخاطر الكوارث 
إلى جانب تزايد وجود البيانات ذات الصلة، إال أنه غالًبا 
ما تكون هناك فجوة في تحويل ذلك إلى معلومات مفيدة 
وقابلة للتنفيذ يمكن بدورها أن تدعم عملية صنع القرار من 

جانب الحكومات وشركائها.
وألقت الجلسة نظرة على أمثلة من المنطقة تناولت كيف 
يمكن لتبادل تحليل المخاطر دعم عملية صنع القرار 
والتنمية. وأوضحت الجلسة كيف يمكن أن تصبح األُطر 
والوسائل المختلفة لتحليل المخاطر متكاملة، وما نوع 
الموارد والقدرات الالزمة لمختلف أصحاب المصلحة 

من أجل جعل تحليل المخاطر موثوًقا ومستداًما.
 )INFORM( للمخاطر يضم نهج مؤشر اإلدارة 
مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي ُتسهم بوجهات 
نظر من قطاعات متعددة. وتتيح هذه العملية القائمة 
على المشاركة إقامة شراكات حقيقية مع عدد هائل من 
الكيانات، والمنظمات، والوكاالت الحكومية، من خالل 
التقائهم لحل مشكلة عامة: من أجل إدارة مخاطر األزمات 
والكوارث، وضمان التنمية القادرة على الصمود. وقد 

أسهمت الجلسة في:
تحسين فهم أُطر العمل المختلفة لتحليل المخاطر   -
الجاري استخدامها في أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، وكيفية دمجها.
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عرض كيف قدمت مبادرات تحليل المخاطر   -
المشتركة الدعم لعملية ُصنع القرار بشأن الحد من 

المخاطر واالستعداد في المنطقة.
تكوين فهم أفضل للموارد والقدرات الالزمة   -
إلجراء تحليل مشترك للمخاطر وتحديًدا كيفية دعم 

الحكومات من أجل القيام به.

التوصيات
المساعدة على تجاوز العقبات المؤسسية بين 	 

الحكومات، والجهات الفاعلة في مجال التنمية، 
والحد من مخاطر الكوارث، والجهات الفاعلة 
اإلنسانية وغيرها من الجهات الفاعلة متعددة 

األطراف.
دعم العمل التعاوني والمنّسق بين جميع الجهات 	 

المعنية بمجال إدارة مخاطر الكوارث واألزمات.
تقوية التنفيذ إلطار ِسنداي وتعزيزه على الصعيدين 	 

الوطني واإلقليمي.

.
اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث: األشخاص 

ذوو اإلعاقة والمسنون
الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00

 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
dcogburn@idppglobal.org

إدارة المخاطر الكارثية العالمية: إطارِسنداي و 
 "New Shape Prize جائزة الفكر الجديد"

لحوكمة الكوارث
الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00

ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
rafael.aybar@globelegislators.org

تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث 
واألمن الغذائي في المجتمعات الريفية

الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00
ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

giorgia.pergolini@wfp.org

إزالة العقبات وتعزيز التعاون بين القطاعين 
العام والخاص في الحد من مخاطر الكوارث

الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

christine.pahlman@dfat.gov.au

البيانات المكانية المفتوحة العالمية لرصد 
مخاطر الكوارث وغايات إطار ِسنداي

الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00 
الرئيس: دانيال إرليخ، المفوضية األوروبية، مركز 
األبحاث المشتركة، معهد حماية وأمن المواطنين، إيطاليا. 
المتحدثون: بابون شام فخر الدين، اختصاصي أول 
في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لتغير 
نيوزيلندا.   ،Tonkin & Taylor المناخ، شركة 
فيرجينيا موراي، الرئيس المشارك بالمجلس الدولي 
للعلوم: مجموعة عمل لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية 
)CODATA(، والبيانات المفتوحة المترابطة ألبحاث 
مخاطر الكوارث العالمية )LODGD(، والبحوث 
المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث )IRDR(، والبيانات 
 .)DATA( المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الكوارث
خوليو سيزار كاستيلو أوردابيليتا، مدير األمن الفضائي، 
بوكالة الفضاء المكسيكية، ممثالً للشراكة العالمية باستخدام 
تطبيقات التكنولوجيا الفضائية للحد من مخاطر الكوارث 
)GP-STAR(. ريتشارد سيلوزاس، جامعة توينتي، 
هولندا. دانيال إرليخ، المفوضية األوروبية، مركز 
األبحاث المشتركة، معهد حماية وأمن المواطنين، إيطاليا. 

تحليل الفجوة للبيانات المفتوحة من أجل الحد من مخاطر 
الكوارث من إعداد لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية 
مخاطر  بشأن  المتكاملة  والبحوث   )CODATA(

.)IRDR( الكوارث

أطلس الكوكب البشري لعام 2017: التعرض العالمي 
لألخطار الطبيعية، صادر عن مجلس األبحاث المشتركة، 

المفوضية األوروبية.

قد تتوافر البيانات المفتوحة ولكن ال ُتستخدم في تقييم   -
مخاطر الكوارث أو صنع السياسات.

يجب التعاون بين الموارد المحتملة المتعلقة بالبيانات   -
المفتوحة من أجل تيسير الوصول إلى البيانات 
المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الكوارث الخاصة 
بالحد من مخاطر الكوارث )DRR(، ولجنة 
 ،)CODATA( البيانات العلمية والتكنولوجية
الكوارث  مخاطر  بشأن  المتكاملة  والبحوث 

)IRDR( واستخدامها.
تمثل صور األقمار االصطناعية بيانات يتعين   -
معالجتها إلى مواد إعالمية قبل أن يمكن استخدامها 

في إدارة الكوارث.
قد تتوافر بيانات مفتوحة ولكن البيانات ذات   -
الخصائص المناسبة ال تكون متاحة في جميع 
أو  التنسيقات  بمختلف  البيانات  )أي  األحوال 

المعايير(.
ال توجد سياسة ومبادئ توجيهية من أجل قابلية   -

التشغيل البيني للبيانات المفتوحة.
ال تتوافر لدى الحكومة الوطنية القدرة الكافية لفهم   -

البيانات المفتوحة واستخدامها للتخطيط. 

التوصيات
تحسين حماية حقوق الطبع والنشر للبيانات المتعلقة 	 

بالكوارث وسياسة االستخدام المقبول لها لضمان 
شرعية البيانات واستخدامها على النحو المناسب 

في أثناء التخفيف من الكوارث. 
دراسة البنية التحتية للجيل القادم من البيانات 	 

المتعلقة بالكوارث، وتصميمها، وإنشائها في نهاية 
المطاف.
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مشاركة القطاع الخاص.	 
دراسة البيانات من أجل الحد من مخاطر الكوارث: 	 

مشروع تجريبي
التعاون العالمي/اإلقليمي/الوطني بشأن البيانات 	 

استخدام  تنسيق  بالكوارث من خالل  المتعلقة 
البيانات المتعلقة بالكوارث.

تعزيز الدعوة إلى وضع تعريفات ومعايير موحدة 	 
للبيانات. 

تحسين إمكانية الوصول وقابلية استخدام البيانات 	 
المتعلقة بالكوارث، وتحقيق مبدأ مشاركة البيانات 
الذي تحدده لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية 

.)CODATA(
تشجيع مقدمي البيانات لرصد األرض على التنسيق 	 

مع المستخدمين ومشاركتهم من خالل اآلليات 
اإلقليمية )على سبيل المثال لجنة البيانات العلمية 
والتكنولوجية )CODATA(( من أجل التنفيذ 

ومشاركة السلطات الوطنية.

ربط القطاعين العام والخاص في إدارة مخاطر 
الكوارث من أجل التنمية المستدامة

الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

mvalle@cepredenac.org و
hp.teufers@ups.com

عمليات إعادة التوطين الوقائية المجتمعية 
باعتبارها إستراتيجية للحد من مخاطر 

الكوارث

الخميس، 25 من أيار/مايو، 13.55-13.00
الرئيس: نينا أم. بيركالند، مستشار أول معني بالكوارث 
المجلس  الشراكات والسياسة،  المناخ، بقسم  وتغير 

النرويجي لالجئين.
المتحدثون: فيليب ناينوكا، المدير العام، بجمعية الصليب 
األحمر في فيجي. مايكل سيمبينومبو، مدير مشروعات، 
مشروع إدارة مخاطر الكوارث، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، بابوا غينيا الجديدة. روبن برونين، المدير 

التنفيذي، معهد العدالة بآالسكا، األمم المتحدة.

أكدت الجلسة على أن عمليات إعادة التوطين المخطط لها 
تمثل إستراتيجية بالغة األهمية للحد من مخاطر الكوارث 
يمكن أن تحمي حياة األشخاص. وأوضح المشاركون في 
حلقة النقاش كيف أن عمليات إعادة التوطين المخطط لها 
هي عملية بعيدة المدى تحدث جّراء استمرار أفراد مجتمع 
ما في االستقرار في منازلهم وعدم تعرضهم للتشرد بفعل 
إحدى الظواهر المناخية الشديدة. إضافة إلى ذلك، فعمليات 
إعادة التوطين المخطط لها هي عمليات تطوعية تتولى 
خاللها المجتمعات اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعادة 
التوطين، بما في ذلك ما إذا كانت عملية إعادة التوطين 
تمثل أفضل إستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث على 

المدى البعيد 
بالنسبة  بمكان  األهمية  من  أنه  الجلسة  وأبرزت 
للحد من مخاطر  والوطنية  المحلية  لإلستراتيجيات 
الكوارث أن تتضمن مسألة إعادة التوطين المخطط لها 

من خالل تصميم إطار عمل إداري ومؤسسي وتنفيذه.

تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على الصمود 
أمام الكوارث: الوصول إلى أكثر الفئات ضعًفا 

وتعزيز التنمية المستدامة في المدن
الخميس، 25 من أيار/مايو، 14.55-14.00

الرئيس: سارة دافيس، معهد التنمية الخارجية.
المتحدثون: محمد أديجي سواه، عمدة أكرا. نهال حفني، 
وكيل األمين العام، جمعية الهالل األحمر المصري. 
ستيفان بريم، رئيس قسم تحليل المخاطر، المكتب 
االتحادي السويسري للحماية المدنية، جوي ليتمان، 
كبير اختصاصي إدارة الحد من المخاطر، البنك الدولي.

فت الجلسة التطور الحضاري السريع على أنه أحد  عرَّ
العوامل الخاصة المسببة للمخاطر. من المتوقع خالل 
العشرين عاًما القادمة بناء المزيد من البنيات التحتية 
والمنازل أكثر مما كان عليه الحال في األعوام الـ6000 
الماضية من الحضارة. وإضافة إلى ذلك، ستظل وتيرة 
معدل النمو الحضري متسارعة على وجه التحديد في 
المناطق الحضرية الواقعة في أقل المناطق نمًوا، إذ سيبلغ 

متوسطه 2.3 بالمئة سنوًيا بين 2000 و2030.
أوضحت الجلسة العمل الذي تم إنجازه في أكثر من 7000 
مدينة وبلدة في 130 بلًدا، بمبلغ يزيد عن 50 مليار دوالر 
أمريكي مخصص في أكثر من 900 مشروع ينطوي على 
أنشطة متعلقة بتغير المناخ، ومبلغ يزيد عن 5 مليارات 
دوالر أمريكي سنوًيا ُيستثمر في إدارة مخاطر الكوارث. 

ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلى المزيد من االستثمارات، 
ر أنه في العالم النامي، ستحتاج المدن وحدها إلى  وُيقدَّ
تريليون دوالر سنوًيا لالحتفاظ بالمستوى الحالي للتنمية. 
دت الجلسة على أن التمويل العام وحده ليس كافًيا  شدَّ
لمواجهة هذا التحدي. ومن ثمَّ، فإن االستفادة من رأس 
المال الخاص ُتعد أمًرا أساسًيا في القدرة الحضرية على 

الصمود. 
د المشاركون في حلقة النقاش على أن معالجة أكثر  وأكَّ
الفئات ضعًفا يتطلب اتباع نهج مختلف لتحليل التكلفة 
والفوائد. قد يؤدي االستثمار في األحياء الفقيرة إلى 
انخفاض اإليرادات من حيث المخاطر االقتصادية؛ غير 
أن سكان العشوائيات قد يفقدون مصادر كسب رزقهم 
دون أي فرصة للتعافي. مما يعني أننا نحتاج إلى حساب 

المخاطر وتقييمها بشكل مختلف.

التوصيات
يجب فهم قدرة المجتمعات الحضرية على الصمود 	 

أمام الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث باعتبارهما 
من  أوسع  مجموعة  لمعالجة  دخول  نقطتي 
الصدمات والضغوطات الطبيعية، والتكنولوجية، 

واالقتصادية االجتماعية في المدن.
يجب تضمين المجتمعات المحلية القاطنة باألحياء 	 

العشوائية بصفتها عناصر رئيسية فاعلة في بناء 
قدرة المجتمعات الحضرية على الصمود أمام 
الكوارث. يجب أن يبدأ العمل القائم على أساس 
المشاركة المجتمعية منذ اللحظة األولى للمبادرات، 
ويجب أن يوّجه إلى حل المشكالت الحقيقية، 

وتحديد نقاط االنطالق الفعالة.

ث الجانبية
األحدا

mailto:mvalle%40cepredenac.org?subject=
mailto:hp.teufers%40ups.com%20?subject=
mailto:hp.teufers%40ups.com%20?subject=
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يجب األخذ في االعتبار صوت المجتمعات المحلية 	 
في تحقيق قدرة المجتمعات الحضرية على الصمود 
أمام الكوارث. كذلك يمثل العمل مع األطفال في 
نشر  الطرق في  أفضل  أحد  العامة  المدارس 

المعلومات بين المجتمعات المحلية.

من الكالم إلى العمل: المبادئ التوجيهية لتقييم 
مخاطر الكوارث الوطنية 

الخميس، 25 من أيار/مايو، 14.55-14.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

info@risk-society.com

التمويل القائم على أساس التنبؤ: االستثمار في 
العمل اإلنساني قبل وقوع الكوارث

الخميس، 25 من أيار/مايو، 14.55-14.00

الرئيس: ألكسندرا روث، تنسيق التكيف مع تغير المناخ، 
الصليب األحمر األلماني.

المساعدات/ قسم  رئيس  فيلتين،  بيتر  المتحدثون: 
السياسات اإلنسانية، وزارة الخارجية االتحادية األلمانية. 
بيتر هوب، مؤسسة MunichRe. بابلو سوارز، مدير 
مشارك، البحث واالبتكار، مركز المناخ بالصليب 
األحمر/الهالل األحمر. أنتوني كريج، مستشار أول في 
مجال االستعداد، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت/

برنامج األغذية العالمي )WFP(. شكري أحمد، خبير 
اقتصادي أول، منظمة األغذية والزراعة )FAO(. خوان 
بازو، مستشار تقني، مركز المناخ بالصليب األحمر/

الهالل األحمر.

ناقشت الجلسة المبادرات التي تهدف إلى إنشاء نظام 
استباقي للمساعدات اإلنسانية باستخدام التنبؤات بالظروف 
الجوية القاسية من أجل إصدار التمويالت اإلنسانية. 
ُعرضت المنهجية بوصفها حالً للجهات المانحة المحتملة 
أو المنظمات اإلنسانية التي ترغب في االستثمار في 
اإلجراء القائم على التنبؤ؛ كذلك جرت مناقشات عامة 
بشأن الفرص السانحة لتضمين التمويل القائم على التنبؤ 
في المبادرات اإلنسانية الحالية وآليات التمويل. كما جرى 
أيًضا مناقشة إمكانيات التمويل القائمة على معلومات التنبؤ 

العلمية. 
أبرزت الجلسة االهتمام باالستثمار في تدابير االستعداد 
واإلجراءات المبكرة. يجب إتاحة المساعدات اإلنسانية 
بشكل فعال، والمسألة هنا ال تتعلق بكيفية خدمة ضحايا 
الكوارث اإلنسانية بأقصى قدر من الفعالية بل تتعلق بكيفية 
خدمة كل فرد على حدة. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراء فور 

التوقع باحتمالية مواجهة كارثة.
أصرَّ المشاركون في حلقة النقاش على حقيقة أن ربط 
العلوم بالمساعدات اإلنسانية أمر بالغ األهمية. حققت 
برامج التنبؤ بالظروف الجوية نجاحات كبيرة ليس فقط 
فيما يتعلق بالتمويل القائم على أساس التنبؤ وإنما أيًضا 
في دمجه في الهياكل الحكومية. ومع ذلك، ال تملك كل 

الحكومات قدرات لتطوير هذه الُنظم.

قدم المشاركون في حلقة النقاش شرًحا عن السبب وراء 
أن تغير المناخ يتطلب استخدام تكنولوجيات المعلومات 
المتاحة. وفي هذا الصدد، يمثل التمويل القائم على أساس 
التنبؤ مبادرة مهمة. وقد ُذكرت أمثلة، من بينها بيرو، 
انطوت على تحديد التنبؤات بجداول زمنية مختلفة 
ومناطق مختلفة وترتب عليها تنفيذ إجراءات مبكرة 
بنجاح فيما يتعلق باألخطار المختلفة: ظواهر النينيو، 
والموجات الباردة في جنوب جبال اإلنديز، والفيضان 

في إقليم األمازون.

االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث 
والتنمية المستدامة – أساليب وأدوات اجتماعية 

اقتصادية جديدة لتعزيز الحد من مخاطر 
الكوارث والقدرة على الصمود

الخميس، 25 من أيار/مايو، 14.55-14.00
ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

mechler@iiasa.ac.at

مرور عام على مؤتمر القمة العالمي للعمل 
اإلنساني: إنجازات إسطنبول ومبادئ ِسنداي

الخميس، 25 من أيار/مايو، 15.15-14.15

الرئيس: أزامات بيالينوف، رئيس جمعية الهالل األحمر 
في قيرغيزستان. 

المتحدثون: جيسبير هولمر-لوند، رئيس فرع خدمات 
الطوارئ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. سيتسوكو 
سايا، مدير قسم التعاون الدوليـ  مكتب إدارة الكوارث، 
مكتب مجلس الوزراء، اليابان. ريكاردو دي ال كروز، 
مدير عام، الحماية المدنية، المكسيك. زوحل كاراكوك 
دورا، رئيس قسم وضع اإلستراتيجيات، ورئاسة إدارة 

الكوارث وحاالت الطوارئ )AFAD(، تركيا.

حثت الجلسة على تعزيز الصلة القائمة بين التنمية 
والمساعدات اإلنسانية في مجال االستعداد للكوارث من 
أجل التصدي الفعال لها، وذلك من خالل الربط بين متابعة 
مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني )المنعقد في أيار/مايو 
2016 في إسطنبول( بما يتماشى مع إطار ِسنداي، فيما 
يتعلق بالمبدأ "F" )تمكين صانعي القرار المحليين( والمبدأ 
"G" )النهج متعدد المخاطر وصناعة القرار الشامل 

الواعي بالمخاطر( من مبادئ إطار ِسنداي التوجيهية. 

ث الجانبية
األحدا

mailto:info%40risk-society.com%20?subject=
mailto:info%40risk-society.com%20?subject=
mailto:mechler%40iiasa.ac.at%20?subject=
mailto:mechler%40iiasa.ac.at%20?subject=
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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المكسيك، واليابان، وتركيا،  الجلسة ممثلي  جمعت 
وهي البلدان المستضيفة للمؤتمرات الدولية، التي تولت 
دور "القوى الدافعة للتغيير". عرض المشاركون في 
حلقة النقاش الصلة بين إطار ِسنداي وإسطنبول، من 
حيث تعزيز الشراكات في االستعداد لحاالت الطوارئ 
والتصدي لها. كما جرى خالل الجلسة مناقشة الُنهج 
االبتكارية، مثل التمويل القائم على أساس التنبؤ، باعتباره 

جزًءا من االستعداد لحاالت الطوارئ وتمويلها.
وضحت الجلسة كيفية تحسين فهم أُطر العمل المختلفة 
لتحليل المخاطر الجاري استخدامها في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، وكيف يمكن دمج تلك األُطر. 
وإضافة إلى ذلك، أظهرت الجلسة كيف أن مبادرات 
تحليل المخاطر المشتركة قد دعمت عملية ُصنع القرار 
فيما يتعلق بالحد من المخاطر واالستعداد في المنطقة، 
وساعدت في النهاية على تكوين فهم أفضل للموارد 
والقدرات المطلوبة، وال سيما، كيفية دعم الحكومات 

لتنفيذ تلك المبادرات.

التوصيات
االتفاق بين الحكومات المحلية قبل وقوع الكارثة 	 

أدى إلى سرعة التصدي الفعال، على الرغم من 
انتظار االستجابة على المستوى الوطني.

يمثل اإلنذار المبكر الفّعال المستند إلى تحليل 	 
المخاطر عامالً أساسًيا للتصدي الفّعال. 

يجب تعزيز الُنهج المبتكرة مثل التمويل القائم على 	 
أساس التنبؤ.

يجب اإلبالغ على نطاق واسع عن الشراكات 	 
والمبادرات في مجال االستعداد )على سبيل المثال، 
 ،)IASC( اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
نهج االستعداد لالستجابة في حاالت الطوارئ، 

الشراكة العالمية لالستعداد(

من أجل إنشاء مليون مستشفى آمنة ألكثر 
الفئات ضعًفا: كيف يمكن لشراكة القطاعين 
العام والخاص المساعدة في تحسين صحة 

األمهات وحديثي الوالدة في المكسيك

الخميس، 25 من أيار/مايو، 14.55-14.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

ngrid.cerwinka@axa.com.mx

التعاون الدولي من أجل الصمود في أمريكا 
الوسطى والبحر الكاريبي

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

daluna@segob.gob.mx

تعزيز القدرة على الصمود لدى الشباب 
ومن خالل االستعانة بهم – إظهار ما يصلح 

للنهوض بإطار ِسنداي
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

الرئيس: ساول زينتينو بوينو، مركز التنسيق اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، مجموعة األمم المتحدة 

الرئيسية لألطفال والشباب.
المتحدثون: كريستين سكوج، الممثل القُطري، منظمة 
األمم المتحدة للطفولة )UNICEF(. ليني إن روزالين، 
نائب الوزير لنمو األطفال وتنميتهم، وزارة تمكين 
المرأة وحماية الطفل، إندونسيا. ساندرا دياللي كيميه، 
خبير مبتدئ في مجال إدارة الكوارث، مجموعة األمم 
المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب. جلوريا جارسيا بارا، 
اختصاصي برامج، منظمة الخطة الدولية، ألمانيا. كارين 
ديميروتس فينكينثيل، منسق المسؤولية االجتماعية، 

منظمة الرؤية العالمية.

أكدت الجلسة على أهمية مشاركة األطفال والشباب 
من جميع المستويات، من أجل إنشاء مجتمع قادر على 
الصمود أمام الكوارث. يملك األطفال وجهة نظر جديدة 

ومختلفة بشأن الحد من مخاطر الكوارث. 
جدد المشاركون في حلقة النقاش التأكيد على أن السياسات 
الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث يجب أن تضع 
في حسبانها االحتياجات الخاصة لألطفال والشباب في 
مختلف القطاعات )على سبيل المثال التعليم، والحماية، 
واإلدماج االجتماعي، والتغذية، والصحة(. كما أنه 
من المهم تعزيز القدرات والحد من قابلية التضرر من 

الكوارث.

ودعا المشاركون إلى التحول من اإلدارة القطاعية إلى 
اإلدارة القائمة على النظام، وكذلك إلى التصدي

للعوامل الكامنة وراء المخاطر مثل العنف وعدم المساواة، 
من أجل إيجاد مجتمع قادر على الصمود.

التوصيات
االستثمار في الخدمات المالئمة لألطفال والشباب 	 

في أثناء وقوع الكوارث، بما في ذلك الخدمات 
االجتماعية والبنية التحتية.

إدماج األطفال، والمراهقين، والشباب في تقييم 	 
مخاطر الكوارث القائم على المشاركة.

إضفاء الطابع المؤسسي على المنصات المخصصة 	 
لألطفال والشباب لإلسهام في بناء القدرة على 

الصمود على جميع المستويات.
االستثمار في المجتمعات القابلة للتضرر من خالل 	 

أنشطة بناء القدرات بعيدة المدى والمالِئمة محلًيا.

mailto:ngrid.cerwinka%40axa.com.mx%20?subject=
mailto:ngrid.cerwinka%40axa.com.mx%20?subject=
mailto:daluna%40segob.gob.mx%20?subject=
mailto:daluna%40segob.gob.mx%20?subject=
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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األخطار التكنولوجية: االستعانة بمجتمع جديد 
في الحد من مخاطر الكوارث/معلومات عن 

الجلسة
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

الرئيس: ويندي كو، رئيس المكتب اإلقليمي ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مكتب تنسيق الشؤون 

 .)OCHA( اإلنسانية
المتحدثون: إيرما غورغيالني، نائب رئيس خدمات إدارة 
النفايات والمواد الكيميائية، وزارة حماية البيئة والموارد 
الطبيعية، جورجيا. هانز جوتمان، المدير التنفيذي، 
بالمركز األسيوي للتأهب للكوارث، تايالند. جاك راديش، 
مدير مشروعات أول، منتدى المخاطر رفيع المستوى، 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، إليزابيث 
كروسمان، عالم رئيسي، مركز البحوث المشتركة 

بالمفوضية األوروبية.

إن االستعداد لألخطار التكنولوجية محدود، إال أن هذه 
الكوارث قد يكون لها تأثير خطير على المجتمع وموارده 
المالية، وال سيما في حالة أكثر األشخاص ضعًفا. إضافة 
إلى ذلك، يعمل التشابك والترابط بين النظم التكنولوجية 
على تهيئة الظروف لآلثار غير المباشرة، كذلك تتسبب 
األحداث الصناعية الناتجة عن األخطار الطبيعية في 
وقوع كوارث ثانوية كبيرة تؤثر على السكان، والبيئة، 
واالقتصاد، وسلسلة اإلمداد. ومع ذلك، ال يجري في كل 
األحوال االعتراف بقابلية تضرر الصناعات الخطيرة من 

تأثير األخطار الطبيعية.

وناقش المشاركون أيًضا سمات األخطار الطبيعية المسببة 
للكوارث التكنولوجية )الكوارث الطبيعية التكنولوجية(، 
بما في ذلك أنها تتبع فئة مخاطر ذات أهمية عالمية وتتطلب 
نهًجا موجًها إلدارة المخاطر. وغالًبا ما تقع مخاطر 
الكوارث الطبيعية التكنولوجية، والحوادث الصناعية، 
وحاالت الطوارئ الكيميائية ضمن مهام وزارات البيئة 
التي ال تمتلك القدرة على تنفيذ إجراءات التصدي التي 
تمّكنها من احتواء هذا النوع من حاالت الطوارئ. ما 
يعوق الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية 
هو ندرة المنهجيات واألدوات المستخدمة لتحليل المخاطر 
والتخطيط لها، كما أن هناك افتقار لوجود توجيهات بشأن 

إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية.
د المشاركون على أنه من المتوقع زيادة مخاطر  وأكَّ
الكوارث الطبيعية التكنولوجية في المستقبل بسبب وجود 
المزيد من المخاطر )الطبيعية والتكنولوجية على حٍد 
سواء( وزيادة تعرض المجتمع. ومن ثمَّ، فإن حاالت 
الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية التكنولوجية ُتخلِّف 
آثاًرا إنسانية، وخسائر، وأضراًرا غالًبا ال يتم تقديرها 

واإلبالغ عنها. 

التوصيات
يجب التعريف باألخطار التكنولوجية بشكل أكبر 	 

في خطة الحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب 
تحسين التفاعل بين كل المجتمعات.

من المهم التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ومن 	 
األهم التعاون على المستوى المحلي. ُيعد التخطيط 

للوقاية واالستعداد مرحلة غاية في األهمية.
ينص النهج متعدد األخطار على أنه يجب إدراج 	 

األخطار التكنولوجية في األنشطة المستمرة للحد 
من مخاطر الكوارث. يجب إجراء المزيد من 
البحوث لتحديد كيف يمكن أن تؤدي الكوارث 
إلى وقوع حوادث تكنولوجية وكيف يمكن تجنب 

الحوادث الطبيعية التكنولوجية.
غالًبا ما تتكرر األسباب التي تؤدي إلى وقوع 	 

الحوادث. لذا يجب االستفادة من األحداث السابقة 
واالستثمار في تنفيذ الدروس المستفادة ورصدها.

يجب القبول بأن الحد من مخاطر حاالت الطوارئ 	 
البيئية والكوارث الطبيعية التكنولوجية غالًبا ما يقع 
في خارج نطاق مصادر التمويل البيئية واإلنسانية. 
وتكافح البلدان ذات الدخل المنخفض، على وجه 
الخصوص، من أجل الحصول على الدعم المالي 

للحد من المخاطر.
يجب تقييم المخاطر التكنولوجية تقييًما سليًما. 	 

ويتطلب ذلك بذل الجهود من أجل رفع الوعي، 
ونقل المعرفةـ وبناء القدرات.

يجب وضع معايير لتقييم المخاطر التي ينطوي 	 
عليها التخلص من النفايات الخطرة بما في ذلك 

مواقع النفايات القديمة.

يجب تحديد نقاط اإلخفاق الفردية المحتملة من أجل 	 
فهم القوى السوقية التي أدت إلى حدوثها. يمكن 
للسياسة العامة الحد من مجموعة المخاطر القائمة 

من خالل إيجاد حوافز استثمارية.
يجب إتاحة معلومات المخاطر للفئات التي من 	 

المحتمل أن تتأثر بها.

اإلجراءات المبتكرة بشأن إعادة البناء على نحو 
أفضل ـ َكْشف تجارب التعاون الدولية والمحلية

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

التوجيهية  اللجنة  رئيس  كوهلر،  ستيفان  الرئيس: 
للبرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث.

باحث،  زميل  جوميز،  أوسكار  لمتحدثون:  ا
الدولي.  للتعاون  ليابانية  ا الوكالة  بحوث   معهد 
والتخطيط،  السياسات  مستشار  ثيروبوغاز،  ف. 
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث، الهند. روي باربوزا 
بتنسيق  المعني  بالمركز  التنفيذي  سيكويرا، األمين 
الوسطى  الطبيعية في أمريكا  الكوارث  الوقاية من 
ليون  لويس  بالنيابة عن   )CEPREDENAC(
مونغويا، التنسيق الوطني للحد من مخاطر الكوارث 

)CONRED(، غواتيماال. 
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سلَّطت البرامج المبتكرة عن إعادة البناء على نحو أفضل 
بشكل عام الضوء على "الحوكمة الجيدة لعملية التعافي من 
الكوارث" بصفتها أحد العوامل األساسية للتنفيذ الناجح. 

ولتحقيق ذلك، تم تحديد اإلجراءات اآلتية: 
تعزيز تولي مقاليد األمور على الصعيد المحلي   -
عن  مقارنة  دراسة  أظهرت  التعافي:  لعملية 
بالمحيط  تسونامي  وإعصار  ميتش،  إعصار 
الهندي، وإعصار هايان المداري أن تولي مقاليد 
األمور على الصعيد المحلي لعملية التعافي يمثل 
عامالً أساسًيا لتحقيق إعادة البناء على نحو أفضل. 
ويشجع تولي مقاليد األمور في العملية على اتخاذ 
قرارات حاسمة ومسؤولة بشكل أكبر. ويتضمن 
ذلك االستفادة من التجارب السابقة لتحقيق رؤية 
التعافي بشكل فعال. فكلما كان تولي مقاليد األمور 
على الصعيد المحلي أقوى، قّل دور الجهات الدولية 
الفاعلة. ومع ذلك، فقد لُوحظ أن تولي مقاليد األمور 
على الصعيد المحلي ال ينطوي بالضرورة على 

إنكار أهمية الدعم والمساعدة الخارجية. 
ضمان المسؤولية مع السلطة: يتضمن ذلك وجود   -
نظام مؤسسي قوي يتولى معالجة الديناميكيات 
السياسية واستمرارية بذل الجهود بشكل فعال. 
كما يشتمل على القدرة على تفويض األدوار مثل 
االستعانة بالخبراء، وإجراء مشاورات مع أصحاب 
المصلحة، ومشاركة المجتمع، واتخاذ القرارات في 
الوقت المناسب، والتنسيق الفّعال، وتطبيق الدروس 

المستفادة من التجارب السابقة. 

اعتماد إطار عمل وطني للتعافي من الكوارث:   -
يساعد اإلطار على تعزيز الحوكمة الفعالة لعملية 
التعافي، حيث إنه يحدد بروتوكوالت التعافي، 
وأدوار أصحاب المصلحة، واألدوات المستخدمة 

للتخطيط. 
على سبيل المثال، اعتمدت غواتيماال إطار عمل   -
وطني للتعافي من الكوارث عام 2013، وجرى 
تطبيقه بفعالية في أثناء التعافي من زلزال سان 
ماركوس عام 2014. تأثرت المقاطعة نفسها 

بالزلزال عام 2012. 
سهَّل اإلطار من التعافي بشكل أفضل نظًرا إلى   -
األسباب اآلتية: )أ( مشاركة أكثر األدوار تنسيًقا 
بين وكاالت القطاع الخاص نظًرا إلى المعرفة 
والفهم المسبق؛ )ب( توزيع الموارد بشكل أفضل 
في المرحلتين قصيرة المدى ومتوسطة المدى؛ )ج( 
تقليل الثغرات الموجودة بشأن المعلومات. تمكن 
البلد أيًضا من إتاحة المساعدة التقنية للتعافي في 
دولة اإلكوادور المجاورة عقب وقوع الزلزال بها 

في نيسان/إبريل 2016. 

حددت الجلسة بعض المشكالت التي تحتاج إلى المزيد 
من الفهم والحلول: )أ( الثغرات القانونية، والتأخيرات 
البيروقراطية، وتناوب األفراد المسؤولين عن إدارة 
التعافي؛ و)ب( تغيير العقليات والترتيبات المؤسسية؛ 

و)ج( إستراتيجية توحيد القدرات المحلية. 

التوصيات
من نائب عمدة مدينة ِسنداي: إلعادة البناء على نحو 	 

أفضل من اآلثار الناجمة عن إعصار تسونامي: )أ( 
بناء طبقات متعددة من الدفاع مثل السدود والطرق 
المقاومة إلعصار  األشجار  المرتفعة وزرع 
تسونامي؛ )ب( بناء أبراج اإلجالء، وتصميم 
مسارات وتالل اإلخالء؛ و)ج( إعادة توطين سكان 
المناطق المعرضة لخطر تسونامي إلى مواقع أكثر 

أماًنا. 
من تجربة غواتيماال: )أ( إيجاد أدلة تقنية لتقييم 	 

اإلسكان واحتياجات التعافي؛ )ب( تعزيز معايير 
الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط االستثمار 
العام؛ )ج( إنشاء تواصل دائم بين مراكز التنسيق 
في حاالت الطوارئ ولجان التعافي لتقليل الثغرات 

في المعلومات وتحسين التنسيق. 

دعم أكثر المباني، والمدارس، والمستشفيات 
أمًنا 

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

والحد  للتعليم  أول  مستشار  بيتال،  مارال  الرئيس: 
من مخاطر الكوارث بمنظمة إنقاذ الطفولة، أستراليا.

المتحدثون: إيما لوفل، باحث أول، برنامج المخاطر 
والقدرة على الصمود، معهد التنمية الخارجية. سانتوش 
شارما، قائد فريق، برنامج التصدي لحاالت الطوارئ 
والتعافي، منظمة كير الدولية )CARE(. ريبيكا غرين، 
مدير مشارك، معهد القدرة على الصمود، جامعة واشنطن 
الغربية. سوريا نارايان شريثا، نائب المدير التنفيذي 
ومهندس إنشاءات أول، الجمعية الوطنية لتكنولوجيا 
الزالزل، نيبال. فيليب كروز فيجا، المعهد المكسيكي 

للضمان االجتماعي. 

دت الجلسة مجدًدا على أن المتضررين من الكوارث  أكَّ
هم أول من يتصدى لها، لذا يجب مشاورتهم في عملية 
صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم للمساعدة على دعم 
التعافي الذاتي األكثر أمًنا. سيضمن ذلك أن التدخالت 
تدعم احتياجات األشخاص وأولوياتهم، وتعزز تولي مقاليد 
األمور. كما سيدعم السياسات والممارسات التي يمكن أن 
تعمل على الحد من وقوع خسائر في األرواح، واألصول، 

وُسبل المعيشة 
من األهمية بمكان إتاحة الدعم الكافي والمساعدة التقنية 
لإلسهام في طمأنة األسر التي تتوافق هياكل مبانيها مع 
مبادئ إعادة البناء على نحو أفضل ومع أكثر قوانين البناء 
أمًنا. إضافة إلى ذلك، يجب أال يتم بناء المساكن بمعزل عن 
الجوانب المترابطة األخرى مثل مرافق المياه، والصرف 
الصحي، والصحة العامة، والصحة، وسبل المعيشة، 

والحماية االجتماعية. 
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شّدد المشاركون في حلقة النقاش أيًضا على أن السالمة 
المدرسية ال يمكن أن تقتصر على مجرد إنشاء مباٍن 
آمنة. بل إنها تتحقق من خالل اتباع نهج شامل يستند إلى 
مشاركة مجتمعية مستدامة تتناول أعمال اإلنشاءات وإدارة 
الكوارث المتعلقة بالمدارس، والتثقيف بالحد من مخاطر 
الكوارث. وهناك أولوية لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية 

المستشفيات اآلمنة والقادرة على الصمود.
التوصيات

تعزيز أكثر المباني، والمدارس، والمستشفيات أمًنا 	 
من شأنه أن يدعم إطار ِسنداي. وتعمل مشروعات 
بناء مدارس أكثر أمًنا تستند إلى المجتمع على زيادة 
فهم مخاطر الكوارث بشكل يدعم إدارة الكوارث 
المتعلقة بالمدارس بشكل فعال، ويسمح للمجتمعات، 
في أعقاب حدوث الزالزل، بالبدء في إعادة البناء 
على نحو أفضل باستخدام أكثر ممارسات البناء أمًنا 
التي التزموا بها وتطبيقها في أثناء بناء المدارس 

المحلية. 

البناء من خالل المعرفة بالتجارب السابقة: 
البناء االجتماعي للكوارث والحد من مخاطر 

الكوارث
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
vgarciaa@ciesas.edu.mx

التنبؤ باألوبئة والوقاية منها
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00

الرئيس: كاثرين مشالبا.
المتحدثون: د. ويليام كاريش، نائب الرئيس التنفيذي 
 .EcoHealth Alliance للصحة والسياسة، منظمة 
والبيئة  الصحة  اختصاصي  بولي،  أي  تيموثي  د. 
العالمي، البنك الدولي، كريستينا رومانيللي، منسق، 
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة لألمم المتحدة. 
د. ماسيمو سيوتي، المركز األوروبي لمكافحة األمراض 

والوقاية منها. 

أكدت الجلسة مجدًدا على أن األوبئة تشكل تهديًدا خطيًرا 
على الصحة واالقتصاد، ويتزايد تواترها. وأبلغت 
الوكاالت التقنية والمانحة الممثلة في اللجنة عن أوجه التقدم 
الرئيسية المحرزة في نطاق الوقاية-الكشف-التصدي-
التعافي من أجل االستعداد بشكل مسبق لمواجهة تهديدات 
األوبئة للحد من تواترها وتأثيرها. تتوافر نتائج تحليلية 
وأدوات وغيرها من الموارد لمساعدة البلدان والمجتمعات 
على فهم تهديدات األوبئة وإدارتها. ويشتمل ذلك على 
تقييمات المخاطر والتوجيه العلمي، ورصد األمراض 
ومسبباتها، والقدرة على التصدي، وبيانات عن الخسائر 
الصحية الناجمة عن الكوارث، وآليات التمويل المبتكرة. 
سلَّطت الجلسة الضوء على أن االستعداد لألوبئة يتطلب 
أُطر عمل متعددة التخصصات. من األهمية بمكان توسيع 
نطاق التعاون ليتجاوز حدود مجتمع الصحة من أجل 
تحسين فهم التهديدات التي تشكلها األوبئة واتخاذ إجراءات 

تنسيقية من خالل اتباع نهج شامل "للمجتمع بأكمله". 

ومن بين نماذج القطاعات الرئيسية يأتي قطاعا البيئة 
والزراعة، في إطار نهج "توحيد األداء في مجال الصحة"، 
الستهداف مسببات األمراض. وفي الوقت ذاته، ُيعد 
االستعداد لألوبئة في القطاع الصحي بمكانة إستراتيجية 

للقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

التوصيات
البيولوجية 	  األخطار  في  الكامل  النظر  يجب 

باعتبارها مخاطر للكوارث في نطاق إطار ِسنداي. 
ويمكن لتنفيذ مبادئ بانكوك أن تدعم الحد من 

مخاطر األوبئة. 
تتوافر للبلدان والمجتمعات الفرص للمضي قدًما في 	 

االستعداد لألوبئة من أجل الحد من خسارة األرواح 
من خالل تحسين فهم المخاطر والتصدي لمسببات 
األمراض، بما في ذلك من خالل عمليات التخطيط 
الستخدام األراضي. وهناك أمثلة جيدة عن البلدان 
التي تمضي قدًما في تنفيذ نهج "توحيد األداء في 
مجال الصحة" من أجل المساعدة على تعزيز 
اإلجراءات متعددة المخاطر والشاملة للمجتمع 

بأكمله. 
قد تساعد المؤشرات من قطاعات أخرى )على سبيل 	 

المثال، التنوع البيولوجي/ البيئة( البلدان على تتبع 
التهديدات التي تشكلها األوبئة. وبالمثل، قد تساعد 
اإلستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين قدرة النظم 
البيئية على الصمود )على سبيل المثال، التكيف 
واإلدارة القائمين على النظم البيئية( في الحد من 
قابلية التعرض للكوارث الصحية وما ينتج عنها 

من تأثيرات كثيرة. 

بما أن مرافق الرعاية الصحية الُمراعية لتغير 	 
المناخ يمكن أن تعزز من القدرة على الصمود أمام 
األخطار المتعددة، بما في ذلك الكوارث الصحية، 
يجب استعراضها بوصفها جزًءا ال يتجزأ من البنية 

التحتية لالستعداد لألوبئة. 

تعزيز قدرة رابطة أمم جنوب شرق أسيا على 
الصمود أمام مخاطر الكوارث والمناخ

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 13.55-13.00
ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

nadya.tarigan@asean.org

من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر: قوة 
اإلجراءات المعتمدة على التوقعات، والتأمين 
القائم على المؤشرات، وتمويل التعافي متعدد 

السنوات
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00

ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
giorgia.pergolini@wfp.org

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
mailto:vgarciaa%40ciesas.edu.mx?subject=
mailto:nadya.tarigan%40asean.org?subject=
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org%20?subject=
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org%20?subject=
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لورديس تيبان، عضو في البرلمان الوطني لدولة اإلكوادور، أحد المشاركين في حلقة النقاش في أثناء الجلسة الخاصة بشأن االستعداد للكوارث وإعادة البناء على نحو أفضل
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الشراكة العالمية بشأن تطبيقات تكنولوجيا 
GP-( الفضاء للحد من مخاطر الكوارث

)STAR
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00

ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
juan-carlos.villagran@unoosa.org

إقامة شراكات من أجل التنمية الواعية 
بالمخاطر

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00
ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

gremillet@undp.org

إدارة مخاطر الكوارثوتعزيز القدرة على 
الصمود في الدول الجزرية الصغيرة النامية 

وأقل البلدان نمًوا
الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00

ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 
uthowfeequ@un.org 

المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة: تعزيز القدرة 
على الصمود أمام الكوارث في قطاع التعليم

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00
 ُيرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات: 

marla.petal@savethechildren.org.au

المعلومات الجغرافية المكانية ورصد األرض 
من أجل الحد من مخاطر الكوارث

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00 
الرئيس: رونالدو أوكامبو، نائب الرئيس، بالمعهد الوطني 
لإلحصاء والجغرافيا )INEGI(، المكسيك، والرئيس 
المشارك في مبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات 
.)UN-GGIM( الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي
المتحدثون: روهان ريتشاردز، كبير مديري الشعبة 
الوطنية إلدارة البيانات المكانية، جامايكا. ستيفان راماج، 
رئيس العالقات الخارجية، أمانة الفريق المعني برصد 
األرض )GEO( دانيال إرليخ، المفوضية األوروبية، 
مركز األبحاث المشتركة، معهد حماية وأمن المواطنين، 
الفضاء األوروبية،  بيتيتفيل، وكالة  إيفان  إيطاليا. 
والرئيس السابق للجنة المعنية باألقمار االصطناعية 
الراصدة لألرض )CEOS( في المجموعة المعنية 
بشأن الكوارث، ونقطة اتصال الوصول إلى بيانات إدارة 
المخاطر )GEO-DARMA(. خوسيه إدواردو دي 
ال تور بارسينا، مدير التخطيط، نائب رئيس المعلومات 
والجغرافيا  لإلحصاء  الوطني  المعهد  االقتصادية، 

)INEGI(، المكسيك.

أكدت الجلسة مجدًدا على أن معلومات رصد األرض/
المعلومات الجغرافية المكانية، وكذلك األدوات والخدمات 
المخصصة لذلك تعد عناصر ضرورية للوقاية من 
الكوارث، والتنبؤ بها، والتصدي لها، وإدارتها، وكذلك 
في التخطيط للتنمية المستدامة ورصدها. لقد أصبحت هذه 
التقنيات والتنظيمات المؤسسية ضرورية للغاية لدرجة أن 

تؤدي دوًرا بارًزا في أثناء عملية ُصنع القرار.

شَدد المشاركون على أن التعاون والشراكات على الصعيد 
العالمي عوامل أساسية لوضع ُنهج متكاملة، وشاملة، 
وجامعة إلدارة مخاطر الكوارث بشكل فعال، وبناء القدرة 

على الصمود، والتنمية المستدامة.
كما سلطوا الضوء على أن البيانات الالزمة إلدارة مخاطر 
الكوارث يجب أن تضم مصادر مختلفة من المعلومات، 
بما في ذلك: الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية، 
والتعدادات الحكومية، وبيانات رصد األرض والبيانات 
الجغرافية المكانية، والسجالت اإلدارية، والدراسات 
االستقصائية عن جودة الخدمات، والمعلومات الجغرافية 

المكانية التطوعية، والبيانات الضخمة، وما إلى ذلك. 
األشخاص  إلى  االستماع  على  أيًضا  ذلك  يشتمل 
المتضررين أو أولئك المحتمل تضررهم بفعل الكوارث 
وإدماجهم بأسلوب منهجي في التخطيط وعملية صنع 

القرار.

التوصيات
المكانية 	  الجغرافية  المعلومات  دمج  يسهل 

واإلحصائية )مع غيرها من مصادر البيانات، مثل 
المعلومات الجغرافية التطوعية والبيانات الضخمة( 
وتحديد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وتقييمه ورصد الكوارث مع مرور 

الزمن وعلى جميع المستويات.

تظهر أوجه تآزر قوية في هذا الدمج. وتتضح 	 
الفوائد بصفة خاصة في أثناء الكوارث، ويمكن أن 

تكون مفيدة في بناء القدرة على الصمود. 
ُتعد المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة وإطار 	 

ِسنداي وما يتعلق بهما من مؤشرات، والمجتمعات 
المسؤولة عن تنفيذهما أمًرا ضرورًيا لضمان اتباع 
نهج متكامل في الحد من مخاطر الكوارث، وإليجاد 
أوجه التآزر، وتحقيق أقصى قدر )ال الوصول 
إلى مستوى متوسط أو مضاعفته( من الجهود 

والمصادر. 
يمكن تعزيز هذا التقارب بشكل كبير من خالل 	 

المعلومات الجغرافية المكانية ومعلومات رصد 
األرض. ويشمل ذلك أيًضا أوجه التفاعل بين 
البيانات الجغرافية المكانية، وبيانات رصد األرض، 
والمجتمعات اإلحصائية، وإسهامها بالنسبة إلى 
صانعي القرار والمستجيبين لحاالت الطوارئ من 
أجل اتخاذ قرارات مستندة إلى أدلة )الشرط المسبق 
لذلك هو أن يكون صانعو القرارات جاهزون، 
ومستعدون، وقادرون على االستماع إلى األدلة 

والتصرف بناًء عليها(.
يمثل الوصول إلى البيانات عنصًرا رئيسًيا من 	 

عناصر هذا الهدف. يجب أن يضمن منشئوا 
البيانات، ومديروها، ووسطاؤها، ومقدموها أن 
البيانات تتبع المعايير اآلتية: الجودة، والتكرار، 
واتباع المعايير المشتركة، وإمكانية الوصول 
المفتوح، وإمكانية الوصول من خالل منصات 

وبوابات إلكترونية مشتركة.

mailto:juan-carlos.villagran%40unoosa.org?subject=
mailto:gremillet%40undp.org?subject=
mailto:uthowfeequ%40un.org?subject=
mailto:marla.petal%40savethechildren.org.au%20?subject=
mailto:marla.petal%40savethechildren.org.au%20?subject=
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يمثل التنسيق بين المؤسسات، بما يشمل التنسيق 	 
من  التقني  والتنسيق  المستويات،  أعلى  على 
المكاتب اإلحصائية الوطنية أو غيرها من الوكاالت 
المتخصصة، والمشاركة النشطة والمفتوحة من 
األوساط األكاديمية، والمجتمع المدني والقطاع 
الخاص، أمًرا أساسًيا إلنشاء المعلومات، ودمجها، 
وتحليلها، واستخدامها على نحو مالئم من أجل 

وضع السياسات.
يمكن إيجاد أمثلة عن هذا التنسيق في النظام الوطني 	 

للمعلومات اإلحصائية والجغرافية )SNIEG( في 
المكسيك، وكذلك في المجلس الوطني المعني بخطة 

2030 الذي تم إنشاؤه مؤخًرا بالمكسيك.
يمكن إيجاد أمثلة أخرى عن التنسيق والتعاون في 	 

االتحاد األوروبي، وغيره من أعضاء مبادرة األمم 
المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية 

 .)UN-GGIM( على الصعيد العالمي

إطارِسنداي في المنطقة العربية: 
النهج المترابط للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ

الجمعة، 26 من أيار/مايو، 16.55-16.00
الرئيس: أمجد مدني أبشر، رئيس المكتب اإلقليمي 
إلفريقيا، التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث.
المتحدثون: فادي حمدان، المؤسس المشارك، مركز 
إدارة الحد من مخاطر الكوارث، لبنان. ديجاللي بينور، 
مدير البحوث، جامعة باب الزوار. هواري بومدين 
جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجزائر. محمد فادي جنان، 
مسؤول البرنامج اإلقليمي، بمكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث. أوسكار إكدال، مسؤول البرنامج 
اإلقليمي، للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، برنامج 
األغذية العالمي، زبير مرشد، مستشار إقليمي ببرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(. ناتالي زعرور، مدير 
مشروع بوحدة إدارة مخاطر الكوارث برئاسة مجلس 

الوزراء، لبنان.

انصب تركيز الجلسة على التحديات والفرص التي 
ينطوي عليها تنفيذ إطار ِسنداي في المنطقة العربية. 
وُعرض خالل الجلسة الدروس المستفادة من إطار عمل 
هيوغو وما يتعلق به من أعمال التنفيذ في المنطقة، وأُلقي 
الضوء على مدى التقدم المحرز وكيف يمكن أن يفيد ذلك 

في تنفيذ إطار ِسنداي.

د المشاركون في حلقة النقاش على الخصائص المميزة  شدَّ
للمنطقة فيما يتعلق بالكوارث، مع اإلشارة إلى الصعوبات 
التي تعوق رصد الكوارث بطيئة التطور، وكيف تحتاج 
إستراتيجيات األمن الغذائي إلى إدارة المخاطر المتعلقة 
بالتجارة واالعتماد على استيراد األغذية، وعلى نطاق 
أوسع كيف يجب أن تكون الجهود المبذولة للحد من 
مخاطر الكوارث شاملة، مع األخذ في االعتبار التوجهات 
والتحديات االقتصادية االجتماعية، من أجل أن تكون 

ناجحة على المدى البعيد.
وإضافة إلى ذلك، قدمت الجلسة لمحة عامة موجزة 
عن إعالن الدوحة والموقف العربي من إطار ِسنداي، 
وعرضت أمثلة لخبرات البلدان من لبنان والجزائر 

من حيث كيفية تنفيذ الحكومات الوطنية لإلطار.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf


فريق من المتطوعين لتعزيز قدرة الصمود على هوامش المنتدى العالمي لعام 2017.
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اجتمع ما يزيد عن 450 ممارًسا ذوي مجموعة واسعة من الخلفيات المؤسسية والتقنية مدة يومين في مؤتمر "نظم اإلنذار 
المبكر باألخطار المتعددة" مباشرًة قبل المنتدى العالمي لعام 2017.

جرت مواءمة المناقشات مع الغاية العالمية السابعة )G( من غايات إطار ِسنداي المتمثل في "تحقيق زيادة كبيرة في إتاحة 
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، ومعلومات، وتقييمات مخاطر الكوارث، وإمكانية الوصول إليها من ِقبل األشخاص 

بحلول عام 2030".

وقد انبثقت الرسائل الرئيسية التالية عن الجلسات:
معلومات المخاطر هي الخطوة األولى في نظام اإلنذار المبكر. فهي تحدد التهديدات الرئيسية وأكثر المجموعات ضعًفا.

معلومات المخاطر ضرورية من أجل اإلنذارات القائمة على أساس التأثيرات والتواصل مع المجتمعات المعرضة 	 
للخطر.

يجب أن تكون معلومات المخاطر متمحورة حول البشر وأن تنزل إلى المستوى المحلي.	 
يزيد تغير المناخ من مخاطر الظروف الجوية القاسية.	 
أظهرت األمثلة أن جميع البلدانـ  بما في ذلك البلدان الناميةـ  يمكن أن تضع نظم إنذار مبكر وتنفذها بنجاح شريطة 	 

 أن تتآزر جهود كل القطاعات، بما في ذلك األرصاد الجوية، والموارد المائية، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات.
االستفادة من التقنيات الحديثة، مثل شبكات الهاتف المحمول/الخلوي واإلنترنت، وكذلك أقدم التقنيات مثل الراديو.

يجب إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للعمل من كثب مع وحدات تشغيل الهواتف المحمولة/الخلوية، 	 
واألقمار االصطناعية، وغيرها من وحدات التشغيل لوضع أدوات وإستراتيجيات تواصل في حالة وقوع كوارث.

من خالل وضع أدوات تواصل موحدة، مثل بروتوكول التنبيه المشترك، يمكن نشر تنبيهات منسقة والوصول إلى 	 
المزيد من األشخاص. علينا أن نحّول تفكيرنا من مجرد التنبؤ بحالة الطقس إلى ما العواقب التي تنتج عنها. وهو ما 

يستلزم وجود تنبيهات باألخطار قائمة على أساس التأثيرات على المستوى العالمي.

الكثير من الكوارث تخلّف وراءها تأثيرات متتابعة )على سبيل المثال، تؤدي الزالزل إلى أمواج تسونامي التي 	 
تؤدي بدورها إلى حدوث فيضانات وأزمات اقتصادية، وصحية، وأزمات تتعلق باألمن الغذائي، وأزمات نووية(.

ال تزال برامج اإلنذار المبكر التي تملكها البلدان تتسم بأنها مشتتة. حيث تقع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية 	 
إدارة العديد من المحافظ مع العديد من الشركاء. وال يزال هناك مجال إلجراء تحسينات في زيادة فعالية االستثمارات 
في نظم اإلنذار المبكر. يمكن أن ُتسهم المبادرات مثل نظم اإلنذار المبكر المتعلقة بتغير المناخ )CREWS( في 

معالجة الثغرات الحالية الموجودة في الموارد في أقل البلدان نمًوا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

التوصيات
وضع توجيهات بشأن قياس مدى إمكانية الوصول إلى نظم اإلنذار المبكر ومدى فعاليتها، لدعم جهود البلدان لرصد 	 

الغاية العالمية )G( من غايات إطار ِسنداي.
نشر القائمة المرجعية عن نظم اإلنذار المبكر متعدد المخاطر ومجموعة الممارسات الجيدة على نطاق واسع.	 
إعادة االنعقاد في غضون عامين لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في وقائع المؤتمر.	 

صة
ت خا

فعاليا

مؤتمر نظم اإلنذار المبكر عن األخطار المتعددة
22-23 من آيار/مايو

 شارك في تنظيمه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة، 
والبنك الدولي، وحكومة المكسيك،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

http://www.wmo.int/earlywarnings2017
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المشاركون في حلقة النقاش: ليونارد إيميل أوغنيمبا، األمين العام المساعد، أمانة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط 
الهادئ. صمويل إيني مانيوتلي، وزارة البيئة وتغيُّر المناخ وإدارة الكوارث واألرصاد الجوية، جزر سليمان. حسين مار 
نيوت، وزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث، جنوب السودان. ماكس رودولف سانت ألبين، وزير الداخلية، هايتي. 
جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوض، مفوضية االتحاد اإلفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة. إنريك غوريرو سالوم، 
عضو البرلمان األوروبي. يوهانس لوشنر، مدير إدارة حاالت الطوارئ، العمليات األوروبية للحماية المدنية والمساعدات 

.)ECHO( اإلنسانية

جمع المنتدى المشترك فيما بين مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، الذي اشترك في تنظيمه مكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وأمانة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ووزراء من جمهورية 
هايتي، وجزر سليمان، وجنوب السودان، مع مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والبرلمان األوروبي 

والمفوضية األوروبية، ولجنة االتحاد اإلفريقي، وأمانة جماعة المحيط الهادئ، وأمانة الجماعة الكاريبية. 
تبادل المشاركون الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من برامج الحد من مخاطر الكوارث الممولة في مجموعة بلدان 

إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خالل صندوق التنمية األوروبي. 
ثّمن المشاركون في حلقة النقاش االلتزام السياسي الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات لمجموعة بلدان إفريقيا والبحر 
الكاريبي والمحيط الهادئ في العام الماضي لتعزيز التنسيق والحوار فيما بين البلدان الـ 79 في كل المنتديات العالمية. 
تهدف المبادرة إلى تمكين الدول األعضاء في مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من العمل لصالح 
إجراء عمليات إصالح للبنية متعددة األطراف التي تخدم مصالحها وتعزز دورها في جميع مجاالت الحوكمة العالمية 

ومن ثمَّ تسهم في تحقيق التنمية لها. 
وأبرزت الجلسة الفرص التي يتيحها اتفاق كوتونو، وأكدت على أنه يضع أساًسا للتعاون مع االتحاد األوروبي، والمؤسسات 
اإلقليمية بمجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ومنظمات األمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بفهم 
مخاطر الكوارث. تلك المسائل التي تشتمل على اعتماد إستراتيجيات من أجل تحسين عملية تقييم المخاطر وتحديدها، وتعزيز 
بناء القدرات، وتعميم الحد من مخاطر الكوارث، ووضع سياسات لدعم المبادرات الرامية إلى نقل المخاطر، والتعافي فيما 
بعد وقوع الكارثة، واإلعمار على المدى البعيد في الدول األعضاء. تبادل الوزراء من المناطق الثالثة المتمثلة في مجموعة 
بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ التحديات والخبرات فيما يتعلق بجهود الحد من مخاطر الكوارث الممولة 

من خالل صندوق التنمية األوروبي. كما تبادل المشاركون معلومات عن مشروعاتهم المستمرة.

دت الجلسة على ضرورة تقاسم المسؤولية للحد من المخاطر استناًدا إلى القدرات المختلفة، وضرورة العمل على تعميم  شدَّ
الحد من مخاطر الكوارث في كل السياسات، بما في ذلك االستثمارات في القطاعين العام والخاص

والتزم المشاركون بمواصلة العمل مع المؤسسات اإلقليمية بمجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرها 
من المؤسسات الدولية لتحقيق غايات إطار ِسنداي بحلول عام 2030. 

انعقدت الجلسة بوصفها جزًءا من البرنامج المعني ببناء القدرة على الصمود أمام الكوارث لمواجهة األخطار الطبيعية في 
ر بمبلغ 80 مليون  المناطق، والبلدان، والمجتمعات اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى، الممول من االتحاد األوروبي بما ُيقدَّ
يورو خالل فترة تنفيذ تمتد لخمسة أعوام في إفريقيا حتى عام 2020، وذلك في إطار التعاون الوثيق للحد من مخاطر 
الكوارث بين االتحاد األوروبي ومجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. يتضمن ذلك التعاون أيًضا ثالثة 
برامج أخرى للحد من مخاطر الكوارث لدعم بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مع تمويل إضافي بمبلغ 

100 مليون يورو من صندوق التنمية األوروبي العاشر.

صة
ت خا

فعاليا

منتدى مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
الخميس، 25 من أيار/مايو، 15.00-13.00
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اشترك في تنظيمها المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش التابع للبنك الدولي، وإدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

اجتمع ما يزيد عن 100 من صانعي السياسات والممارسين من 34 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية لمناقشة 
مواطن النجاح التي حققوها والدروس المستفادة من تجاربهم، ودراسة الفرص والمعّوقات، ومشاركة أحدث الحلول التقنية 

للحد من مخاطر الكوارث لديهم، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. 
ر االجتماع عملية التعلم من األقران وعزز شبكات الممارسين بين الدول الجزرية الصغيرة النامية لتحديد الحلول من  يسَّ

أجل تحقيق الغايات العالمية إلطار ِسنداي.
د المشاركون على أهمية التعاون فيما بين المؤسسات المعنية بالكوارث وتغير المناخ، وأهمية تعميم مخاطر الكوارث  وشدَّ
وتغير المناخ في التخطيط على الصعيدين الوطني والقطاعي. ويستغرق هذا الدمج وقًتا، ويقتضي قيادة سياسة على أعلى 
المستويات، ويتطلب مشاركة المسؤولين الحكوميين الرئيسين من خالل القنوات القائمة بدالً من إنشاء عمليات موازية، 

ويجب أن يستند إلى مشاورات قائمة على أساس المشاركة تتسم بأنها واسعة النطاق ومتعددة القطاعات. 
ن التنسيق وتجمع بين مختلف القطاعات والمؤسسات  وتحقيًقا لهذه الغاية، كانت عمليات اإلصالح المؤسسي التي تحسِّ
حالً واعًدا فيما بين الدول الجزرية الصغيرة النامية. فهي تتيح نقطة انطالق وحيدة لشركاء التنمية، مما ُيمكن من تجُنب 

اإلزدواجية وتعزيز التنسيق الداخلي. 
تحقق األثر األعظم عندما ارتبط دمج القدرة على الصمود أمام الكوارث وتغير المناخ مع عمليات إعداد الميزانيات، 
واإلستراتيجيات والخطط الوطنية. وجرى حث وزراء المالية على االضطالع بدور فّعال في خطة القدرة على الصمود 

من أجل وضع سياسة واتخاذ قرارات استثمارية واعين بالمخاطر. 
أشار المشاركون إلى أن القدرة على الصمود أمام الكوارث وتغير المناخ مدمجة بشكل جيد على المستوى المجتمعي، وأن 
الُنهج القائمة على المجتمع تتيح األدلة الالزمة لتأييد النهج المتكامل للتنمية القادرة على الصمود أمام الكوارث وتغير المناخ 
فيما بين صانعي السياسات على المستوى الوطني. كما أبرزوا أهمية الترتيبات المؤسسية التي تضمن مشاركة البيانات 

والمعلومات على نطاق واسع بين جميع أصحاب المصلحة.
جرى التأكيد على فوائد اتباع نهج شامل للحد من مخاطر الكوارث في هذه البلدان. وتشتمل تلك الفوائد على تحسين فهم 
المخاطر، والتخطيط المكاني الواعي بالمخاطر، ونظم اإلنذار المبكر، واألدوات التأمينية والمالية لنقل المخاطر. يجب 

مواءمة نظم المعلومات مع السياقات المحلية واالحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية. 

ناقش المشاركون مدى أهمية البيانات المحلية والقرارات الدقيقة فيما يتعلق بتقييم األضرار، كذلك جرت المناقشة حول 
كون الممارسات الدورية لبناء القدارت ُتعد أساسية لضمان استدامة التخطيط المكاني القائم على فهم المخاطر، حيث إن 

الظروف والمخاطر المحلية ديناميكية وتحتاج إلى تحديثات منتظمة. 
كذلك سلَّط المشاركون الضوء على نظم االتصاالت المالئمة للسياق التي يمكنها التواصل البيني والعمل البيني، لتشكيل كتلة 
متكاملة، إلى جانب نظم اإلنذار المشفرة المالئمة للسياقات واالحتياجات المحلية المادية منها واالجتماعية. واعُتبر التعاون 

فيما بين بلدان الجنوب أمًرا ضرورًيا من أجل خيارات التخطيط للتكيف والحد من المخاطر.
وجرت مناقشة الحماية الساحلية باعتبارها أولوية للدول الجزرية الصغيرة النامية. كذلك اعُتبرت الحلول الفعالة أنها حلول 
ينبغي أن تكون تعاونية، حيث تضم أصحاب المصلحة على جميع المستويات، وشاملة، حيث تعتمد على مجموعة من 
التدابير الوقائية "الرمادية" و"المراعية للبيئة" على حٍد سواء، وتتسم بفهم أعمق للتفاعل بين التآكل الساحلي، وتغير المناخ، 

والتنمية االقتصادية االجتماعية. 

صة
ت خا

فعاليا

القدرة على الصمود أمام المناخ والكوارث في الدول الُجزرية الصغيرة النامية: حلول عملية
األحد 21 - الثالثاء 23 من آيار/مايو

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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تضمن المنتدى العالمي لعام 2017 مناظرة تلفزيونية مع القطاع الخاص. وقد أدار الحوار بهذه المناظرة التي امتدت لساعة 
خوسيه مارتن سامانو، وهو مذيع مكسيكي من تلفزيون TV Azteca، حيث ضمت لجنة مؤلفة من خمسة متحدثين 
هم: أريس بابادوبولوس، مدير تنفيذي متقاعد لشركة Titan America وعضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص 
لمجتمعات قادرة على الصمود أمام الكوارث )ARISE( التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ صابر 
شودري، عضو في البرلمان، بنغالديش؛ مارثا هيريرا جونزالز، شركة Cemex؛ سيمون كلو، شركة Axa Group؛ 

 .Enel Foundation وكارلو بابا، مؤسسة

ناقش المشاركون في حلقة النقاش ما يتعين فعله لتعزيز القدرة على الصمود في المستقبل، وما الحوافز، والسياسات، 
والممارسات التي ينبغي وضعها لتنفيذ استثمارات على وعي أكبر بالمخاطر، بالنظر إلى أنه من المقرر استثمار نحو 
6 تريليونات من الدوالر األمريكي على الصعيد العالمي في البنية التحتية الحضرية مثل الطرق، والكباري، والمرافق 

العامة، والمستشفيات، والمدارس، والمنازل خالل عشرة أعوام قادمة. 

ُبثت المناظرة على الهواء مباشرًة عبر شبكة CENOPRIE، وهي الشبكة الرئيسية للبث الحكومي في المكسيك، 
إلى القنوات المكسيكية واألوروبية، حيث استهدفت فئة من المشاهدين تتراوح بين 10 إلى 12 مليون مشاهد.

الجزء 2 الجزء 1 

المشاركون في المناظرة التلفزيونية في أثناء المنتدى العالمي لعام 2017

صة
ت خا

فعاليا

مناظرة تلفزيونية
الخميس، 25 من أيار/مايو، 15.00-14.00 

https://youtu.be/6ZIMhgRCaZ
https://youtu.be/BSLSwi27D6


88

س
رئي

 ال
ص

لخ
م

مية
رس

 ال
ات

لس
لج

ا
بية

جان
 ال

اث
حد

األ
رى

أخ
ت 

ليا
فعا

كة 
شار

الم
ت 

انا
لكي

ا

الرؤساء المشاركون: أمينة محمد، نائب األمين العام لألمم المتحدة. روبرت غالسر، الممثل الخاص لألمين العام للحد 
من مخاطر الكوارث

المشاركون في حلقة النقاش: إينونجى موتوكوا وينا، نائب رئيس زامبيا. إلهاد أس سي، األمين العام، االتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. لورا تاك، نائب رئيس التنمية المستدامة، البنك الدولي، ساندرا وو، المدير 
التنفيذي لشركة Kokusai Kogyo، مادلين ريدفيرن، عمدة إيكاليت، كندا، يانيك غليماريك، نائب المدير التنفيذي 
بهيئة األمم المتحدة للمرأة. رسالة من تارجا هالونين، الرئيس السابق لفنلندا، قدمتها رييكا التو، نائب المدير العام إلدارة 

السياسات اإلنمائية، وزارة الخارجية، فنلندا.

تضمنت المناقشة أمثلة فعالة لنماذج تولي المرأة ألدوار قيادية في مجال الحد من مخاطر الكوارث من المؤسسات التابعة 
للقطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، حيث سلطت المناقشة الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول 

إلى المناصب اإلدارية العليا وقدمت توصيات لألجيال المستقبلية. 
دت الجلسة على الضرورة الملِّحة للقبول بالدور القيادي للمرأة ومشاركتها في عملية صنع القرارات على جميع  وشدَّ
المستويات وتعزيز ذلك باعتباره شرًطا أساسًيا للتصدي للتحديات الرئيسية مثل الفقر، وعدم المساواة، والعنف ضد المرأة. 
تتيح أهداف التنمية المستدامة الفرصة لحشد الدعم الالزم لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة، والمتساوية، والمجدية على 

الصعيدين العام والسياسي في تشكيل تنفيذ خطة 2030 وأولويات إطار ِسنداي بحلول عام 2030. 
واستناًدا إلى مبدأ "عدم استبعاد أحد"، حثت الجلسة الحكومات على االعتماد بشكل أفضل على معرفة المرأة وخبرتها 
واالستعانة بها بشكل أكثر منهجية في تصميم، اإلستراتيجيات المحلية والوطنية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020 

التي تتسم بشموليتها ومراعاتها للمنظور الجنساني، والتخطيط لها، وتنفيذها، وتأمين الموارد لها. 
يجب دمج حق المرأة في المساواة في العمليات المؤسسية والنظم القانونية، وتأييد هذا الحق في كل من القوانين والممارسات 

القانونية. 
كما ُحثت الحكومات أيًضا على ضمان جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وتوافرها، وتحليلها بصورة منهجية 

لتحديد احتياجات المرأة، وقدراتها، وإنجازاتها، وإسهامها المجدي في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 

ُيعد التعليم وبناء القدرات من المبادئ األساسية التي تتطلب اهتماًما خاًصا واستثماًرا على المدى البعيد لبناء مهارات المرأة 
والشباب وفهمهم للحد من مخاطر الكوارث لتمكينهم من الوصول إلى المناصب القيادية والتأثير في عملية صنع القرارات 

بشأن الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي. 
ال تقتصر قيادة المرأة وتمكينها في مجال الحد من مخاطر الكوارث على النساء والفتيات فحسب؛ بل إنها تتطلب اتباع نهج 
شامل ومتمحور حول البشر يستعين أيًضا بالرجال والفتيان لترسيخ المبادئ األساسية للمساواة بين الجنسين في الُنهج 

الثقافية وممارسات الحوكمة والممارسات المؤسسية بعيدة المدى.
دعت الجلسة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على األسباب الجذرية للتمييز بين الجنسين حيثما ُوجدت، وإتاحة فرص 
متكافئة لكل النساء والفتيات للوصول إلى المعلومات، وفرص العمل، وآليات التمويل، واإلسهام في فرص الثراء االقتصادي. 
شاركت هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر في إطالق البرنامج العالمي لدعم التنفيذ الُمراعي للمنظور الجنساني إلطار ِسنداي: التصدي 
لعدم المساواة بين الجنسين في المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام المخاطر الطبيعية في المناخ 
المتغير، الذي يستهدف تعزيز الحد من مخاطر الكوارث بشكل يراعي المنظور الجنساني وإحداث التغيير التحولي الالزم 

لبناء عالم أكثر أمًنا ومساواة وشمولية للجميع.

صة
ت خا

فعاليا

األدوار القيادية للمرأة في الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على الصمود
الخميس، 25 من أيار/مايو، 15.00-13.00 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-events/view/808
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إينونجى موتوكوا وينا، نائب رئيس زامبيا وإحدى المشاركات في حلقة النقاش في أثناء الفعالية 
الخاصة بشأن الدور القيادي للمرأة في الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على الصمود
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جائزة ساساكاوا
مت إسهاًما كبيًرا في إنقاذ األرواح والحد من الوفيات  رت جائزة ساساكاوا التي ُتمنح كل عامين المشروعات التي َقدَّ قدَّ

الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي.
وفي نسخة الجائزة لعام 2017، تم تكريم الجهود المبذولة للحد من نسبة الخسائر في األرواح الناجمة عن الكوارث في 

البرتغال، وإيران، والبرازيل، وفيجي من جانب األمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية.
فاز بالتناصف كل من مقاطعة أمادورا في البرتغال ومنظمة التنمية، والتجديد، وتجهيز المدارس الكائنة في إيران. وصدرت 
شهادة امتياز لمشروع GIDES، الذي أدارته وزارات المدن، واإلدماج الوطني، والتعدين والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا 

واالتصاالت بالبرازيل، بينما فاز موئل فيجي من أجل البشرية بشهادة جدارة.
أشارت السيدة/ مارسي روث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اإلستراتيجيات الشاملة لحاالت الطوارئ وعضو لجنة 
التحكيم، إلى أن المرشحين النهائيين هم الذين بذلوا جهوًدا مؤسسية أكثر قوة، واستدامة، وشمولية في مجال إدارة مخاطر 

الكوارث.
حظي أكثر من 100 شخص حتى اآلن بشرف َنيل جائزة ساساكوا. وتمثل جائزة ساساكوا للحد من مخاطر الكوارث التي 
تمنحها األمم المتحدة - إلى جانب جائزة ساساكوا للصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وجائزة ساساكوا للبيئة التابعة 
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة - إحدى الجوائز الثالثة رفيعة المستوى التي بدأت عام 1986 بواسطة السيد/ ريوتشي ساساكاوا، 

الرئيس المؤسس لمؤسسة نيبون.

جائزة الحد من المخاطر
م جائزة الحد من المخاطر لتكريم الخطط والُنهج المبتكرة للحد من المخاطر وتحسين إدارة الكوارث وتصدر كل عامين  ُتقدَّ
من ِقبل مؤسسة ميونخ ري )Munich Re Foundation(، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى 
دافوس للمخاطر العالمية. تتيح الجائزة، التي تبلغ قيمتها 100000 يورو وتقدمها مؤسسة ميونخ ري، إلى الفائزين االنتقال 

من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

فازت خطة مبتكرة لنشر قوة التكنولوجيا من أجل رصد المخاطر الصحية في نيبال بهذه الجائزة الدولية في المنتدى العالمي 
لعام 2017. وفازت رابطة التمريض في نيبال بالجائزة عن مشروعها "EpiNurse"، وهو اختصار لالسم "التمريض 
د الممرضات في بلد الهيمااليا بأدوات الرصد والمراقبة للوقاية من انتشار األمراض  المتعلق بعلم األوبئة"، الذي سيزوِّ

المعدية والسيطرة عليها بعد وقوع الكوارث.

كانت الفكرة العامة لجائزة الحد من المخاطر لهذا العام هي "المفاهيم والتكنولوجيات المبتكرة للمعلومات واالتصاالت"، 
حيث قّدم المشتركون مشاربع رقمية لمساعدة المجتمعات على توقع الكوارث بشكل أفضل. بعد مداوالت مكثفة ساعدت 
على تحديد أفضل عشرة مشتركين، أصدرت لجنة التحكيم لجائزة الحد من المخاطر في شباط/فبراير قائمة مختصرة نهائية 

ضمت ثالثة مشتركين. بجانب مشروع EpiNurse، كان المشروعان اآلخران في كينيا والهند.
يتمثل الهدف من مشروع EpiNurse في تدريب عاملي الخطوط األمامية في مجال الصحة في المناطق الحضرية 
المعرضة للزالزل للتصرف باعتبارهم مراقبين لألمن الصحي. وسيكون من شأن المعلومات المجمعة من خالل عملية 
المراقبة إتاحة قاعدة بيانات ستساعد الخبراء على وضع المزيد من النماذج التي تدعم اتخاذ قرارات بشأن إدارة المخاطر 

في حاالت وقوع الكوارث ومن ثمَّ المساعدة على الحد من المخاطر في المستقبل.

ت
االحتفاال



أكشاك قابلة إلعادة التدوير في منطقة العرض تم تنظيمها في أثناء المنتدى العالمي لعام 2017
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االجتماعات التحضيرية

اإلثنين 22 من أيار/مايو بعد الظهر

تنفيذ إطار ِسنداي الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة

رسائل السياسة من أجل القدرة على الصمود في المناطق 
الساحلية بمنطقة البحر الكاريبي

آراء من الخطوط األمامية

جلسة إحاطة للمنظمات اإلقليمية بمنطقة المحيط الهادئ

إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية: التعهد بالعمل

الباحثون في مجال الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول األطفال

الشراكة العالمية لالستعداد

جلسة إحاطة لرؤساء بلدان منطقة المحيط الهادئ

شراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث

اإلثنين 23 من أيار/مايو صباًحا

جلسة إحاطة إقليمية لألمريكيتين

جلسة إحاطة إقليمية إفريقية

جلسة إحاطة إقليمية أوروبية

جلسة إحاطة إقليمية عربية

جلسة إحاطة إقليمية أسيوية

اجتماع تشاور بشأن قدرة المدن على الصمود

اجتماع مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص من أجل بناء قدرة 
)ARISE( المجتمعات على الصمود

مؤتمر قمة الحكومات المحلية

جلسة إحاطة لوفود بلدان المحيط الهادئ

اجتماع تشاور من أجل عالم أكثر أمًنا

اجتماع تشاور للجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا 
 ،)OCHA( ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،)ECCAS(

والمكتب اإلقليمي لوسط وغرب إفريقيا )ROWCA(، وجمعية 
)EPS( حماية البيئة

اجتماع تشاور لرابطة أمم جنوب شرق أسيا

اجتماع تشاور للمركز المعني بتنسيق الوقاية من الكوارث 
)CEPREDENAC( الطبيعية في أمريكا الوسطى

اجتماع تشاور للمنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث 
)EFDRR(

إطار ِسنداي األولوية 1: فهم مخاطر الكوارث 

االجتماع الفرعي لمنتدى ممارسي المجتمع المحلي

االجتماع التحضيري للمنظمات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني

جلسة إحاطة للمنظمات الحكومية الدولية

اجتماع البرلمانيين )1(

االجتماع التحضيري المعني باألطفال والشباب

حلقة مشاورات عن تنمية القدرات

الثالثاء 23 من أيار/مايو بعد الظهر

بناء مدارس أكثر أمًنا وفًقا للمبادرة العالمية للمدارس اآلمنة 
)WISS(

جلسة إحاطة بشأن برامج العمل الوطنية

الحد من مخاطر الكوارث في خطة ما بعد 2015

اجتماع تحضيري بشأن الشعوب األصلية

اجتماع تحضيري لألشخاص ذوي اإلعاقة

اجتماع تشاور للعلوم والتكنولوجيا

اجتماع تشاور للقطاع الخاص

الصحة والحد من مخاطر الكوارث

إدارة الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي

اجتماع تشاور لقطاع التأمين

جلسة إحاطة إقليمية ألسيا الوسطى وجنوب القوقاز

البحوث التاريخية في المجتمعات الساحلية 

اجتماع البرلمانيين )2(

االجتماع اإلعالمي لالتحاد األوروبي

التحالف العالمي للتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث

االجتماع التحضيري لرؤساء األمم المتحدة

اإلستراتيجية العالمية للحد من مخاطر الكوارث الشامل لمسائل 
اإلعاقة )DiDRR(: الخطوات التالية لاللتزام بإطار ِسنداي

شركاء من أجل بناء القدرة على الصمود

 )WIA( اجتماع الخبراء: دليل مبادرة من الكالم إلى العمل
بشأن تقييم مخاطر الكوارث الوطنية

االجتماع التحضيري لقيادة المرأة

البناء فيما بعد حدوث الكوارث: دراسات الحالة والدروس 
المستفادة

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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منصة إيجنايت )الترتيب حسب الظهور(

األربعاء 24 من آيار/مايو

التثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على 
الصمود، واستمرارية العمل

نظم اإلنذار المبكر عن المخاطر المتعددة القائمة على األثر 
في أمريكا الالتينية

نظام اإلنذار الخاص بالطقس )Meteoalarm( ـ نظام إنذار 
مبكر موجه إلى المستخدم خاص بـ 36 بلًدأ أوروبًيا

موجات السلكية عبر مسافات طويلة تهدف إلى تنفيذ "المركز 
الوطني للنشر"

بناء القدرة على الصمود في موريليا بالمكسيك

قياس التقدم المحرز في قدرة المناطق الحضرية على 
الصمود ـ أدوات جعل المدن قادرة على الصمود

"خارطة الطريق لبناء قدرة المجتمع على الصمود"، نهج 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

الشامل والمتمحور حول البشر والقائم على الطلب للحد من 
مخاطر الكوارث

إستراتيجيات إدارة المخاطر المتكاملة لالقتصاديات دون 
الوطنية: حالة أواكساكا

وضع برامج لصغار الفنيين من أجل الحوكمة الحضرية 
الفعالة والمدن القادرة على الصمود

إضفاء الطابع المهني على المجتمع القادر على الصمود: 
تجربة من منطقة المحيط الهادئ

األوساط األكاديمية: أساس التدريب اإلستراتيجي لممارسي 
الحد من مخاطر الكوارث في المستقبل

مؤسسة ACT Alliance: التعلم اإللكتروني المدمج 
للممارسين الميدانيين في مجال الحد من مخاطر الكوارث

قدرة المجتمع المحلي على الصمود النفسي واالجتماعي 
والتعافي من الكوارث الطبيعية: حالة هايتي

الدعم االجتماعي والنفسي القائم على المجتمع: أداة للقدرة 
على الصمود في المناطق المعرضة للكوارث

دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من 
أجل التنمية المستدامة

نحو عصر قادر على الصمود فيما بعد عام 2015: بنغالديش 
توفِّق بين الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير 

المناخ، والتنمية المستدامة

الحد من مخاطر الكوارث المركز على المجتمع والتخطيط 
للتعافي فيما قبل وقوع الكوارث

توسيع نطاق األثر من خالل إعادة البناء على نحو أفضل: بم 
يفكر األشخاص المتضررون من الكوارث بالفعل؟

تعزيز التعافي الذاتي األكثر أمًنا بعد وقوع كارثة

الدفاع المدني في المدارس ـ ريو دي جانيرو

توجيهات تنفيذ إعادة البناء على نحو أفضل في التعافي، 
وإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار

إعادة بناء مدينة ريكوزينتاكا المنكوبة باليابان

التنبؤ بحدوث الهزات الالحقة في التخطيط لحاالت الطوارئ 
اإلنسانية واالستجابة لها

الربط بين االستجابة اإلنسانية والقدرة على الصمود

تمويل الحد من مخاطر الكوارث والممارسة في البيئات 
الصعبة

"اإلصالح بعد وقوع الكارثة"؛ كيف سيصبح فحص المخاطر 
محورًيا في الحد من مخاطر الكوارث

مشاركة المواطنين في الحد من مخاطر الكوارث

الخميس 25 من أيار/مايو

الشراكة العامة بين اليابان والمكسيك بشأن التخفيف من 
آثار الكوارث الناجمة عن أخطار الزالزل الكبيرة وموجات 

SATREPS تسونامي: مشروع

كيف يمكن لقليل من االستثمار أن يحدث فارًقا كبيًرا: دفع 
المجتمعات الفقيرة الحضرية نحو القدرة على الصمود )مترو 

مانيال، الفلبين(

التغلب على الرعاية غير مدفوعة األجر التي تشكل عائًقا أمام 
تولي المرأة أدواًرا قيادية في مجال الحد من مخاطر الكوارث

شبكة النساء العامالت في مجال الحد من مخاطر الكوارث 
)we4DRR( – وهي شبكة من المتخصصات في مجال 

الحد من مخاطر الكوارث

تمكين حوكمة الكوارث: الشراكات الشعبية التي تقودها المرأة 
إلضفاء الطابع المحلي على إطار ِسنداي للحد من مخاطر 

الكوارث

الخيوط غير المرئية: دور الشبكات غير الرسمية

 - Xô, Mosquito!
مكافحة بعوضة الزاعجة المصرية

األعداد المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث

الفيضان واألمراض: توصيات بشأن المناطق الحضرية

تمكين األدلة لتحقيق الفعالية: بناء شراكات بحثية في مجال 
الحد من مخاطر الكوارث المتضمن لالعتبارات الصحية من 

أجل تنفيذ إطار ِسنداي

استخدام العلوم والتكنولوجيا لتنفيذ إطار ِسنداي على المستوى 
المحلي.

عندما يؤتي االستعداد لمواجهة الكوارث ثماره: دليل من 
إعصار ماثيو

بناء القدرة على الصمود في مصائد األسماك صغيرة النطاق 
في منطقةالبحر الكاريبي

بيانات جديدة مفتوحة لرصد غايات ِسنداي

مشروع هيرون "Hieron" وتطبيق االستدعاء في حاالت 
الطوارئ

HoloDisaster: محاكاة الكوارث ثالثية األبعاد

أوقفوا الكوارث 2.0: استخدام ألعاب الفيديو باعتبارها أدوات 
لتعزيز المشاركة في التعلم بشأن الكوارث

االستعداد لمواجهة الكوارث: كيفية إمداد 4 ماليين شخص 
بثالثة لترات من مياه الشرب يومًيا

علم الزالزل والهندسة: السبيل إلى الحد من مخاطر كوارث 
الزلزال 

االنتقال إلى الحد من مخاطر الكوارث

برنامج بناء قدرة مجتمع ألبرتا على الصمود أمام الكوارث

االبتكار الحقيقي "REaL" في مجال الحد من مخاطر 
الكوارث: رؤى حول التثقيف بالمخاطر والتعلم من إفريقيا

دور المنظمات الدينية بشأن التدخالت المبتكرة للحد من 
ACT مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي: جائزة

تحديد مخاطر الفيضانات لدعم عملية صنع القرار: حالة 
تيغوسيكالبا

قدرة عمليات التشغيل على الصمود

بناء القدرة المبتكرة على الصمود أمام الفيضانات ألشد الفئات 
فقًرا

الكوارث واألعمال في منطقة المحيط الهادئ

https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/gvV6VrahEpE
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/2pQkEvOi-W8
https://youtu.be/G4ngeOBc3eM
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/AKRz4tkgNZc
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/9VW6upSM8os
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/hxNcsqb46Ao
https://youtu.be/hxNcsqb46Ao
https://youtu.be/hxNcsqb46Ao
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/IvTuOrlI6vg
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/XRU_dQpThis
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/ELon2_V1LTM
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/pyJxN7N_-lo
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 Desplazamiento por desastres y el Marco
de Sendai - النزوح الناجم عن الكوارث وإطار ِسنداي

التحديات التي تواجه نظم اإلنذار المبكر المرتكز على البشر ـ 
الربط بين الثقافة، والتعليم، وعلم المواطنة

النهج الواعي بمخاطر الكوارث الخاص بالمفوضية 
األوروبية: خطة عمل بشأن إطار ِسنداي

مشاركة الشباب وراء دفع التغيير في الحد من مخاطر 
الكوارث في منطقة البحر الكاريبي

القدرة على الصمود أمام الكوارث المرتكزة على األطفال 
في المجتمعات الحضرية

دور األطفال والشباب في الحد من مخاطر الكوارث 
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أكثر المدارس أمًنا: نقطة االنطالق لقدرة المجتمع 
على الصمود أمام الكوارث

أصوات األطفال والشباب في أمريكا الالتينية بشأن إطار ِسنداي

البلدان الرائدة في مستوى المدارس اآلمنة في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي.

دور الشباب باعتبارهم قادة في الحد من مخاطر الكوارث في 
الوقت الراهن: انطالق منتدى مشاركة الشباب التابع لمكتب 

األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بناء القدرة على التكيف مع البنية التحتية التعليمية الخاصة 
بالمكسيك

استعداد مالكي الحيوانات األليفة للمواجهة يعني أُسًرا 
أكثر أمًنا

كيف تدمج األعمال إطار ِسنداي في عملياتها: مثال من اليابان

صعوبات القدرة على الصمود – حل لألعمال والمجتمعات 
المحلية

مشاركة مجتمع األعمال الصغيرة في الحد من مخاطر 
الكوارث واستمرارية العمل

االستثمار الخاص غير التجاري: نقطة القابلية للتضرر 
التي تواجه القدرة على الصمود في المناطق الحضرية ـ ما 

التغيير، وما سببه، وكيفية تنفيذه؟

الخرائط المفقودة: وضع 200 مليون شخص على الخريطة 
العالمية ألول مرة

الجمعة 26 من أيار/مايو

إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث 
استناًدا إلى إطار عمل ِسنداي

إدراج ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل 
اإلنساني في السياسة والعمليات المتعلقة بالحد من مخاطر 

الكوارث

تعزيز المبادرات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث بين 
األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين

النمو وتغير المناخ في المناطق الحضرية: التخطيط للمخاطر 
وتصميم تدابير التكيف في مشاريع االستثمار للبنية التحتية 

العامة في ليما )بيرو(

التخطيط ألحداث الكوارث المأساوية

كيف يمكن لقليل من االستثمار أن يحدث فارًقا كبيًرا: دفع 
المجتمعات الفقيرة الحضرية إلى القدرة على الصمود )مترو 

مانيال، الفلبين(

فهم مخاطر الكوارث في مدينة حضرية: إسطنبول

مستويات المخاطر والقابلية للتضرر المرتبطة بالفيضانات والتكيف 
مع تغير المناخ في حوض نهر Puyango الثنائي ـ تومبيس

هل يمكن )وينبغي( للحماية االجتماعية أن تدعم التصدي 
والقدرة على الصمود أمام الكوارث؟

الكفاءة الثقافية للحد من مخاطر الكوارث، والتعافي منها، 
ومسارات االستعداد لها على المدى البعيد

الحد من مخاطر الكوارث والتنمية القادرة على الصمود 
في المناطق المشمولة بالحماية في المكسيك

األساس األخالقي للقيادة في أثناء الكوارث

مهام المجتمعات والبلديات القادرة على الصمود

تبادل التعلُم ومشاركة المعرفة: برنامج استعراض األقران 
التابع لالتحاد األوروبي باعتباره وسيلة لتنفيذ إطار ِسنداي

مجموعة شاملة لتقييم سالمة المدارس

مراعاة علوم تغير المناخ في عملية ُصنع القرارات بشأن الحد 
من مخاطر الكوارث

نماذج رائدة للمستخدمين، واالنحراف اإليجابي، وتنظيم 
المشاريع االجتماعية في مجال الحد من مخاطر الكوارث

كيف تستخدم المرأة مؤشرات القدرة على الصمود لتولي 
أدوار رائدة في الحد من مخاطر الكوارث

إطار عمل التنمية القادرة على الصمود في منطقة 
المحيط الهادئ

تقييم المخاطر متعددة األخطار على المستوى دون الوطني: 
)INFORM( أسلوب مؤشر إدارة المخاطر

تقييمات المخاطر العملية من أجل الحد من مخاطر الكوارث

التجربة الجزائرية في مشاركة السلطات المحلية على جميع 
المستويات

عندما يؤتي االستعداد لمواجهة الكوارث ثماره: دليل من 
إعصار ماثيو

Risonance. نظام لتقييم حوكمة مخاطر الكوارث

إجراءات الهندسة الحيوية للحد من مخاطر الكوارث

علم المواطنة: العمل مع المجتمعات بشأن المبادرات القائمة 
على المجتمع التي خضعت للتقييم بمختبر إيست كوست 

)East Coast Lab(، في نيوزيلندا

تعزيز مشاركة المواطنين في التقنيات الحديثة

أثر برامج التوعية بالحد من مخاطر الكوارث في بلدية 
أمادورا

التخطيط القائم على أساس المشاركة: منهجية مبتكرة لتعزيز 
المشاركة متعددة أصحاب المصلحة

التخطيط القائم على أساس المشاركة للحد من مخاطر 
الكوارث

بيانات رصد األرض المفتوحة للحد من مخاطر الكوارث

زيادة القدرة على الصمود في قطاع الثروة الحيوانية: دراسة 
حالة كوستاريكا

أداة اإلبالغ عن المخاطر القائمة على نظام المعلومات 
الجغرافية في إسطنبول ـ نظام المعلومات الجغرافية 

)GeoGIS( الجيولوجية

https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/_97U1msevqk
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/ji4inp7NEoc
https://youtu.be/Vy3ikqIx5Q0
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/uwK2oRXeie8
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/jCsyp9RmenQ
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/azrV_Pz_V-c
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/dQLHIaBHfLQ
https://youtu.be/dQLHIaBHfLQ
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
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منطقة العرض

O2تحالف المليار لتحقيق القدرة على الصمود
Q1األوساط األكاديمية والعلوم والتكنولوجيا في مجال الحد من مخاطر الكوارث
 F6ACT جائزة القدرة على الصمود أمام الكوارث
 H8)ARISE( تحالف القطاع الخاص من أجل بناء قدرة المجتمعات على الصمود
J6BRAC منظمة
 I2 )BRACED( بناء القدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات الشديدة في المناخ والكوارث

)ODI( ومعهد التنمية الخارجية
 B3األطفال والشباب في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 J5األطفال والشباب
J12.منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
I10اإلعداد التعاوني المفتوح للخرائط من أجل الحد من مخاطر الكوارث

F14تركيا/)AFAD( إدارة/رئاسة الكوارث وحاالت الطوارئ
 C2رصد الكوارث واالستعداد لها
D5الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

 O3الحد من مخاطر الكوارث في إفريقيا
 H7مبادرات الحد من مخاطر الكوارث في نيبال
 O6الطبيعة الديناميكية للمناطق الجبلية ـ المجتمعات القابلة للتضرر
 B7رصد األرض للحد من مخاطر الكوارث القائم على المجتمع
 I9رصد األرض والحد من مخاطر الكوارث

F15 المفوضية األوروبية
D6األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث
 I1)Gender and Disaster Network( شبكة النوع االجتماعي والكوارث

 B8ألمانيا
 Q5المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
 Q2الشبكة العالمية الئتالف منظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
 B4الصحة والحد من مخاطر الكوارث

 C3تبادل البيانات اإلنسانية
 D1إدراج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الحد من مخاطر الكوارث
O1الحد من مخاطر الكوارث المتكامل

J11البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
 Q6اليابان/)JICA( وكالة التعاون الدولي الياباني
 F7نيوزيلندا
 C4شراكة المحيط الهادئ

 H16علم الزالزل والهندسة
 Q3لي لمرصد إطار ِسنداي اختبار النموذج األوَّ
 C1إطار ِسنداي: المعرفة، والتعاون، والعمل
 D2)SGI( منظمة سوكا غاكاي الدولية
 Q4مشروع أسفير

 P8 – P1األمم المتحدة ـ دعم إطار ِسنداي من أجل الحد من مخاطر الكوارث
 O5حقوق المرأة وقيادتها في الحد من مخاطر الكوارث
 O4المدارس
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معرض الحد من مخاطر الكوارث
استضاف المنتدى العالمي في كانكون ألول مرة معرًضا فنًيا مخصًصا لمجال الحد من مخاطر الكوارث. وأظهر المعرض 
كيف أن المخاطر بشكل عام، والكوارث بشكل خاص، تلهم أعمال الفنانين، والمصممين، والمهندسين المعمارين، والعديد 

من األنشطة الثقافية في جميع أنحاء العالم وتثريها. 

وكانت األعمال المعروضة من السلفادور، وفرنسا، وإسرائيل، واليابان، وسويسرا، وتوجو، والواليات المتحدة األمريكية، 
والمملكة المتحدة البريطانية العظمى، وأيرلندا الشمالية. وقد قدمت هذه األعمال نماذًجا عن وجهات النظر المتعددة عن 
المخاطر كما يراها أوساط المصممين والفنانين. حيث تنوعت األعمال ما بين أعمال تسعى إلى تجسيد جوهر المخاطر 
في شكل رسوم توضيحية ومجسمات مصممة للحد من المخاطر أو تمثيل القدرة على الصمود، واختلفت هذه األعمال 

في طبيعتها وهي جميًعا نتاج لتصور فردي، وعلمي، وفني يؤكد انتشار المخاطر في مجتمعاتنا.

استفاد المعرض من الخبرة الكبيرة للسيدة/ كلير فافري ماكسويل من متحف التصميم والفنون التطبيقية المعاصرة في لوزان، 
سويسرا.

1. العالم الغارق، من تصميم جيدون مندل
2. طاوالت الزالزل، من تصميم كلية كانتونال للفنون في لوزان )ECAL(، سويسرا وإسبسيتو مارتينو

3. بارازيت )Parazite(، من تصميم جيليز بيريز لمعرض رؤى متبصرة بشأن المخاطر

-1

-2

-3



تمثال منحوت عن جهاز قياس قوة الزالزل للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان وتسونامي من تصميم لوك جيرام
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االتحاد الروسي 

إثيوبيا 

أذربيجان 

األرجنتين

األردن 

أرمينيا

إسبانيا 

أستراليا 

إسرائيل 

أفغانستان

إكوادور 

ألبانيا

ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة 

أنتيغوا وباربودا

إندونيسيا 

أنغوال 

أوروغواي 

أوزبكستان 

أوغندا 

أوكرانيا

أيرلندا 

إيطاليا 

بابوا غينيا الجديدة

باراغواي 

باكستان 

باالو

البحرين 

البرازيل 

بربادوس 

البرتغال 

بلجيكا 

بليز 

بنغالديش 

بنما 

بنن 

بوتان 

بوركينا فاسو 

بوروندي

البوسنة والهرسك 

بولندا 

بيرو 

تايلند 

تركمانستان 

تركيا 

ترينيداد وتوباغو 

تشاد 

تشيلي 

توغو 

توفالو

تونس

تونغا 

تيمور- ليشتي 

جامايكا 

الجبل األسود 

الجزائر

جزر القمر 

جزر المالديف 

جزر سليمان 

جزر كوك 

جزر مارشال

جمهورية إفريقيا الوسطى 

الجمهورية التشيكية 

الجمهورية الدومينيكية 

الجمهورية الشعبية الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية إيران )اإلسالمية( 

جمهورية تنزانيا المتحدة 

جمهورية فنزويال البوليفارية 

جمهورية كوريا 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

جمهوريةغامبيا

جنوب إفريقيا 

جنوب السودان 

جورجيا 

الدنمارك

دولة بوليفيا )متعددة القوميات(

دولةفلسطين 

دومينيكا 

الرأس األخضر 

رومانيا 

زامبيا 

زمبابوي

ساموا 

سان تومي وبرينسيبي 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 

سانت لوسيا 

سري النكا 

السلفادور 

سلوفينيا

السنغال 

سوازيلند 

السودان

سورينام

السويد 

سويسرا 

سيراليون 

صربيا 

الصين 

طاجيكستان 

العراق

عمان 

الغابون 

غانا 

غرينادا 

غواتيماال 

غيانا 

غينيا - بيساو 

غينيا االستوائية 

فانواتو 

فرنسا

الفلبين 

فنلندا 

فيجي 

قبرص

قطر 

قيرغيزستان 

كازاخستان 

الكاميرون 

الكرسي الرسولي 

كرواتيا 

كمبوديا 

كندا 

كوبا 

كوت ديفوار 

كوستاريكا 

كولومبيا 

الكويت 

كيريباس 

كينيا 

لبنان

لكسمبرغ 

ليبريا

ليبيا 

ليسوتو 

مالطة 

مالي 

ماليزيا 

مدغشقر 

مصر 

المغرب 

المكسيك 

مالوي 

المملكة العربية السعودية 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

منغوليا 

موريتانيا

موريشيوس 

موزمبيق 

ميانمار 

ناميبيا 

النرويج 

النمسا 

نيبال 

النيجر 

نيجيريا 

نيكاراغوا 

نيوزيلندا 

هايتي 

الهند 

هندوراس 

هولندا

الواليات المتحدة األمريكية 

واليات ميكرونيزيا )الموحدة(

اليابان 

الدول المشاركة
ت المشاركة

الكيانا
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المنظمات الحكومية الدولية

االتحاد اإلفريقي 

االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

EU االتحاد األوروبي ـ

IUCN االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ـ

SPREP  أمانة برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئـ

LAS جامعة الدول العربية ـ

ECCAS الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا ـ

SADC الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ـ

جماعة المحيط الهادئ 

جماعة دول اإلنديز

جماعة شرق إفريقيا

ACS رابطة الدول الكاريبية ـ

GEO الفريق المعني برصد األرض ـ

CEOS - اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

COE مجلس أوروبا ـ

مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ـ 
ACP

منتدى جزر المحيط الهادئ

OIC منظمة التعاون اإلسالمي ـ

ECO منظمة التعاون االقتصادي ـ

OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ـ

ICDO المنظمة الدولية للحماية المدنية ـ

PAHO منظمة الصحة للبلدان األمريكية ـ

المنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

نظام مالطا ذات السيادة المستقلة

IGAD الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ـ

الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة 
CDEMA - بالكوارث

 Centro de Coordinación para la
 Prevención de los Desastres Naturales en

América Central - CEPREDENAC

منظومة األمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها

UPU االتحاد البريدي العالمي ـ

ITU االتحاد الدولي لالتصاالت ـ

UNFCCC  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخـ

األمانة العامة لألمم المتحدة

WFP برنامج األغذية العالمي ـ

UNDP - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
UNAIDS البشرية/اإليدز ـ

UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة ـ

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية - موئل األمم 
)UN-Habitat(  المتحدة

البنك الدولي

UNU جامعة األمم المتحدة ـ

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان ـ

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة 
ECLAC  لألمم المتحدةـ

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ألسيا والمحيط 
ESCAP الهادئ ـ

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
CTBTO النووية ـ

UNV متطوعو األمم المتحدة ـ

UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ـ

UNOPS مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ـ

FAO منظمة األغذية والزراعة ـ

UNESCO منظمة األمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة ـ

UNIDO منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ـ

UNICEF منظمة األمم المتحدة للطفولة ـ

IOM المنظمة الدولية للهجرة ـ

WHO منظمة الصحة العالمية ـ

WMO المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ـ

ILO منظمة العمل الدولية ـ

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ـ 
)UN Women( هيئة األمم المتحدة للمرأة

ت المشاركة
الكيانا

مصارف التنمية اإلقليمية
ADB مصرف التنمية األسيوي ـ

CAF مصرف التنمية ألمريكا الالتينية ـ

المنظمات البرلمانية
IPU االتحاد البرلماني الدولي ـ

Parlacenبرلمان أمريكا الوسطى

 EUROLAT  الجمعية البرلمانية األوروبية األمريكية الالتينيةـ

عين العالمية من أجل بيئة متوازنة  منظمة المشرِّ

 Cámara de Diputados

Grupo Consultivo de Parlamentarios 
 Pro-rrd Lac

المنظمات والصناديق الدولية
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ـ 

IFRC

الصندوق األخضر للمناخ 

ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر ـ
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المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجموعة 
الرئيسية األخرى

االتحاد الدولي المعني باالنهيارات األرضية 

االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب 

االتحاد الدولي للتأمين التعاوني والمتبادل

االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء 

االتحاد الدولي لهواة االتصال الالسلكي 

االتحاد اللوثري العالمي 

اتحاد تولوسا لمنظمة كبار السن 

إدارة حاالت الطوارئ الشاملة لذوي اإلعاقة

أكاديمية القيادة اإلنسانية 

األمر السيادي لسانت جون في القدس 

ائتالف خدمات المسنين

ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان للحد من مخاطر 
 )JCC-DRR( الكوارث

ELP برنامج المعرفة باألرض ـ

 SRI Ramanuja البعثة االستئمانية

تحالف أسيا والمحيط الهادئ إلدارة الكوارث 

تحالف إكوهيلث ومبادرة أرض المستقبل 

التحالف الخيري في الصين 

التعليم والتنمية مدى الحياة 

التكنولوجيا الحيوية والتقييم البيئي والحد من مخاطر الكوارث 

التوعية بالحد من المخاطر في حاالت الكوارث 

جماعة الدعم المجتمعي في نيبال 

جماعة المحيط الهادئ 

 "AZUR" جمعية إدارة مخاطر الكوارث

جمعية التنمية األيكولوجية والبيئية المستدامة 

جمعية التنمية المجتمعية 

جمعية التنمية واإلغاثة األدفنتستية 

الجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد 

الجمعية العالمية لحماية الحيوانات 

الجمعية العلمية الملكية 

 )NSET( الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل ـ نيبال

جمعية زنجبار للسالم، والحقيقة، والشفافية

جمعية مبادرات إدارة الكوارث والتقارب 

جمعية متطوعي البحث واإلنقاذ في كندا 

حركة حقوق المرأة في فيجي 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

دورية الطيران المدني Civil Air Patrol )العناصر 
االحتياطية المدنية 

للقوات الجوية األمريكية( 

رابطة GEA للبحث واإلنقاذ

رابطة التمريض في نيبال 

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي 

الرابطة الدولية لمساعدة المسنين 

رابطة المعونة المسيحية 

الرابطة الوطنية للصّم وضعاف السمع 

رابطة جنيف 

شبكات المحيطات بكندا 

شبكات حلول التنمية المستدامة ـ للشباب 

الشبكة اإلنمائية لرابطات المتطوعين من السكان األصليين

شبكة التشاور بعد األزمات 

شبكة الشباب للمياه

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد 
من الكوارث

الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

شبكة المنظمات الشعبية العاملة معاً في تآٍخ

شبكة المهندسين المعماريين المتطوعين 

شبكة تمكين االستجابة للمساعدات 

الشراكات من أجل التنمية في كامبوتشيا 

 Damayan ng Maralitang Pilipinong شركة
Api Inc.

الصندوق االستئماني الدولي لتعليم الالجئين 

الصندوق االستئماني لتنمية المجتمعات المحلية في تونغا 

صندوق القلوب السعيدة 

العمل من أجل التغير المستدام 

HOT اإلنساني ـ OpenStreetMap فريق

فريق قيادة المدن األربعين المعني بالمناخ 

فيلق الرحمة 

كلية طب الكوارث بالهند 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة 
الساحل 

اللجنة اليهودية األمريكية للتوزيع المشترك 

لجنة أوكسفورد لإلغاثة في المجاعات 

لجنة هويرو 

 Climate Wednesday مبادرة

مبادرة االستعداد للكوارث والوقاية منها لجنوب شرق أوروبا 

مبادرة الزالزل والحواضر الكبرى 

مجلس البعثة السويدية 

المجلس الدولي لآلثار والمواقع 

ICSU المجلس الدولي للعلوم ـ

المجلس العالمي المعني ببيانات المدن

المجلس العالمي للمهندسين المدنيين 

مجلس الالجئين النرويجي 

نات الدولية  مجلس المدوِّ

المجلس الوطني للشباب في فيجي 

مجلس مدينة روزو 

مجموعة أدوات األعمال المقاومة للكوارث 

المجموعة الدولية للحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالرياح 

مركز SIGMAH للرعاية الصحية المنزلية

المركز األسيوي للتأهب للكوارث 

المركز األسيوي للحد من الكوارث 

مركز التأهب للكوارث 

مركز التدريب الدولي في نيوكاسل 

مركز الثقافة والتواصل مع 

الصم 

مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو 

المركز الدولي للسالمة من الهزات الزلزالية 

المركز الطبي Cowdray IAP البريطاني األمريكي 

 )MDMC( مركز المحمدية إلدارة الكوارث

مركز رصد النزوح الداخلي 

مركز شانتا التذكاري إلعادة التأهيل 

مركز مولينا للدراسات اإلستراتيجية في مجال الطاقة والبيئة 

مشروع أسفير

المشروع الدولي لالهتمام 

معهد البيئة واألمن البشري التابع لجامعة األمم المتحدة 

معهد العدالة بأالسكا 

ت المشاركة
الكيانا
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المعهد النيجيري لمخططي المدن 

المكتب الوطني لجرائم التأمين 

مكتب منظمة سيتي نت يوكوهاما 

المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية 

منتدى المحيط الهادئ المعني باإلعاقة 

منتدى الموئل للمهنيين 

منتدى للتوعية وأنشطة الشباب ـ نيبال 

 BRAC منظمة

 CANEUS منظمة

 CBM International منظمة

 Childfund International منظمة

Dhaka Community Hospital Trust منظمة

 Diakonie Katastrophenhilfe منظمة

Duryog Nivaran منظمة

 Evidence Aid منظمة

 femLINKpacific منظمة

منظمة Focus Humanitarian Assistance ـ 
باكستان 

 Four Paws International منظمة

Kahre منظمة

 Little Bees International منظمة

 Practical Action منظمة

 Shalom International منظمة

 Swayam Shikshan Prayog منظمة

منظمة TIinada للشباب 

منظمة أكشن إيد الدولية 

منظمة الخطة الدولية 

المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة 

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

المنظمة الدولية لألراضي الرطبة 

المنظمة الدولية لألطفال والشباب 

المنظمة الدولية للرؤية العالمية 

المنظمة الدولية للمعوقين 

المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية 

منظمة الزراعة الحرجية العالمية 

المنظمة العالمية للمزارعين 

منظمة العناية العالمية 

منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة 

المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة 

والمساعدات اإلنمائية

منظمة المعونة المائية في بنغالديش 

المنظمة النسائية للبيئة والتنمية 

منظمة أوكسفام 

منظمة بي بي سي ميديا أكشن 

منظمة حفظ الطبيعة

منظمة سوكا غاكاي الدولية 

 )CARE( منظمة كير

مهنيون من أجل اإلنسانية 

 ACT Alliance مؤسسة

 InterAction مؤسسة

.Kawerak, Inc مؤسسة

 AKAH مؤسسة أغا خان ـ

المؤسسة الدولية لمكافحة الجوع 

مؤسسة الصداقة

مؤسسة العالم الذي نصبو إليه 

مؤسسة الغرفة التجارية األمريكية 

مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين 
 )PDRF(

مؤسسة بيل وميليندا غيتس 

مؤسسة شعوب كيريباس بجنوب المحيط الهادي 

مؤسسة كاريتاس الدولية

مؤسسة ميونخ ري 

مؤسسة نادي الفروسية للحد من الكوارث في هونج كونج 

مؤسسة نيبون 

مؤسسة هاينرش بول

نادي سييرا 

هيلفيتاس السويسرية للتعاون المشترك 

هيئة الخدمات الكنسية العالمية )CWS(/اليابان 

الهيئة الدولية للتأهيل 

الهيئة الدولية للخدمات العامة 

هيئة المسح الجيولوجي البريطانية 

 Alianza

 APPC de la Republica Mexicana A.C.

 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.

 Asesoría y Servicios Rurales A.C.

 Asociación Civil Argentina Puede

 Asociación de Organismos no
 Gubernamentales, ASONOG

 Asociación de prof. en protección civil de
 la República Mexicana

 Asociación mexicana de Heridas a.c.

 Asociación Nacional de Bomberos
 Municipales dep. de Guatemala

 Asociasion de Segurida e Higiene y
 .Proteccion Civil , A.C

 Association Ecologique de Boumerdes

 Ayuda en Acción México

 Baha’i International Community

 Brigada de Rescate del Socorro Alpino de
.México Seccion A.C

 Centro de Estudios Económicos y Sociales
 del Tercer Mundo

 Centro de Instrumentación y Registro
 .Sismico, A. C

Centro Mario Molina

 Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
 .A.C

 Centro para la Acción de la
 Responsabilidad Social Empresarial en

Guatemala

 .Cinco Panes y Dos Peces, A.C

Colegio Médico Hidalguense

 Colegio Mexicano de Profesionales en
Gestión de Riesgos y Protección Civil

 Comitato Internazionale per lo Sviluppo
 dei Popoli

 Comunidad Judia de México

 Consejo Consultivo Ciudadano del Estado
de Hidalgo

 Consejo de Fed. de Bomberos Voluntarios
de la Rep. األرجنتين 

 Construyendo Sociedad

ت المشاركة
الكيانا
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 Consultoría Social Integral Vinni Cubi A.C.

 Coord Médica y Jefe de Misión en
Desastres Internacionales

 Coordinadora Sostenibilidad

 Dishari

 Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Feconori

 Fondació Sendas

 Fondo Mexicano para la Conservación de
 la Naturaleza AC

Fundació Ayuda en Accion

 Fundación Ciudad de la Alegría

 Fundación Hondureña de Responsabilidad
 Social Empresarial

 Fundación Integral Risk Management

 Fundación Manatí para el Fomento de la
 Ciudadanía A.C.

 Fundación Sendas

 Fundación Todo Tuyo Maria Riadis

 Fundecooperación para el Desarrollo
 Sostenible

 GreenAid / SuccezGuide

 Groupe Urgence - Réhabilitation -
 Développement

 Grupamento de Bombeiros Civis
 Voluntários - GBCV

 ICCO&Kerk in Actie / ACT Alliance

ICONTEC Internacional ـ األمن المجتمعي

 IIDEAR

ت المشاركة
الكيانا

الكيانات األكاديمية والبحثية

االتحاد األمريكي للجامعات في أوك ريدج 

األكاديمية الصينية للعلوم 

األكاديمية الوطنية للطب 

 Bezalel Academy( أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم
of Art and Design(، القدس 

أكاديمية بولزانو/بوزن األوروبية 

البحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث 

 )Dokuz Eylül( جامعة 9 أيلول

 Anáhuac Cancún جامعة

جامعة ARCADA للعلوم التطبيقية 

جامعة إدنبرة 

جامعة إكستريمادورا 

جامعة ألبرتا، إدمونتون، كندا 

جامعة السالم 

جامعة الصداقة الشعبية بروسيا 

جامعة الفلبين 

جامعة المكسيك الوطنية المستقلة 

الجامعة الوطنية األسترالية 

الجامعة الوطنية في تومبيس 

الجامعة الوطنية لكولومبيا 

الجامعة الوطنية للهندسة 

جامعة إنشيون الوطنية 

جامعة أوكسفورد

جامعة أوكالند 

جامعة أولستر 

جامعة إي تي إتش زيورخ/جامعة والية كولورادو/جامعة 
أكسفورد 

جامعة إيريوس في شتوتغارت 

جامعة آيوا 

جامعة إيواتي 

جامعة بليموث 

جامعة بوردو 

جامعة بوليتكنيك في هونغ كونغ 

 )Beijing Normal University( جامعة بيجين العامة

)CIAS( جامعة بيلفيك

جامعة تايوان الوطنية 

جامعـة تسينغـو 

جامعة تونتي 

جامعة توهوكو 

جامعة جاستون بيرجير 

جامعة جريفيث 

جامعة جزر الهند الغربية 

جامعة جنوب أستراليا 

جامعة جنوب المحيط الهادئ 

جامعة جنوب كارولينا 

جامعة جورج واشنطن

جامعة جورجيا 

جامعة رواندا 

جامعة ساسكاتشوان 

جامعة ستيلينبوش 

جامعة سلجوق 

جامعة سوثهامبتون 

جامعة سيشوان 

جامعة شينغوا 

 Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu
Indonesia - IPPHTI

 Inclusiva

 Iniciativas para la Autonomía SC

 Instituto Global Attitude

 LeadersLink

 Manos Solidarias TYT de la Boca

 Mesa Nacional de Incidencia para la
 gestión del Riesgo - MNIGRH

 Metrópolis: Democracia, espacio público y
 ciudadanía A.C.

Organizacíon de Bomberos Americanos

 Plataforma Comunitaria Comité y Redes
 de Honduras »Wagucha«

 Proayuda, I.A.P.

 Programa de la Vivienda Sustentable A.C.

 Pusbinlat Motivator Gereja Toraja

 RED Universitaria para la Prevención y
Atención de Desastres

 Servicio Social de Iglesias Dominicanas

 Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board

 Soluciones Prácticas - Oficina Regional
 para América Latina

Transcabo

 Unión de Cooperativas de Mujeres las
 Brumas

 Voluntarios Digitales para Emergencias y
 Desastres
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جامعة طوكيو 

جامعة فري ستيت 

جامعة فلوريدا الدولية 

جامعة كارادينيز التقنية 

جامعة كانتربوري 

جامعة كوشي 

جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية 

جامعة كونسيبسيون 

جامعة كيو 

جامعة كيوتو 

جامعة كيوشو 

جامعة ال الغونا 

جامعة لوفبورو 

جامعة ماسي/المركز المشترك لبحوث الكوارث 

جامعة ماكيريري 

جامعة مانشستر 

جامعة ملبورن 

جامعة ميتشواكان 

جامعة ميد سويدن، مركز أبحاث المخاطر واألزمات 

جامعة ناجازاكي 

جامعة نيوكاسل ـ أستراليا 

جامعة هانكوك للدراسات الخارجية 

جامعة هدرسفيلد 

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 

جامعة واشنطن 

 )Arkansas State University( جامعة والية أركنساس

جامعة والية أوهايو 

جامعة والية كاليفورنيا في لونج بيتش 

جامعة والية كولورادو 

جامعة يورك 

الجمعية الدولية إلدارة حاالت الطوارئ - فرع الهند 

الجمعية الكولومبية للجيولوجيا 

الرابطة األمريكية لدراسات علم اإلنسان 

 )UC Humanitarian Network( UC الشبكة اإلنسانية

شبكة الكوارث والتنمية 

الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتثقيف في حاالت 
الطوارئ 

قمة السياسات المشتركة بين المدارس 

كلية طب الكوارث 

كلية كنغز، لندن 

كلية لندن الجامعية 

مبادرة التكيف العالمي بنوتردام 

المجلس الدولي للعلم 

مدرسة الطب بشمال أونتاريو 

مركز DMIR التابع لجامعة إهيمة 

مركز أجهزة القياس والتسجيل الزلزالي

مركز إدارة مخاطر الكوارث 

مركز األبحاث المشتركة للمفوضية األوروبية 

المركز األلماني لشؤون الفضاء الجوي 

المركز األوروبي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

مركز البحوث المعني بمخاطر الفيضانات 

مركز البحوث والدراسات المتعلقة باإلنذار والمخاطر 

مركز التميز في مجال بحوث الشيخوخة بين السكان

مركز الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود 
في المناطق الحضرية 

المركز المعني بالحد من مخاطر الكوارث 

المركز المعني بعلوم الكوارث الطبيعية 

مركز أوروبا والبحر المتوسط المعني بتغير المناخ 

 WARREDOC مركز بحوث الموارد المائية وتوثيقها ـ

مركز كوبنهاجن للحد من الكوارث، جامعة كوبنهاجن 

مستشفى توام 

 GNS Science معهد

 Deltares معهد أبحاث

معهد األبحاث الوطني لعلوم األرض

معهد األرصاد الجوية المائية األوكراني 

معهد االستشعار عن ُبعد واألرض الرقمية 

معهد اإلعاقة والسياسة العامة التابع للجامعة األمريكية 

معهد األمراض الناتجة عن القنبلة الذرية، جامعة ناجازاكي 

معهد البحوث الدولي المعني بعلوم الكوارث بجامعة توهوكو 

معهد البحوث الدولية لعلوم الكوارث، جامعة توهوكو

معهد التكنولوجيا في ألبرتا الجنوبية 

معهد التنمية الخارجية 

معهد الدراسات اإلنسانية واالستجابة للصراعات 

معهد الدراسات المتقدمة لالستدامة 

المعهد الدولي لعلوم المعلومات األرضية - رصد األرض 

المعهد الدولي للتعافي من الكوارث 

معهد العناية والحياة، الصين 

المعهد الكاريبي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

المعهد الكوري لإلدارة العامة 

معهد المعلومات المائية والزراعية 

المعهد المعني باإلعاقة والسياسة العامة 

معهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن 

معهد بحوث التنمية 

ت المشاركة
الكيانا

معهد بحوث الوقاية من الكوارث 

معهد برات للهندسة المعمارية 

معهد ستوكهولم للبيئة 

معهد ستيفنز للتقنية 

 FOKUS معهد فراونهوفر لنظم االتصاالت المفتوحة ـ

معهد كاليمانتان للتكنولوجيا 

معهد كامبريدج للقيادة المستدامة 

معهد كزافييه للخدمة االجتماعية، رانتشي

مؤسسة الصحة العامة بأونتاريو 

 Bureau de Recherches Géologiques et
 Minières

 Cautus RRD

 Centre international de droit comparé de
 l’environnement

 Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social

 Centro Internazionale in Monitoraggio
 Ambientale

 Centro Nacional de Investigación para la
 Gestión Integrada de Desastres Naturales

- CIGIDEN

 Centro Universitario del Sur

Colegio Mexicano de Rescatitas

 Colegio Mexicano en Gestión de Riesgos

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 - CONACYT

 Delta Innovation BV

 Deutscher Wetterdienst

 El Colegio de México

 Facultad Latinoamericana de Ciencias
 Sociales
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القطاع الخاص

GRM - إدارة المخاطر العالمية

 NRM إدارة الموارد الطبيعية ـ

 OnStar de México / جنرال موتورز

UPS - خدمات الطرود المتحدة

سديم ألنظمة االستشعار الالسلكية 

شركة Ámbito Consultants المحدودة 

 AMTRAD شركة

شركة Bupa Global بأمريكا الالتينية 

CEMEX México شركة

 CH2M شركة

 Cinemex شركة

 Cloud to Street شركة

 Drager شركة

 Ecometrica شركة

Elipso Internacional شركة

 Empowrd Apps LLC شركة

 Genos Global شركة

 GESAB شركة

  JTB Tourism Research شركة

 Kokusai Kogyo Co, Ltd. شركة

 Lynker Technologies شركة

 Marhnos شركة

 MIR3 - ECN Company شركة

 OnSolve شركة

 Pearce Global Partners Inc. شركة

PSK Enterprises Private Ltd شركة

 Risk Society شركة

 SES Satellite شركة

 SIGNALERT sarl شركة

 Silsen شركة

 Teleperformance شركة

 The Economist Group شركة

 Whitespace شركة

 Willis Towers Watson شركة

 Oxford )Policy( شركة إدارة السياسة بأكسفورد
 Management

شركة إعادة التأمين السويسرية

شركة إيكوم 

شركة بالك بيري 

RMS - شركة حلول إدارة المخاطر

شركة دالبرغ الستشاريي التنمية العالمية 

شركة زيورخ للتأمين

 3T-Innova المجموعة االستشارية

مجموعة الموارد الدولية 

مختبرات اإلنذار المبكر  

 Hospital AMC مستشفى

 Intact Financial مؤسسة

 Kinemetrics, Inc. مؤسسة

 Onur Seemann Consulting, Inc مؤسسة

 Resurgence مؤسسة

 SM Prime Holdings, Inc. مؤسسة

مؤسسة إنيل

 )Titan America( مؤسسة تيتان أمريكا

مؤسسة سيسكو سيستمز 

 Analistas de Riesgos y Emergencias de
 México, S. A. de C. V.

 Aseguradora Tajy Prop Coop SA

 Asesoría Integral para la Gestión de
 Riesgos

 AXA Group

Caminos Sagrados

Canacintra

Consultoría Profesional 3 Cautio

 Coord. Sinergia de Negocios y Cuentas
 Especiales

 Cremoposa

 CSI Dynamics S.A. de C.V.

 Dillon Corp, SA. De C.V.

 DRR Dynamics Ltd

 EM Capital Soluciones Integrales S.A. DE
 C.V.

 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

 Equipos Especiales de Seguridad, S.A.
 DE C.V.

Expo Rescue

 FMGlobal

 Fomento Social Banamex, A.C.

 GARUD SECURITIES PVT. LTD.

 Glatt Stove

 Global Nexus LLC

 Grupo Consultor Administrativo y Laboral
 S.C.

 Grupo Crap Especialistas Industriales S.A.
 de C.V.

 Grupo Laera

 Haiti Systems

 Icatalist

 Grupo de Sociedad Civil Infancia y
 Juventud

 Instituto Cerdá - SeCRO

 Instituto de Geofísica

 Instituto de Investigaciones Marinas y
 Costeras

 Instituto Geofísico de la Escuela
 Politécnica Nacional

 Instituto Privado de Investigación sobre
 Cambio Climático

 Instituto Tecnológico de Cancún

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo

.IRDR - LA Red - U.C فنزويال 

 RED de Universitarios de Latinoamerica y
 El Caribe - RRD

Redulac

 RLCC / Katholieke Uni. Leuven

 Sociedad de Arquitectos Especialistas en
 Protección Civil

 Unidad Académica de Gestión del
 Desarrollo

 Universidad Anahuac - CENACED A.C

 Universidad Autónoma de Baja California
 Sur

 Universidad Autónoma de Guerrero

 Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

 Universidad Autónoma del Estado de
 México

 Universidad Autónoma Metropolitana

 Universidad Católica de Córdoba

 Universidad de Guadalajara

 Universidad de los Andes

 Universidad de Quintana Roo

Universidad del Salvador Buenos Aires

 Universidad Especializada de las Américas

 Universidad Estatal de Bolívar

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

 Universidad Mexiquense del Bicentenario

 Universidad Nacional del Santa

 Universidad Nacional Federico Villarreal

Universidad Pablo de Olavide - Seville
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وسائل اإلعالم
اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للبث اإلذاعي 

االتحاد اإلذاعي األوروبي

اإلذاعة الوطنية البلغارية 

 CEPROPIE التليفزيون الرسمي

 )Cities Network Campaign( حملة شبكات المدن

راديو نيجيريا

شبكة األخبار المكسيكية 

 ABC Digital شركة

 Acustik media شركة

 ContinentPremier.Com مجلة البلدان األفريقية

 Newsnet مراسل بقناة

 Newnet ر قناة مصوِّ

مؤسسة اإلذاعة الفيدرالية النيجيرية في غاركي أبوجا

مؤسسة طومسون رويترز 

نقابة الصحفيين الدولية 

هيئة اإلعالم الكاريبية 

 Agencia de Noticias Internacionales - EFE

 Agencia de Noticias NVM

Business Week Fiji

 Canal 10

 Canal ONCE

ت المشاركة
الكيانا

Channel Africa - SABC

 Conociendo Más México

DIRAJ - شبكة الصحفيين األفارقة للحد من مخاطر 
الكوارث 

 Efektotv Capital Media

 El QuintanaRoo.Mx

 El Universal - México

 En Cero

 Esto Es Puerto Morelos - Grupo
 Informativo Riviera

 Estrategia en línea

Front Page Limited

 Grupo Imagen MultiJ

 Grupo Milenio

 Grupo Radio Centro

 H. Ayuntamiento FCP

 Humanitarian Productions S.C.

KTN News

 La Jornada

 Latino Press Worldwide

Le Soleil

 Libertad de Palabra

 Luces del Siglo/ La Silla Rota

Malawi TV

 Noticias MVS

 Notimex - Agencia de Noticias del Estado
 Mexicano

 Novedades

 NRM

Impact Asesores

 Impulsora Cora sacv

 Ingeniar

 Ingeniería de Presas SL

 INIGER

 Knowledge Agency Europe AB

 Los Riesgosos AC

 Operadora de Centros de Espectáculos
 S.A. de C.V.

 Previdere Lex Consultoría Jurídica y
 Productividad, S. C.

 PROCIV Consultores

 Proyectos Asesoría y Construcciones
 Atogapan” S.A. de C.V

 Reavic Consultores

 Resilient Solutions 21

 Rural Livelihood Risk Management
 Consulting

 Safehotels Alliance AB

 SARC Consultoría en Análisis de Riesgo
 SC

SEPCO Consultoria

 Servicios de Administración de Riesgos
 S.A. de C.V.

 Servicios Integrales de Seguridad Privada
 e Industrial

 SkyAlert de México

 Slipstream

 Sociedad Nacional de Industrias

 Solity International

 Soluzion Systems - Verus Vicis Soluzion
 Consortio LLP

Spacenet México

 Techbility

Techno Silva

Telecomunicaciones

 OEM

 People's Voice

 Periódico QUEQUI

 Perspectiva

Prensa Financiero

 Proyecto 40

Radio Atogapan

 Radio Centro

 Radio Formula

 Reforma

 Reportero

 Revista Militar Armas

 Sipse TvCun

 Sistema Quintanarroense de
 Comunicación Social

 Televisa

The Jakarta Post

 The Patriot

The Times of India

Thirtyrev

 Thompson Reuters TV

 TV Azteca

 Veracidad Channel

 W Radio

 Televisa SA de CV

 Telmex

 Thompson

 Verus Vicis Soluzion Consortio FZ LLC
في اإلمارات العربية المتحدة
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ACP - مجموعة بلدان إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ
AFAD - هيئة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ )تركيا(

ARISE - تحالف القطاع الخاص من أجل بناء قدرة المجتمعات على الصمود التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
ASEAN - رابطة أمم جنوب شرق أسيا

ASEZA - سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
BRAC - منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات

BRACED - بناء القدرة على الصمود أمام الكوارث والظروف المناخية القياسية والتكيف معها
CASC - آسيا الوسطى وجنوب القوقاز

CBDRR - الحد من مخاطر الكوارث القائم على المجتمع
CCA - التكيف مع تغير المناخ

CDEMA - الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث 
CEO - مسؤول تنفيذي رئيسي

CEOS - اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض
CEPREDENAC - المركز المعني بتنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى

CODATA - لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية
CONACYT - المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا )المكسيك(

CONAMOVIDI - االتحاد الوطني للمرأة المنظم للحياة والتنمية المتكاملة
CONRED - التنسيق الوطني للحد من الكوارث )غواتيماال(

CREWS - مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر 
CSO - منظمة مجتمع مدني

DARMA - الوصول إلى البيانات إلدارة المخاطر
DIPECHO - برنامج االستعداد للكوارث التابع للمفوضية األوروبية

DRES - منظمة التنمية والتجديد وتجهيز المدارس )الكائنة بإيران(
DRM - إدارة مخاطر الكوارث

DRR - الحد من مخاطر الكوارث
ECCAS - الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا

ECAL - كلية الفنون في لوزان
ECHO - العمليات األوروبية للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية )المفوضية األوروبية(

ECLAC - اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة لألمم المتحدة
EFDRR - المنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث

EU - االتحاد األوروبي
FEMA - الوكالة االتحادية إلدارة حاالت الطوارئ

FLACSO - معهد أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية
GDP - الناتج المحلي اإلجمالي

GEO - الفريق المعني برصد األرض
GFDRR - المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش

GIS - نظام المعلومات الجغرافية
GIZ - الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

GP - STAR - الشراكة العالمية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الفضائية للحد من مخاطر الكوارث
HLPW - الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه

IASC - اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
ICHARM - المركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه

ICSU - المجلس الدولي للعلوم

IFRC - االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
IGO - منظمة حكومية دولية

INFORM - مؤشر إدارة المخاطر
INEGI - المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا )المكسيك(

IRDR - البحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث
IRP - البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث

LDCs - أقل البلدان نمًوا
LDCs - البلدان النامية غير الساحلية

LODGD - البيانات المفتوحة المترابطة ألبحاث مخاطر الكوارث العالمية
NDC - مساهمة محددة وطنًيا
NGO - منظمة غير حكومية

NSO - المكتب اإلحصائي الوطني
ODI - معهد التنمية الخارجية

OECD - منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
PAHO - منظمة الصحة للبلدان األمريكية

PREVFOGO - المركز القومي لمنع حرائق الغابات ومكافحتها )البرازيل(
RAED - الشبكة العربية للبيئة والتنمية

ROWCA - المكتب اإلقليمي لغرب ووسط إفريقيا التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
S&T - العلوم والتكنولوجيا

SDGs - أهداف التنمية المستدامة
SIDS - الدول الجزرية الصغيرة النامية

SINAPROC - وكالة الحماية المدنية الوطنية المكسيكية
SISRI - مبادرة صمود الدول الجزرية الصغيرة

SME - الشركات الصغيرة والمتوسطة
SNIEG - النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية والجغرافية )المكسيك(

UCLG - منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة
UNFCCC - اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

UN - األمم المتحدة
GGIM - UN - لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي التابعة لألمم المتحدة.

OCHA - UN - مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
OHRLLS - UN - مكتب األمم المتحدة للممثل السامي المعني بأقل البلدان نمًوا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية

SPIDER - UN - المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ
UNDP - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNESCO - منظمة األمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة
UNICEF - منظمة األمم المتحدة للطفولة

UNISDR - مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
UNOOSA - مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

UNU - جامعة األمم المتحدة
WIA - من الكالم إلى العمل

WISS - المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة
WMO - المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

قائمة االختصارات



twitter.com/unisdr

flickr.com/photos/isdr

facebook.com/unisdr

unisdr.org

حقوق الطبع والنشر للصور العادية والفوتوغرافية بهذا المنشور محفوظة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمنشآت 
ذات الصلة. ُويحظر قطعًيا نسخ الصور، واستنساخها، وبيعها، وأي استخدام ثانوي آخر لها دون تصريح بذلك.

محتويات هذا المنشور محمية بحقوق طبع ونشر. وال يجوز استخدامها ألغراض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتظل جميع الصور الواردة في هذا المنشور 
ملكية حصرية لمصادرها التي تمت اإلشارة إليها، وال يجوز استخدامها ألي أغراض دون الحصول على إذن مكتوب من المصادر 

ذات الصلة.

للحصول على إذن بشأن استخدام أي جزء من هذا المنشور، أو توزيعه، أو إعادة طباعته، ُيرجى التواصل مع المقرات الرئيسية 
isdr@un.org لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على البريد اإللكتروني

اإلصدار 1 - اللغة العربية

http://facebook.com/unisdr
http://flickr.com/photos/isdr
http://twitter.com/unisdr
http://twitter.com/unisdr
http://flickr.com/photos/isdr
http://facebook.com/unisdr
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