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© األمم المتحدة 2019
لمزيد من المعلومات اإلضافية ،يرجى االتصال بـ:
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 11-9شارع  1202 ،Varembe.جنيف ،سويسرا ،البريد اإللكترونيisdr@un.org :
حقوق الطبع والنشر لجميع الصور العادية والفوتوغرافية بهذا المنشور محفوظة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وُ يحظر قطعيًا نسخ
الصور ،واستنساخها ،وبيعها ،وأي استخدام ثانوي آخر لها دون تصريح بذلك .للحصول على إذن بشأن استخدام أي جزء من هذا المنشور ،أو توزيعه،
أو إعادة طباعته ،يُرجى التواصل مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على البريد اإللكتروني.isdr@un.org :
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شكر وتقدير
يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن عميق تقديره وشكره لسويسرا الستضافتها ومشاركتها في رئاسة المنتدى
العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام  2019وللدعم السياسي واللوجيستي والمالي القوي الذي قدمته والذي أسهم إلى حد كبير في
إنجاح هذا الحدث.
عالوة على ذلك ،نود أن نعرب عن عميق تقديرنا للحكومات التالية التي دعمت المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019
عن طريق اإلسهامات المخصصة أو غير المخصصة :أستراليا ،وقبرص ،والجمهورية التشيكية ،وفنلندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإيرلندا،
واليابان ،ولوكسمبورغ ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والسويد ،وكذلك المفوضية األوروبية .كما نشكر مؤسسة نيبون اليابانية ومؤسسة يو بي
إس ومنتدى تطوير التأمين على مشاركاتهم.
ويعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن خالص شكره للمنظمات واألفراد والمتطوعين الذين أسهموا بالمثل في نجاح
تنفيذ المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام  .2019كما يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أيضًا عن تقديره
لحكومات أرمينيا وكولومبيا وإيطاليا ومنغوليا وتونس الستضافتها المنتديات اإلقليمية.
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المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019
يُعد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  -حسبما أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة  -المنتدى الرئيسي على المستوى العالمي لتقديم
المشورة اإلستراتيجية والتنسيق ووضع الشراكات واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ األطر الدولية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث،
مثل :إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث .انعقدت الدورة السادسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ( )GP2019في جنيف
في الفترة من  13إلى  17أيار/مايو  .2019وقد اجتمع نخبة من كبار المفكرين والممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث في
العالم ،وصانعي السياسات ،والمسؤولين الحكوميين ،وغيرهم من أصحاب المصلحة للمناقشة والمناظرة بشأن كيفية الحد من آثار الكوارث،
وتعزيز تنفيذ إطار سِ نداي ،واألهداف ذات الصلة بخطة التنمية المستدامة  ،2030والتزامات اتفاق باريس بشأن تغير المناخ .كما ستسهم
النتائج في مناقشات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي سيعُقد في نيويورك في تموز/يوليو  2019وكذلك في
مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي من المزمع أن يعقده األمين العام لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر  2019كما أنها تمثل أيضًا آخر تجمع
عالمي لجميع أصحاب المصلحة قبل الموعد النهائي لتحقيق الغاية (هـ) من إطار سِ نداي :زيادة كبيرة في عدد البلدان ذات اإلستراتيجيات
الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  .2020سيركز موضوع المنتدى العالمي " - 2019ثمار القدرة على الصمود:
نحو مجتمعات مستدامة وشاملة" على الكيفية التي تجني فيها إدارة مخاطر الكوارث واالستثمارات التنموية الواعية بالمخاطر ثمارها في
العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية .وتشتمل على ما هو أكثر من مجرد ربح اقتصادي ،وتواصل في الحد من مخاطر الكوارث
وكذلك تعزيز النتائج عبر القطاعات االجتماعية واالقتصادية والمالية والبيئية على المدى البعيد .كما عزز المنتدى العالمي للحد من مخاطر
الكوارث  GP2019إدماج المنظور الجنساني وتحقيق التوازن حيث كان نصف األعضاء المتحدثين من النساء ،كما شكلت النساء نسبة
أربعين في المئة من المشاركين.

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
أُنشئ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في عام  1999وفُوِّ ض بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ()195/56
ليكون بمنزلة مركز التنسيق في منظومة األمم المتحدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث .ويتمثل دور مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث في دعم تنفيذ إطار سِ نداي ،ومتابعته ،واستعراضه بما في ذلك من خالل دعم االتساق مع األطر الدولية األخرى ،مثل:
خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة المحددة لها وكذلك اتفاق باريس بشأن تغير المناخ .وهو مكتب األمانة
العامة لألمم المتحدة الذي يترأسه الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث ( .)SRSGيتخذ مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نهجً ا تنسيقيًا بين أصحاب المصلحة المتعددين يقوم على العالقات التي أقامها مع الحكومات
الوطنية والمحلية ،والمنظمات الحكومية الدولية ،والمجتمع المدني ،بما في ذلك القطاع الخاص ،من خالل العمل عبر شبكة من الشركاء
العالميين .يقع مقر مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف ،مع وجود خمسة مكاتب إقليمية ،في آسيا (بانكوك) ،وإفريقيا
(نيروبي) وأوروبا (بروكسل) ،والدول العربية (القاهرة) واألمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي (بنما) ،ومكتب فرعي إقليمي واحد في
فيجي (سوفا) .يحتفظ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أيضًا بمكتب اتصال بمقر األمم المتحدة في نيويورك ،ومكتب
اتصال في بون ،كما يوجد في كوبا وإنشون ،ويحتفظ بمكتب اتصال باالتحاد اإلفريقي في أديس أبابا.
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السيدة /مامي ميزوتوري

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث.

كانت

الدورة السادسة من المنتدى العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث تمثل فرصة جذابة لمناقشة الحد من مخاطر
الكوارث ،وبناء القدرة على الصمود ،واستعراض التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث .وضمت نحو
ً
عضوا في األمم المتحدة .استند المنتدى العالمي إلى المنتديات اإلقليمية ودون
 4000مشارك من  182دولة
اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث التي استضافتها حكومات ك ٍّل من أرمينيا ،وكولومبيا ،وإيطاليا ،ومنغوليا،
وتونس في عام .2018
وسعى المنتدى العالمي إلى تحقيق اإلدماج والمساواة بين الجنسين وإتاحة الوصول .حيث مثلت النساء نسبة  %50من الحاضرين و%40
من المشاركين في المنتدى .كما حضر أكثر من  120شخصًا من ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى ممثلين عن كل مجموعة من مجموعات
أصحاب المصلحة الستة عشر بما في ذلك األطفال والشباب والنساء والسلطات المحلية .وأكد المشاركون أن هذا البرنامج عزز فكرة
اإلدماج وكان بمنزلة فرصة ممتازة لتبادل المعرفة والتفاعل ومشاطرة اإلنجازات ومناقشة التحديات .وكانت الطاقة الناتجة عن المناقشة
العامة والحوار واالستماع إلى النهج االبتكارية للحد من مخاطر الكوارث ملموسة وغمرت األجواء.
كما علمنا خالل المنتدى العالمي عن إحراز تقدم جيد في تنفيذ العديد من مجاالت إطار سِ نداي بشأن الحد من مخاطر الكوارث .ومع
ذلك ،ففي الوقت الذي نقترب فيه من الموعد النهائي للغاية "هـ" لعام 2020؛ نجد أن نصف سكان العالم فقط يعلمون عنها .يجب علينا
التعجيل بوتيرة التنفيذ خالل األشهر القادمة للتأكد من أن جميع الغايات ستكون في مسارها الصحيح بحلول عام .2030
أعرب المشاركون عن مسألة أخرى خالل المنتدى العالمي تمثلت في الحاجة إلى ضمان أن تكون جميع استثمارات التنمية قائمة على
الوعي بالمخاطر إذا كان العالم بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030
وجرى التشديد على التحديات التي تلوح في األفق في إطار سِ نداي في مستهل تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث
ً
تساؤل عن وجود استيعاب لآلثار المترتبة على
( )GAR2019الذي يتناول الطبيعة المنهجية المتزايدة لمخاطر الكوارث ،ويطرح
المخاطر الطبيعية والمخاطر من صنع اإلنسان وأهمية الحد من ظهور مخاطر جديدة.
ولتكرار المداوالت التي جرت في المنتدى العالمي ،فمن المهم إحراز المزيد من التقدم بشأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في
اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأن يتم اإلقرار بذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية
المستدامة ومؤتمر القمة المعني بالمناخ لعام  2019ومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وتشكل
المداوالت التي تجري في المنتدى العالمي إسهامًا مهمًا في هذه األحداث الجارية في وق ٍ
ت الحق من عام .2019
أتمنى لكم قراءة ممتعة للمناقشات!
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موجز الرئيسين المشاركين  -جنيف  17أيار/مايو 2019
فوائد القدرة على التكيف :نحو تحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة
أ -مقدمة
-1

ُعقِدت الدورة السادسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من  13إلى  17من أيار/مايو  2019في جنيف ،سويسرا .واشترك
في رئاستها السيد مانويل ساغر وزير الدولة بحكومة سويسرا ،والسيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد
من مخاطر الكوارث .وحضر الدورة مشاركون من  182بل ًدا .استند المنتدى العالمي إلى المنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث التي استضافتها حكومات ك ٍّل من أرمينيا ،وكولومبيا ،وإيطاليا ،ومنغوليا ،وتونس في عام .2018

-2

إن تركيز المنتدى العالمي في "فوائد القدرة على التكيف :نحو تحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة" سيسهم إسهامًا بالغ األهمية في المنتدى السياسي
رفيع المستوى لعام  2019المعني بالتنمية المستدامة ومؤتمر القمة المعني بالمناخ .وقد دعا المنتدى العالمي إلى اتخاذ إجراءات معجلة في سبيل
تحقيق الغايات السبع إلطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2015وسلَّط الضوء على أهمية الحد من مخاطر الكوارث في
تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030باإلضافة إلى إسهام إطار سِ نداي في اتفاق باريس ،وخطة العمل من أجل اإلنسانية ،والخطة الحضرية
الجديدة ،ومسار ساموا.

-3

سبق المنتدى العالمي انعقاد ك ٍّل من المؤتمر الثاني لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،والدورة الرابعة للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار ،ومنتدى
أصحاب المصلحة ،ومنتدى العلوم والسياسات.

-4

ظهر مستوى التقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين وإمكانية الوصول إليهما جليًا خالل المنتدى ،رغم الحاجة إلى المزيد من العمل .كان نصف
األعضاء من النساء ،كما شكلت النساء نسبة أربعين في المئة من المشاركين؛ مما يعمل على إسماع أصوات القيادات النسائية .وقد قدم المنتدى
العالمي لعام  2019أكبر التسهيالت الخاصة بذوي اإلعاقة حتى تاريخه ،حيث حضر أكثر من  120شخصًا من ذوي اإلعاقات.

ب -تقييم التقدم المحرز
-5

-6

-7

-8

قيم المنتدى العالمي لعام  2019عملية تنفيذ إطار سِ نداي ،وذلك استنا ًدا إلى البيانات المُقدَّمة من جانب الدول األعضاء إلى نظام رصد إطار
سنداي ،والتحليل الوارد في تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة لعام  2019بشأن الحد من مخاطر الكوارث ( ،)GAR 2019وغير ذلك من
التقارير في اآلونة األخيرة ،مثل تقرير االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ،
وتقرير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .قُ ِّدم تقرير التقييم العالمي لعام 2019
في اليوم األول من المنتدى العالمي.
تم إحراز تقدم في تنفيذ إطار سِ نداي .حيث يقوم  116بل ًدا بتقديم التقارير من خالل نظام رصد إطار سِ نداي .و ُت َعد هذه خطوة مهمة نحو تكوين
فهم أفضل عن المخاطر وعملية التنفيذ القائمة على معرفة المخاطر ألهداف التنمية المستدامة ( .)SDGوقد طوِّ رت توجيهات ،وأدوات ،ووسائل
جديدة ومبتكرة بشكل تعاوني ،بما في ذلك في مجاالت تنمية القدرات ،والصحة ،والنزوح .وكان االلتزام بالتعاون واضحً ا ،كما عبر عنه أول
إعالن مشترك ألصحاب المصلحة الذي أُصدر في المنتدى العالمي .حيث أظهرت البلدان التزامًا قويًا بتعددية األطراف سعيًا إلى اتباع ال ُنهُج
المتكاملة للحد من مخاطر الكوارث ،والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،والتنمية المستدامة.
استطاع المنتدى العالمي تقديم الحجج االجتماعية ،والبيئية ،واالقتصادية لصالح قضية الحد من مخاطر الكوارث .وقُ ِّدمت األمثلة واألدلة المستندة إلى
األبحاث بوصفها ً
دليل على الفوائد المتعددة لعملية اتخاذ القرارات القائمة على معرفة المخاطر ،وذلك لبناء القدرة على التكيف ،وعدم االكتفاء بتجنب
الخسائر فحسب .ولكن ،من الناحية العملية ،ال يزال تطبيق قرارات االستثمار والتنمية القائمة على معرفة المخاطر هو االستثناء وليس القاعدة.
أبلغ واحد وتسعون بل ًدا عن وضع إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث .إال أن الوتيرة الحالية للتنفيذ ليست سريعة بما يكفي للوفاء بالموعد
النهائي للغاية (هـ) في عام  ،2020وقد ِّ
تؤخر إحراز مزيد من التقدم في تحقيق الغايات األخرى.
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ال يزال معدل الوفيات جراء الكوارث يسير في اتجاه تنازلي على الصعيد العالمي ،ويظهر إجمالي الخسائر البشرية المرتبطة بالمخاطر الطبيعية
في البلدان متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل .باألرقام المطلقة ،فإن الخسائر االقتصادية المرتبطة بالكوارث ،واآلخذة في االرتفاعُ ،تعزى في
الغالب إلى الدول ذات الدخل المرتفع .ومع ذلك ،نجد أن السكان األكثر عرضة للخطر على مستوى العالم ،وخصوصًا في أقل البلدان ً
نموا،
والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،يتحملون أعلى الخسائر مقارنة بقدراتهم االقتصادية.
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تتغير أشكال المخاطر بسرعة .وال بد من األخذ في االعتبار المخاطر المتنوعة التي تتراوح بين مخاطر تغير المناخ والمخاطر البيولوجية إلى
المخاطر السيبرانية .فقد أدت إضافة أخطار جديدة إلى مشاركة هيئات جديدة في الحوار بشأن المخاطر ،بما في ذلك الجهات الفاعلة المعنية
بالتمويل والبيئة وفي القطاع الخاص .ويؤكد تقرير التقييم العالمي لعام  2019أن المخاطر معقدة وغير خطية .وال شك في أن توسيع نطاق الفهم
لألثر الكامل واآلثار المتعاقبة للمخاطر الطبيعية والمخاطر التي من صنع اإلنسان أمر حيوي.
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إن الوعي بالمخاطر الوشيكة ،والمترابطة ،وسريعة التحول وفهمها غير كا ٍ
ف بوجه عام .وهناك ثروة من المعلومات األساسية المستقاة من
مجموعات البيانات غير التقليدية الجديدة لم ُتستغل بالكامل .وال تزال البيانات المص ّنفة حسب الجنس ،والعمر ،واإلعاقة غير متوفرة إلى حد كبير.
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إن االلتزامات نحو اتباع نهج شامل للحد من مخاطر الكوارث  -مع االعتراف بالدور الذي ال غنى عنه الذي تقدمه الفئات المعرضة للخطر
المتأثرة بشكل غير متناسب ،بما في ذلك النساء ،والنازحين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكبار السن ،واألطفال ،في سبيل الحد من مخاطر
الكوارث  -لم يتم ترجمتها بعد بقدر كا ٍ
ف إلى أفعال.
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لن تحقق الوتيرة الحالية وحجم العمل الحالي غايات إطار سِ نداي ،وهو األمر الذي سيهدد بدوره تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030
وقد أدرك المنتدى العالمي هذه التحديات ودعا إلى تقديم المزيد من الطموح ،وااللتزام ،والريادة من جانب جميع الحكومات واألطراف المعنية.

ج -المضي قد ًما في تنفيذ إطار سِ نداي
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هناك حاجة إلى إعادة النظر بصورة حاسمة وأساسية وعاجلة في طريقتنا في التعامل مع المخاطر .فالماضي ليس مؤشرً ا كافيًا من أجل المستقبل.
مدعوم بتقييم األخطار متعددة التخصصات ومتعددة المخاطر .وسيعمل اإلطار العالمي
ال بد من اتباع نهج مترابط لمواجهة المخاطر النظامية،
ٍ
ً
عامل تقنيًا جدي ًدا لوضع قائمة
لتقييم المخاطر على تيسير هذا النهج .وقد شكل الخبراء من مجال العلوم ،واألمم المتحدة ،والقطاع الخاص فري ًقا
تعريفات ألخطار إطار سِ نداي .وسيسهم هذا  -من بين أمور أخرى  -في تعزيز فهم األبعاد الجديدة لمخاطر الكوارث .وسيزيد مثل هذه الجهود
فهمنا للمخاطر ،ويُثري عملية اتخاذ القرار ،ويُعزز تحول السلوك.
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البيانات الشاملة والمصنفة التي استخدمت عبر الزمان والمكان مهمة للتوصل إلى تعريف فعَّال للتعرض والتأثر ،وال سيما هؤالء األكثر عرضة
للمخاطر .نحن بحاجة إلى االنتفاع على نحو أفضل من البيانات المتوفرة للحصول على المعلومات واتخاذ اإلجراءات.
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يجب ضمان توافر البيانات وإتاحة الوصول إليها؛ لتكون بمنزلة األساس للكشف عن المخاطر وتقييم خسائرها .وقد طلبت البلدان الحصول على
مساعدة مدعومة فيما يتعلق بتطوير قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث التي ال يمكن االستغناء عنها عند إعداد التقارير .ومن شأن
التعاون المتزايد بين الحكومات المحلية والمركزية واألطراف المعنية ،بما فيها القطاع الخاص والقطاع المدني ،تحويل بيانات المخاطر إلى
معلومات مفهومة وقابلة لالستخدام.
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من أجل تحقيق "فوائد القدرة على التكيف" ،يجب على البلدان ،والمجتمعات ،والمؤسسات ،واألفراد زيادة القدرات للمشاركة في منع حدوث
المخاطر والحد منها .إن تلبية احتياجات الحكومات واألطراف المعنية من القدرات من أجل إحراز التقدم في تنفيذ إطار سِ نداي بما يتوافق مع
األطر العالمية األخرى تتطلب اتباع نهج أكثر إستراتيجية لتنمية القدرات بدعم من وسائل التمويل الكافية.
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ينبغي أن تستهدف السياسات واإلستراتيجيات والبرامج المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك تقييمات المخاطر ،دوافع عدم المساواة
واإلقصاء وأن تستند إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان .وينبغي أن تضمن آليات الحكم والتشريع إعطاء األولوية لالحتياجات الخاصة بأكثر
المجموعات عرضة للخطر وال ُم َهمَّشة.
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يجب أن تعبر جميع مراحل وضع اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية وتنفيذها عن أصوات النساء ،خاصة على مستوى القاعدة الشعبية .كما تسهم
ال ُنهُج المتجاوبة والمراعية لالعتبارات الجنسانية في إحداث حاالت تدخل أقوى للحد من مخاطر الكوارث ،مما يقلل تعرض النساء للخطر في
أوقات الكوارث .ويجب تعزيز دورهن القيادي .وال بد من وجود اهتمام متزايد وموارد مستهدفة لترجمة التزامات إدماج النساء إلى مستويات
تقدم فعلية.

-20

يقود األطفال ،والشباب ،والمهنيون الشباب الطريق نحو الحد من مخاطر الكوارث والعمل المناخي .حيث يلزم بذل جهود أكبر إلضفاء الطابع
المؤسسي على مشاركتهم واالستفادة على النحو المناسب من قدراتهم.
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يجب تعزيز دور وسائط اإلعالم للمشاركة بفعَّالية في الحد من مخاطر الكوارث من خالل ضمان وجود بنية تحتية أساسية لالتصاالت وتفعيلها ،مما
يقدم المعلومات لمساعدة المجتمعات على الحد من المخاطر وكيفية طلب المساعدة في حالة وقوع كارثة .كما يجب تطوير آليات؛ لتحقيق التعاون
على نحو أفضل بين المؤسسات اإلعالمية الوطنية ووكاالت األمم المتحدة التي تتعامل مع المعلومات بالغة األهمية للحد من مخاطر الكوارث.
ينبغي تعزيز ال ُنهُج اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث ،ليس بوصفها وسيلة لمواجهة المخاطر العابرة للحدود فحسب ،بل لالسترشاد بها في
وضع اإلستراتيجيات الوطنية سعيًا إلى التخطيط والتنفيذ المتس َقين .ويعمل التعاون والمنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية على تسهيل تبادل الخبرات
وإنشاء الشبكات.
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يجب على الحكومات تسريع الجهود لوضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ،بما يتماشى مع إطار سِ نداي لتحقيق الغاية (هـ)
بحلول عام  ،2020وبما يتوافق مع خطط التكيف الوطنية ،والمساهمات المحددة وطنيًا ،والخطط اإلنمائية الوطنية .كما يجب على البلدان تكثيف
تقديم التقارير النظامية إلى نظام رصد إطار سِ نداي.
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تعد اإلستراتيجيات والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث ضرورية لضمان تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية .ويجب على الحكومات الوطنية
تمكين عمليات وضع الخطط واإلستراتيجيات المحلية وتنفيذها .وفي المقابل ،يجب أن يسهم تنفيذ الخطط المحلية هذه في توجيه عملية مراجعة
اإلستراتيجيات الوطنية .ويجب أن يتم وضع اإلستراتيجيات والخطط المحلية وتنفيذها بقيادة محلية ،مع االسترشاد بمعارف المجتمعات ،واالستناد
ً
تخطيطا طويل األجل يتسم بالتكامل الحضري -
إلى الحلول المحلية ،بما في ذلك التعلم بين المدن .تتطلب األنماط الحالية للتوسع الحضري
الريفي ،وأ ُ ُ
طرً ا تمويلية مستدامة ،وتعاون جميع مستويات الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين لبناء مدن قادرة على التكيف.
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تعد البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الكوارث أساسية لتحقيق رؤية التنمية القائمة على معرفة المخاطر .وهناك حاجة قوية إلى
االستفادة من المنافع المشتركة لل ُنهُج القائمة على ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية وتعزيز التكامل بين مختلف البنى التحتية الزرقاء ،والخضراء ،والرمادية.
ينبغي تعزيز ال ُنهُج القائمة على الطبيعة وال ُن ُ
ظم اإليكولوجية لتحقيق أهداف فوائد القدرة على التكيف وإدماجها في إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث على جميع المستويات .وقد التزم أصحاب المصلحة بالمشاركة في الحلول القائمة على الطبيعة ومسار القدرة على المواجهة والتكيف
لمؤتمر القمة المعني بالمناخ.
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يجب تعزيز التخطيط والعمل إلدارة األخطار البيولوجية ،بما في ذلك األوبئة والجوائح ،مع تعزيز االستثمارات في المرافق الصحية المرنة.
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يجب على الحكومات والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد للحد من مخاطر النزوح بعد الكوارث قبل وقوع الكوارث .حيث ينبغي إلستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث وسياساتها مواجهة العوامل المسببة للنزوح بعد الكوارث والنتائج المترتبة عليها واإلسهام في إيجاد حلول دائمة .وتعد
سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ ضرورية؛ لتحقيق هذه الغاية .وال بد كذلك من النظر إلى مخاطر المناخ والكوارث بوصفها عوامل للهجرة.
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هناك حاجة إلى وجود مخصصات الميزانية للحد من مخاطر الكوارث من جانب جميع القطاعات على جميع المستويات .ويمكن دعم هذا من
خالل مواءمة األ ُ ُ
طر التمويلية الوطنية المتكاملة للتنمية المستدامة مع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث .وقد دعا المشاركون إلى نقل قدر
أكبر من الموارد المالية إلى السلطات المحلية؛ لتمكينها وتحديد ال ُنهُج المخصصة والمجتمعية للحد من المخاطر ،خاصة من خالل التمويل القائم
على التنبؤ .كما طلبت البلدان من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية دمج الحد من مخاطر الكوارث في مساعداتها اإلنمائية ،مع وجود
آليات مخصصة للبلدان الضعيفة والمعرضة للخطر التي تعاني حالة مديونية حرجة.
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يتطلب الحد من مخاطر الكوارث إستراتيجية مالية متعددة المستويات تستهدف جميع مصادر التمويل .فبينما تضطلع عمليات تحويل المخاطر،
وصناديق الطوارئ ،وخيارات السحب المُؤجَّ ل ،وإعادة هيكلة الديون بأدوار مهمة ،فإنها ال تكفي لتحفيز الحد من المخاطر وتمويل إعادة
البناء على نحو أفضل .يجب أن تدمج السياسات المالية الوقاية بوصفها عنصرً ا أساسيًا لتمويل الحد من مخاطر الكوارث من أجل بناء القدرة
على التكيف .وينبغي آلليات التمويل كسر الحلقة المفرغة للفقر ،وعدم المساواة ،وزيادة احتمال التعرض للمخاطر ،مع الحد من االعتماد على
المعونات للوقاية من الكوارث ،والتصدي لها ،وإعادة اإلعمار .لقد دعا المشاركون إلى المزيد من االستكشاف وزيادة أعداد المنتجات المبتكرة
التي يحركها السوق لتمويل المخاطر.

-22

-26

-31

-32

ينبغي أن تضمن وزارتا المالية والتخطيط أن اإلستراتيجيات والخطط المالية واإلنمائية قائمة على معرفة المخاطر .ومن الضروري إشراك
المصارف المركزية ،والهيئات التنظيمية ،ووكاالت تقدير الجدارة االئتمانية التخاذ القرارات المالية القائمة على معرفة مخاطر الكوارث .يعد
القطاع الخاص شري ًكا إستراتيجيًا لتحقيق اقتصادات ومجتمعات قادرة على التكيف .كما تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية
لحجم االبتكارات واالستثمارات الالزمة .يجب وضع معايير لتحديد مسؤوليات الحد من المخاطر الواقعة على عاتق مستثمري القطاع الخاص
في الشراكات بين القطاعين العام والخاص .باإلضافة إلى ذلك ،يعد إشراك المؤسسات المتوسطة ،والصغيرة ،والصغرى في الحد من مخاطر
الكوارث أمرً ا بالغ األهمية.
ينبغي االعتراف بالتفاعل بين الكوارث ،وتغير المناخ ،والتدهور البيئي ،والهشاشة ،خاصة في سياق المخاطر ذات الصلة بالمياه .وقد أ َّكد المنتدى
العالمي اآلثار األمنية لتغير المناخ والكوارث ،وشجع المزيد من إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف محددة السياق
في البلدان المتأثرة بالنزاعات والسياقات الهشة القائمة على تقييمات المخاطر التي تدمج الكوارث ،ومخاطر المناخ ،والصراعات.
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ينبغي أن تكون أقل البلدان ً
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية محور زيادة الدعم التقني ،ودعم بناء القدرات،
والدعم المالي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف .وينبغي اعتبار الحد من مخاطر الكوارث ذي أولوية في المرحلة التالية من
تنفيذ مسار ساموا وبرنامج عمل فيينا.

-34

يوفر منهج "إعادة البناء على نحو أفضل" فرصة لتغيير مشاهد اإلقصاء والتهميش التي تحدد في الغالب مدى تأثر األشخاص بالكوارث والتعرض
لمخاطرها .يجب أن تكون مشاركة المجتمعات المحلية وعمليات تنظيم المشاريع القائمة على معرفة المخاطر في مركز أحداث التعافي ،وإعادة
التأهيل ،وإعادة اإلعمار.
يجب أن يستند التأهب وإعادة اإلعمار إلى بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث وعمليات تقييم المخاطر .كما ينبغي تحسين عمليات تنفيذ ُنظمُ
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات مبكرة بوصفها جزءًا من أ ُ ُ
طر الحد من مخاطر الكوارث.
تكامل في مجال ُن ُ
ً
ظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة طر ًقا جديدة للتفكير في ترتيبات العمل والشراكات الحكومية الدولية
يتطلب تحقيق نهج أكثر
ُ
ُ
والشاملة لعدة قطاعات لتقديم نظم شاملة ومتمحورة حول الناس.

-35
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د -االعتبارات الختامية
-37

يظل التعاون الدولي واإلجراءات متعددة األطراف ضروريين إلدارة الطابع العالمي والمنهجي لمخاطر الكوارث ولتوفير الدعم الالزم للبلدان
النامية .وفي الوقت نفسه ،فإن اإلجراءات المحلية الشاملة هي السبيل إلى النجاح في إدارة مخاطر الكوارث وآثارها المتعاقبة.

-38

ُحرز في تنفيذ إطار سِ نداي وتحديد التوصيات المتصلة
أشار المشاركون إلى الدور الحاسم المستمر للمنتدى العالمي الستعراض مستوى التقدم الم َ
بالعمل في مجال السياسة العامة ،والحاجة إلى استعراض منتصف المدة إلطار سِ نداي .يعد عمل منظومة األمم المتحدة على جميع المستويات
أمرً ا محوريًا لضمان التأثير في الصعيد القُطري من خالل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية المنقحة ،والفِرق القُطرية ،والمنسقين المقيمين.

-39

كان هناك فهم قوي بأن مداوالت المنتدى العالمي بمنزلة إسهام حاسم يجب أن ي َ
ُؤخذ في االعتبار عند صياغة النتائج السياسية ومداوالت الدول،
بما في ذلك االستعراضات الحكومية الدولية الرئيسية في عام .2019

-40

كانت الرسالة الشاملة للمنتدى العالمي هي أن القدرة على التكيف تؤتي ثمارها .وقد وُ جِّ هت دعوة قوية إلى القادة على جميع المستويات لضمان
تحقيق فوائد القدرة على التكيف للجميع .إن االستثمارات القائمة على معرفة المخاطر ضرورية للتنمية المستدامة والمجتمعات الشاملة.

-41

دعا المشاركون إلى عقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ لعام  2019ومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتأكيد
الدور المُح ِّفز للحد من مخاطر الكوارث في توسيع نطاق العمل بشأن التكيف مع تغير المناخ والقدرة على التأقلم معه .كما أكد المشاركون مجد ًدا
أن إطار سِ نداي جزء ال يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030ودعوا إلى التزام سياسي أكبر إلدماج الحد من مخاطر الكوارث بشكل
كامل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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اﻟﻐداء ۱٤:۰۰ - ۱۱:۳۰ -
اﻟﻣطﻌم ﺑﺎﻟطﺎﺑق اﻷول

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ۱۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ -
ﻗﺎﻋﺔ ۲

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﻓﺗﺢ ﺣﺻص اﻟﺻﻣود
 ۱۱:۰۰ص  ۱۲:۳۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل
وﻧﺗﺎﺋﺞ إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 ۱۱:۰۰ص  ۱۲:۳۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

اﻟﻐداء
 ۱۲:۳۰م  ۰۲:۰۰ -م
اﻟﻣطﻌم ﺑﺎﻟطﺎﺑق اﻷول

ﺣوار رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ٤
ﻋدم إھﻣﺎل أي ﺷﻲء  -اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
اﻹﺟراء اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻣﻛﯾن ذﻟك إﻟﻰ أﻗﺻﻰ
ﺣد ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
إطﺎر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 ۰٤:۳۰م  ۰٦:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟوطﻧﯾﺔ وﺧطط اﻟﺗﻛﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ
 ۱۱:۰۰ص  ۱۲:۳۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  ۰۹:۰۰ -ص  ۰۱:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۲

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻌﻠم
**
اﻟﻐرف :ﻧﯾون ،ﻓﯾﻔﻲ )ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات(

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
دور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺧﺿراء
واﻟزرﻗﺎء واﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۱۱:۰۰ص  ۱۲:۳۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

 ٥ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 ۱۲:۳۰م  ۰۲:۰۰ -م
اﻟﻐرف :ﻟوزان )ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات(۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷ ،

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﻧظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻋن اﻷﺧطﺎر
اﻟﻣﺗﻌددة
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

ﺣﻔل ﺟواﺋز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
 ۰٤:۳۰م  ۰٥:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
اﻟﻣدن ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﻣود ﺿد
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻛوارث
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۲

اﻟﻐداء
 ۱۲:۳۰م  ۰۲:۰۰ -م
اﻟﻣطﻌم ﺑﺎﻟطﺎﺑق اﻷول

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﻣﺎ اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أو ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﺻﻛوك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﻌﺑﮫ ﻓﻲ إدارة
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۱۱:۰۰ص  ۱۲:۳۰ -م
ﻏرﻓﺔ ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات،
ﺟﻧﯾف

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  ۰۹:۰۰ -ص  ۰۱:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۲

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ

ﺣوار رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ٥
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن إطﺎر ﺳِ ﻧداي  -أﺟﻧدة أﻋﻣﺎل  ۲۰۳۰اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 واﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس ۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰ص
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻟﺟﻣﻌﺔ ۱۷ ،ﻣن أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو ،اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻟث :إﺟراءات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ

 ۱۸ﻣن أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو

اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﺗﺄھب وأﯾﺎم اﻻﺳﺗﺷﺎرة
ﻣؤﺗﻣر إﻋﺎدة إﻋﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟم اﻟراﺑﻊ وﻣؤﺗﻣر اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌددة
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺷﺎورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾرة* واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺎت اﻷﺧرى

اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﻓواﺋد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف :ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 ۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰ص
ﻏرﻓﺔ ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات،
ﺟﻧﯾف

اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة اﻟوزارﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث
 ۱۱:۰۰ص  ۰۱:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٦/٥

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﻧﻣﺎذج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻠﺣد
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

 ٥ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 ۱۲:۳۰م  ۰۲:۰۰ -م
اﻟﻐرف :ﻟوزان )ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات(،
۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﺗﻌزﯾز اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻠﯾﺔ/إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰٤:۳۰م  ۰٦:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻌﻠم
**
اﻟﻐرف :ﻧﯾون ،ﻓﯾﻔﻲ )ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات(

ﺣوار رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ۳
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
 ۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰ص
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻟﺧﻣﯾس ۱٦ ،ﻣن أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو ،اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ

 ۰۳:۰۰م –  ۰٥:۰۰م  -ﻗﺎﻋﺔ ۲

 ۱٤-۱۳ﻣن أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻌﻠم
**
اﻟﻐرف:
ﻧﯾون ،ﻓﯾﻔﻲ )ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات(

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﺗﻧﻔﯾذ إطﺎر ﺳِ ﻧداي
 ۰٤:۳۰م  ۰٦:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

ﺣوار رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ۲
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻷرﺑﻌﺎء ۱٥ ،ﻣن أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو ،اﻟﯾوم اﻷول :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز

ﺟﻠﺳﺔ ﻧﻘﺎش ﺗرﺣﯾﺑﯾﺔ
 ۱۰:۰۰ - ۰۹:۰۰ص
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة اﻟوزارﯾﺔ
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ۰٤:۱٥م  ۰٦:۱٥ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٦/٥

ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟرﯾﺎدة اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

 ٥ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 ۰۱:۰۰م  ۰۲:۳۰ -م
اﻟﻐرف :ﻣرﻛز ﻓﺎرﻣﺑﯾﮫ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات ﺟﻧﯾف
۱۸ ،۱٤ ،۱۳ ،۸/۷

ﺣﻔل اﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟرﺳﻣﻲ
 ۱۲:۰۰م  ۱۲:٤٥ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

ﺣوار رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ۱
اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إطﺎر ﺳِ ﻧداي  -اﻟﻣﻧظور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 ۱۰:۰۰ص  ۱۱:۳۰ -ص
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻧطﻼق ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 ۱۲:٤٥م  ۰۱:۱٥ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﻔﻰ
 ۰۱:۳۰م  ۰۲:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ٤

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ۲۰۱۹
 ۰۲:۳۰م  ۰٤:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰٤:۳۰م  ۰٦:۰۰ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۳

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل
اﻟﻧزوح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣد
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
 ۰٤:۳۰م  ۰٦:۰۰ -م
ﻏرﻓﺔ ﺟﻧﯾف

اﻟﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
 ۰٥:۱٥م  ۰٥:٤٥ -م
ﻗﺎﻋﺔ ۱

ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا

 ۹:۰۰ص

 ۱۰:۰۰ص

 ۱۱:۰۰ص

 ۱۲:۰۰م

 ۰۱:۰۰م

 ۰۲:۰۰م

 ۰۳:۰۰م

 ۰٤:۰۰م

 ۰٥:۰۰م

 ۰٦:۰۰م

 ۰۷:۰۰م

ﺣﻔﻠﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗﺳﺗﺿﯾﻔﮭﺎ ﺳوﯾﺳرا
 ۰٦:۳۰م  ۰۷:۳۰ -م
ﻏرﻓﺔ )ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻻﺣ ًﻘﺎ(

ﺣﻔل ﺟواﺋز ﺳﺎﺳﺎﻛﺎو واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
 ۰٦:۱٥م  ۰۷:۱٥ -م
ﻏرﻓﺔ ۲

ﻣﻧﺻﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر
ﻣن ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺣﺗﻰ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ۰٦:۰۰ - ۰۹:۰۰
ﻣﻧﺻﺔ إﯾﺟﻧﺎﯾت
ﻣن ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺣﺗﻰ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ۰٦:۰۰ - ۰۹:۰۰
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الحفاظ على البيئة
المنتدى العالمي والحفاظ على البيئة :دعونا نعمل على خفض االنبعاثات
الكربونية
ً
مركزا
حث المنتدى العالمي المشاركين على مكافحة التغير في المناخ
على فكرة أن التعاون في الجهود اليسيرة يسفر عن تحقيق نتائج عظيمة.
ويحتوي الموقع اإللكتروني للمؤتمر على معلومات محددة عن كيفية
الحد من آثار البصمة الكربونية أو التبرع بمبلغ بسيط (أقل من  2دوالر
أمريكي) أثناء السفر.
خالل المنتدى العالمي لعام  ،2019اغ ُتنمت كافة الفرص للتقليل من آثار
"البصمة الكربونية" قدر اإلمكان .كما اتسم المنتدى العالمي لعام 2019
بترشيد استخدام الورق .وقد جرى توفير تطبيق افتراضي عبر اإلنترنت
إلدارة المؤتمر والوثائق كي يتمكن المشاركون من الحصول على مواد
المؤتمر إلكترونيًا.
أُعيد تدوير المواد قدر المستطاع وقدم المطعم خيارً ا متاحً ا للوجبات النباتية
صديقة البيئة بالتعاون مع مركز المؤتمرات.

زرع مقدم الخدمة (شركة برو إكسبو) نحو  216شجرة  -شجرة واحدة
لكل متر مربع من مساحة المعرض  -في إطار مشروع إعادة التحريج.
وستقوم حكومة سويسرا بتعويض نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون الناتجة
عن المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  ،2019بما في ذلك رحالت
طيران المشاركين .ستضمن وحدات خفض االنبعاثات المعتمدة ،التي تبلغ
قيمها  30ألف دوالر أمريكي ،التعويض ،كما تفيد المشروعات المدرجة
على قائمة التصفية من خالل تحسين إنتاج الطاقة المستدامة واستهالكها
في مناطق مختلفة من العالم.

إمكانية الوصول
واصل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  2019إلقاء الضوء
على التزامات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المتمثلة في
ً
مسجل في
التزامه باإلدماج وإتاحة الوصول .وقد أبلغ ما يقرب من 120
المنتدى العالمي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث برغبتهم
في الوصول من بينهم  25شخصًا يستخدمون الكراسي المتحركة.
وأجرى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تنسي ًقا مسب ًقا قيّم
فيه المتطلبات وعمل مع إدارة موقع انعقاد المنتدى للتعامل مع عدد من
جوانب إمكانية الوصول لمختلف أنحاء مرافق المؤتمر ،األمر الذي أدى
إلى حدوث تحسن كبير في إمكانية الوصول لقاعة انعقاد المنتدى العالمي
للحد من مخاطر الكوارث  2019وجميع الفعاليات المستقبلية.
قدم ك ٌّل من المتطوعين ومستشار إمكانية الوصول الدعم والمساعدة لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أثناء التحضير للمنتدى العالمي للحد
من مخاطر الكوارث  2019وأثناء انعقاده .كما كان موظفو األمن والسالمة
على استعداد لإلجالء المحتمل لمكان انعقاد المنتدى وغيره من إجراءات
االستجابة في حاالت الطوارئ لتيسير تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة.
جرى تعديل موقع االنعقاد على النحو التالي :زودت المنصات بمصاعد
خاصة بالكراسي المتحركة وممرات خاصة كما تم شراء منصة محمولة
وقابلة للتعديل الستيعاب المتحدثين الواقفين والجالسين وانتشر المتطوعون
في موقع االنعقاد لمساعدة المكفوفين وتوجيههم.
رُتبت مقاعد للمشاركين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وأجهزة
الحركة في جميع غرف االجتماعات وليس فقط في األقسام الخاصة
"بمستخدمي الكراسي المتحركة" لتمكين الحضور من الجلوس مع الزمالء.
وقُدمت إرشادات بشأن العروض التقديمية الشاملة وآلية مشاركة أصحاب
ً
حديثا خالل المنتدى التمهيدي ألصحاب المصلحة الذي
المصلحة المشكلة
استمر مدة يومين.
أتاحت لوحة الكتابة التفاعلية المساعدة التي قدمها المعهد المعني باإلعاقة
والسياسة العامة حضور األشخاص عن بُعد من جميع أنحاء العالم واس ُتخدم
آلي روبوت لتوفير المشاركة عن بُعد لألشخاص من ذوي اإلعاقة بحيث
يتسنى لهم زيارة المعرض والتفاعل مع الحاضرين وحضور الدورات
التي يختارونها.
تم توفير الترجمة الفورية بلغة اإلشارة الدولية والشرح النصي في الوقت
الفعلي في الجلسات العامة وجلسات العمل وبُثت للمشاركين عن بعد
شروح نصية عبر اإلنترنت وترجمة بلغة اإلشارة الدولية أيضًا مما سهّل
مشاركة األشخاص الصم وضعاف السمع سواء الحاضرون في المنتدى
أو الحاضرون عن بُعد.
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۱۸۲
دوﻟﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء

 01المقدمة

+۳۸۰۰
 ٪٤۰ﻣﺷﺎرﻛﺎت
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

+۷۰
وزﯾرا
ً

۳٤
وﻛﺎﻟﺔ ﻣن وﻛﺎﻻت
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

٤۷
ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
دوﻟﯾﺔ

٪٥۰
ﻣﺗﺣدﺛﺎت
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

+۱۲۰
ﺻﺎ
ﺷﺧ ً
ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

۱٦
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

+٦۰
ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم

 ۱٦ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ
و +۹۰ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧﺻﺔ
إﯾﺟﻧﺎﯾت

۲٥
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ رﺳﻣﯾﺔ

+۱۰۰
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ

۱۰
ﻣﺧﺗﺑرات ﺗﻌﻠم
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الفعاليات الرسمية

حفل االفتتاح الرسمي
المائدة المستديرة الوزارية
حوارات رفيعة المستوى
جلسة خاصة
جلسات العمل
الحفل الختامي
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حفل االفتتاح الرسمي
> انقر هنا لمشاهدة حفل االفتتاح الرسمي عبر اإلنترنت.
المنسق :السيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث.

 02األحداث الرسمية

المشاركون في حلقة النقاش :السيد مايكل مولر ،مدير مكتب األمم المتحدة في جنيف .السيد مانويل ساغر؛ وزير
الدولة والمدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،وزارة الشؤون الخارجية االتحادية ،سويسرا .السيدة أمينة
ج .محمد ،نائب األمين العام لألمم المتحدة (رسالة فيديو) .السيد جاياتما فيكراماناياكي ،المبعوث الخاص لألمين العام
المعني بالشباب.
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السيدة /أمينة ج .محمد

نائب األمين العام لألمم المتحدة

 02األحداث الرسمية

السادة أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة،
األصدقاء األعزاء،
يؤسفني أنه لم يتسن لي أن أكون معكم شخصيًا ،ولكنني أشعر بالشكر
إلتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة المهمة من المنتدى العالمي
للحد من مخاطر الكوارث .أنتم تجتمعون في مرحلة حاسمة .حيث تتزايد
الحاجة إلى مواجهة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث يومًا بعد يوم
وكذلك تتزايد الدعوات من أجل اتخاذ إجراءات في هذا الشأن .الدالئل
العلمية جلية واضحة في هذا الشأن ،حيث يعمل تغير المناخ على االرتفاع
العالمي في الظواهر الجوية شديدة الوطأة ويضاعف أثر الفيضانات
واألعاصير والجفاف وموجات الحرارة .ويؤدي ذلك إلى قلب األدوار
وتهديد موارد الغذاء والماء وتدمير الحياة .ونحن نشهد أيضًا آثارً ا هائلة
ً
حديثا أن
على النظم األيكولوجية .كشف تقرير التنوع البيولوجي الصادر
هناك أكثر من مليون كائن حي يواجه خطر االنقراض خالل عقود .ليس
لدينا وقت لنضيعه .إذ أن انتشار الكوارث من شأنه أن يقوض جهودنا
الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .تتسبب زيادة فترات الجفاف
وشدتها في تفاقم نسبة الفقر والجوع .يمكن أن ُتنسب أنماط النزوح والهجرة
والصراعات في أحيان كثيرة إلى الظواهر الجوية شديدة الوطأة خاصة
عندما تقترن بفترات الصراع والضعف.
وبالرغم من هذه المخاطر الهائلة فإننا نعرف أنه إذا تضافرت الجهود من
أجل إيجاد حل فسيجني األفراد في كل مكان ثمار القدرة على الصمود قياسًا
على البيئات األكثر مالءمة ،باإلضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصادات
قوية وشاملة .وإني أرحب باهتمامكم بثمار القدرة على الصمود هذا العام.
يتيح المنتدى العالمي فرصة هائلة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
للبحث والمناقشة حول أفضل السبل لترجمة ذلك الوعي إلى واقع بنا ًء على
إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث.
وتوجد بالفعل حلول تبشر بالخير .فواحدة من أكثر األدوات فعالية للحد من
مخاطر الكوارث هي التي تعتمد على الطبيعة .على سبيل المثال من خالل
استعادة النظم اإليكولوجية التي تساعدنا والحفاظ عليها فإننا نحمي أيضًا
الحواجز الطبيعية التي تعترض سبل العواصف القوية .ويشمل ذلك الشعاب
المرجانية وغابات المنغروف التي تحمي العديد من المناطق الساحلية والغابات
التي ترشح المياه الخاصة بنا وتلتقط غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وتعمل
على الحد من تآكل التربة .كما اتسم المنتدى العالمي لهذا العام بتقديمه للعديد
من الحلول المعززة تكنولوجيًا ،مثل :مشروع الخرائط المفقودة الذي يضم
المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية لتطوير المناطق المعرضة للخطر.
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وتسلط مثل هذه الجهود الضوء على البقع الساخنة المعرضة للخطر
وتضعها فعليًا على الخريطة من أجل تحسين مستوى الدعم المقدم إليها
عندما تحل الكارثة .وفي الوقت ذاته ،يساعدنا تطوير دقة النمذجة والقدرة
على التنبؤ واستخدام الحوسبة الفائقة والذكاء االصطناعي على تكوين فهم
أفضل حول مكان وقوع الكوارث وكيفيتها .من المهم للغاية أن تكون هذه
االبتكارات متاحة عندما تدعو الحاجة إليها وبصفة خاصة في البلدان األكثر
عرضة للخطر والضعيفة والمنكوبة بالكوارث .وهذا أمر بالغ األهمية
للحفاظ على وعدنا العالمي بأال يتخلف أحد عن الركب.
السيدات والسادة والزمالء،
إن عالمنا بحاجة إلى األدوات واالستثمارات لدعم القدرة على التكيف في
مواجهة المخاطر التي يتزايد تواترها وتتزايد حدتها .يمكننا من خالل العمل
معًا دعم قدرات المواجهة الفردية واالستثمار في البنية التحتية وحماية
البلدان والمجتمعات األكثر عرضة للخطر .وكما شاركتم في المناقشات،
فأنا أشجعكم على صياغة التزامات جديدة وطموحة بشأن القدرة على
الصمود والتكيف من أجل دعم مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي يعقده
األمين العام في أيلول/سبتمبر .إن القمة هي فرصتنا للدفع باتجاه إجراء
تحول جذري اآلن .يُرجى االستفادة من المنتدى العالمي للحد من مخاطر
الكوارث إلى أقصى حد من أجل تبني أفكار إطار سِ نداي بحيث تتوافق
إستراتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث على الصُعد العالمية
واإلقليمية والوطنية والمحلية مع حجم التحدي الهائل الذي يواجهنا .فقدرتنا
على البقاء تعتمد على هذه التجربة.
أشكركم.
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وزير الدولة مانويل سيغر

 02األحداث الرسمية

المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون،
القسم الفيدرالي للشؤون الخارجية ،سويسرا

صاحب المعالي السيد محمد زكير زاده ،نائب رئيس الوزراء في دولة
طاجيكستان.
صاحب المعالي السيد أكتوفشين أولسيكيهان ،نائب رئيس الوزراء في دولة
منغوليا.
صاحبة المعالي السيدة وان عزيزة وان إسماعيل ،نائبة رئيس الوزراء في
دولة ماليزيا.
السيدة تارخا هالونين ،الرئيسة السابقة لفنلندا
معالي السادة الوزراء،
أعضاء الوفود الموقرين،
السيدات والسادة،
أعرب لجميع المشاركين باسم حكومة سويسرا ومكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث عن ترحيبي الحار بكم في المنتدى العالمي للحد من
مخاطر الكوارث في دورته السادسة .إنه لشرف وامتياز كبيران لشخصي
ولبلدي استضافة هذا المؤتمر بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث.
نجتمع في جنيف في وقت زاد فيه الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سبعة
أضعاف من عام  1980إلى عام  .2017حيث يتمتع سكان العالم بصحة
أفضل ويعيشون  20عامًا أطول مما كان األمر عليه قبل  50عامًا مضت.
وتتوافر فرص التعليم اآلن ألكثر من مليون طفل من الذكور واإلناث.
لذا ،إذا كانت األمور تسير على ما يرام فلماذا نحن هنا؟
وعلى الرغم من كل هذا التقدم فإننا نواجه واقعًا أليمًا .ففي تقرير العام
الماضي عن حالة العالم رسمت منظمة األغذية والزراعة (فاو) صورة
مروعة؛ للعام الثالث على التوالي يشهد العالم تزاي ًدا في حاالت الجوع .حيث
يتزايد مجد ًدا وبدرجة كبيرة عدد األشخاص الذين يعانون الحرمان الغذائي.
تمثل الحرارة والجفاف والفيضانات واالنهيارات األرضية والزالزل جزءًا
من األسباب الكامنة وراء اضطرار الناس لهجر ديارهم للبحث عن مكان
أكثر أما ًنا للعيش فيه وتأمين الحصول على الغذاء من أجل أسرهم .وتجبر
الكوارث نحو  50.000شخص يوميًا! على مغادرة منازلهم.
كانت دولتي في وضع مماثل في النصف األول من القرن التاسع عشر.
حيث اضطرت العائالت الريفية إلى مغادرة منازلها بسبب الجوع والفقر.
ودفعتها موجات البرد ورطوبة المناخ والفيضانات واسعة االنتشار وتقلُّص
اإلنتاج الزراعي في هوة الفقر .فكان الناس يهاجرون من سويسرا ويستقرون
في البلدان األخرى ً
بحثا عن حياة أفضل بينما نالحظ في الوقت الحالي أن
بالدهم أصبحت قبلة ووجهة للهجرات .في حين تمكنت سويسرا من زيادة
أراضيها الصالحة للزراعة في السهول الفيضية بفضل االستثمار في الوقاية
من المخاطر والتخفيف من حدتها .وكان هذا أحد العوامل التي أسهمت إسهامًا
كبيرً ا في تحقيق تنميتها الصناعية الناجحة .وعلى نفس المنوال ،سمحت إدارة
المخاطر بالمناطق الجبلية بتطوير قطاع السياحة الذي ال يزال مصدرً ا مهمًا
للدخل ألولئك الذين يعيشون في جبال األلب السويسرية.
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في الوقت الراهن ،يخلق تغير المناخ مخاطر جديدة تشمل الجفاف والفيضان.
ويتعين علينا أيضًا أن نتكيف ونستعد لمخاطر أخرى من صنع اإلنسان،
مثل :اإلرهاب والهجمات اإللكترونية التي تتحدى صمود مجتمعاتنا
المترابطة .نحن نأمل ونثق بأن التقدم التكنولوجي والعلمي والموارد المالية
ستساعدنا على التعامل مع هذه المخاطر.
ولكن يتعين علينا أيضًا رفع مستوى الوعي وتحقيق التعاون بين البلدان
ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية وال سيما القطاع الخاص
ً
محفزا على االبتكار والتقدم التكنولوجي.
بوصفه
يركز المؤتمر هذا األسبوع على العناصر الرئيسية الالزمة لتحقيق أهداف
جدول أعمال إطار سِ نداي ،وأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تقييم التقدم
المحرز واالستثمارات القائمة على الوعي بالمخاطر وآثار تغير المناخ.
كما نعلم جميعًا أن االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يحقق فوائد
جمة تتمثل في تجنب الخسائر .ولكن يتعين علينا أن نتصرف بنا ًء على
هذه المعرفة وأن نزيد فرص الحد من مخاطر الكوارث في عملنا اإلنمائي
بمزيد من التصميم.
السيدات والسادة الكرام ،لقد اجتمع في جنيف هذا األسبوع مشاركون
من نحو  180دولة؛ ممثلو الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
واألوساط األكاديمية .هذا التمثيل الضخم والشامل للجهات المعنية يمنحني
األمل .أود أن أعرب عن شكري لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث لتمكين هذا العدد الكبير من المشاركة .ستصل أصواتنا .س ُتلخص
مناقشتنا وتوضع في موجز الرئيسين يوم الجمعة .وستكون وثيقة المؤتمر
ذات األهمية البالغة عالمة بارزة ليست بالنسبة إلينا فحسب بل بالنسبة إلى
األمم المتحدة بشكل أعم .سيُقدم موجز الرئيسين إلى المنتدى السياسي رفيع
المستوى لألمم المتحدة المعقود في نيويورك في تموز/يوليو.
آمل أن يؤدي التزامنا السياسي إلى زيادة االستثمارات العالمية في بناء
القدرة على التكيف فهي أكثر جدوى من حيث التكلفة مقارنة بالتعامل مع
آثار الكارثة بعد وقوعها.
أتمنى لكم مؤتمرً ا بنا ًء ومثمرً ا.
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ألقت الوفود اآلتية بيا ًنا خالل المنتدى العالمي لعام .2019
تتوفر مقاطع الفيديو > هنا.

بيانات الدول األعضاء

جمهورية تنزانيا المتحدة

االتحاد الروسي

جمهورية قيرغيزستان

أثيوبيا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

أذربيجان

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

األرجنتين

جنوب إفريقيا

األردن

جنوب السودان

أرمينيا

دولة فلسطين

أستراليا

رومانيا

أفغانستان

زامبيا

إكوادور

زمبابوي

ألمانيا

سريالنكا

إندونيسيا

السلفادور

أوغندا

السويد

باراغواي

سويسرا

باكستان

شمال مقدونيا

البرازيل

الصومال

بنغالديش

الصين

بنين

طاجيكستان

بوتسوانا

الغابون

بوروندي

غامبيا

بولندا

غانا

بوليفيا

غواتيماال

بيرو

فانواتو

بيالروس

فرنسا

تايلند

الفلبين

تركيا

فنلندا

تشيلي

فيجي

توغو

قطر

تونغا

كازاخستان

جامايكا

الكاميرون

الجبل األسود

كمبوديا

الجزائر

كندا

جزر مارشال

كوبا

الجمهورية التشيكية

كوستاريكا

الجمهورية الدومينيكية

كولومبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينيا

جمهورية إيران اإلسالمية

لكسمبرغ
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المركز اآلسيوي للحد من الكوارث ()ADRC
مركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته ()ICPAC
المركز المعني بالحد من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى
()CEPREDENAC
مفوضية االتحاد اإلفريقي ()AU
مفوضية الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا( ،مفوضية اإليكواس)
مقرات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ()FAO
المكسيك (نيابة عن أعضاء مجموعة ميكتا).
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )UNESCO( -
منظمة األمم المتحدة للطفولة ()UNICEF
منظمة األمن والتعاون في أوروبا ()OSCE
المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
منظمة الصحة العالمية ()WHO
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ()WMO
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (بالنيابة عن مجموعة مسؤولي التنسيق
بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
المنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()SELA
ميانمار (بالنيابة عن أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا (.))ASEAN
نظام مالطا ذات السيادة المستقلة
الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث ()CDEMA

مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المكسيك
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
منغوليا
موزمبيق
ميانمار
النرويج
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيوزيلندا
الهند
هندوراس
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان

بيانات المنظمات الحكومية الدولية وكيانات منظومة األمم المتحدة
ومراقبون آخرون
االتحاد األوروبي
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
األرجنتين (باسم أعضاء اجتماع الوزراء والسلطات العليا المعنية باإلدارة
المتكاملة للمخاطر الخاصة بالسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي
()RMAGIR
األمانة العامة لجماعة األنديز ()CAN
برنامج األغذية العالمي ()WFP
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز ()UNAIDS
بيرو (بالنيابة عن أعضاء جماعة األنديز للوقاية من الكوارث ورصدها
(.))CAPRADE
الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا ()ECCAS
جماعة المحيط الهادئ ()SPC
الصندوق األخضر للمناخ ()GCF
القدرة اإلفريقية على مواجهة المخاطر ()ARC
مجلس أوروبا ()COE
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ()ADPC
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بيانات المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة والمدن
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية.
االتحاد اإلذاعي األوروبي
األشخاص ذوو اإلعاقة
األطفال والشباب
آلية مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المعنية بإشراك
الجهات المعنية
األوساط العلمية والتكنولوجية (Scientific and Technological
)Community
بلدية مشهد ()Mashhad Municipality
بيان مشترك باسم المنظمات الدينية ()FBOs
بيان مشترك باسم وسائل اإلعالم
تحالف القطاع الخاص من أجل بناء قدرة المجتمعات على الصمود
()ARISE
تفعيل القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ()JWNDRR
جامعة المكسيك المستقلة ()UAEMEX-FEO
جامعة إيواتي ()I
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات ()WAP
حكومة مقاطعة هيوغو ()HPG
السلطات المحلية
شبكة البرلمانيين المعنية بمواجهة الكوارث في وسط إفريقيا
()REPARC - CEEAC
الشراكة العالمية للمياه ()GWP
الشعوب األصلية
الصليب األحمر الهولندي ()NLRC
المجتمعات المحلية
المجموعات الرئيسية المعنية بالمرأة
مدينة إنشيون المتروبولية.
مدينة أولسان متروبوليتان
المركز الدولي المعني بتغير المناخ والتنمية ()ICCCAD
المركز العالمي لرصد الحرائق ()GFMC
معهد البحوث الدولية لعلوم الكوارث ،جامعة توهوكو ()IRIDeS
معهد التنمية الخارجية ()ODI
معهد المخاطر الجبلية والبيئة ،األكاديمية الصينية للعلوم
مكتب سونج با-غو
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المنظمات غير الحكومية
المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية ()HFHI
منظمة أوكسفام
الهيئة الدولية للتأهيل
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ()JICA
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الموائد المستديرة الوزارية

عُقدت مائدتان مستديرتان وزاريتان في المنتدى العالمي .2019
المائدة المستديرة األولى :تعجيل تحقيق إطار سِ نداي :فوائد الترابط والمنهجيات المتكاملة مع أهداف
التنمية المستدامة والعمل على التغير المناخي

 02األحداث الرسمية

األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  04:15م إلى  06:15م
الرؤساء المشاركون :مانويل ساغر؛ وزير الدولة والمدير العام
للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،وزارة الشؤون الخارجية
االتحادية ،سويسرا .والسيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة
لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث.

•النهج المشترك بين القطاعات من الصعيد الوطني إلى الصعيد
المحلي بشأن تغير المناخ والتنمية االجتماعية والتخطيط
الحضري وعناصر النمو االقتصادي وتشمل ما يرتبط بذلك
من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل المالئمين.

المتحدث الرئيسي :السيدة تارخا هالونين ،الرئيسة السابقة لفنلندا

•تلعب النساء والفتيات دورً ا مهمًا في المجتمعات ويشمل هذا
الدور الجهود المبذولة في القدرة على التكيف؛ لذا يجب
االعتراف بقيادتهن وف ًقا لذلك.

بحث المشاركون فوائد ترابط وتكامل ال ُنهج الخاصة بتنفيذ إطار
سِ نداي مقارنة بجدول أعمال التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن
تغير المناخ الذي يناقش الرسائل الرئيسية التالية:

•يتعين أن يشتمل وضع السياسات على نهج شامل لعموم
المجتمع :يتمثل في التواصل والمشاركة والشراكات مع
جهات من بينها المجتمع المدني والقطاع الخاص والقادة
المحليين واألوساط األكاديمية وما إلى ذلك.

•يُعد االتساق في تنفيذ إطار سِ نداي مع خطة التنمية المستدامة
لعام  2030واتفاق باريس أمرً ا بالغ األهمية ولكنه يمتد
ليشمل اتفاقيات أخرى أيضًا ،مثل :الخطة الحضرية الجديدة
وخطة العمل من أجل اإلنسانية.

•تسليط الضوء على نظم االتصاالت المكرسة للكوارث بطرق
منها ،مكافحة التضليل اإلعالمي والخطاب الزائف وسرعة
انتشار اإلشاعات من خالل تضمين المناهج الدراسية
بموضوعات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث كما أن
تعزيز الوعي بين السياح يعد أمرً ا بالغ األهمية.

•تعد آلية رصد إطار سِ نداي مبادرة ناجحة وال سيما فيما
يتعلق بتوزيع المسؤولية على الوزارات .تساعد نتائج الرصد
على تنفيذ اإلطار ،وتقدم مشاركة قوية إلى ك ٍّل من السياسات
المهمة على الصعيد العالمي وتقييم األنشطة المضطلع بها،
مثل :المنتدى السياسي رفيع المستوى ،ومؤتمر القمة المعني
بالمناخ لعام .2019

•إنشاء هيئات تنسيق على المستويين الوطني ودون الوطني؛
على سبيل المثال تعد المنتديات المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية أمرً ا
بالغ األهمية لوضع السياسات الموائمة.

•إن عبارة "عدم ترك أحد متخل ًفا عن الركب" يتردد صداها
بقوة بالتزامن مع الحد من مخاطر الكوارث وتتسق مع التنمية
المستدامة وتغير المناخ ألن األشخاص من ذوي اإلعاقة
وكبار السن هم األكثر تعرضًا لمخاطر المناخ والفقر.

•إن تطوير إستراتيجية أو خطة واحدة لجميع االتفاقيات
السياسية الثالث وإجراء عملية رصد لتقييم المواءمة
وتصعيد المسؤولية من إدارة االتفاقيات إلى مستوى أعلى،
مثل :منصب نائب الرئيس على المستوى الوطني أو الوزراء
على مستوى الدولة من شأنه أن يقلل عبء الرصد وتقديم
التقارير الملقى على عاتق الدول األعضاء.

•ومن الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي من خالل تجديد
التزامه بدعم النظام متعدد األطراف ً
كامل وتقديم دعم مرن إلى
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بصفة خاصة.
•تبادل أعضاء الدول والمدعوون الخاصون أبرز الجوانب
المهمة من تجاربهم في مجال وضع السياسات المتسقة
والمتكاملة بغرض تنفيذ جداول األعمال العالمية التي شملت:

•يضمن إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة
 من خالل وضع خطط تنمية مستدامة تأخذ في اعتبارهاااللتزامات العالمية وترفع تقاريرها من خالل إدارة مالية
سليمة واستعراضات وطنية تطوعية  -مالءمة للسياق
المطروح واستدامة للمساعدات.
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•إن تشجيع السياسات المبتكرة في وضع خطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية يعادل على نحو إيجابي الحد من مخاطر الكوارث والقدرة
على التكيف ويجعلها هد ًفا وطنيًا بمؤشرات تتوافق مع إطار سِ نداي.
•نحن بحاجة إلى تسهيل االستثمار اإلستراتيجي في مجاالت الحد
من مخاطر الكوارث من خالل تتبع االستثمارات ،بما في ذلك
االستثمارات في تغير المناخ (مثل :إصالح المباني القائمة ووضع
نظم للبناء) من خالل تحديد القطاعات ذات األولوية المعنية بتغير
المناخ وتنشيط االستثمار .ومن األهمية بمكان التصدي للعوامل
الكامنة وراء مخاطر الكوارث وذلك من أجل بناء القدرة على
التكيف .ويتطلب ذلك دمج الحد من مخاطر الكوارث في برامج
العمل الوطنية من خالل المعلومات القائمة على الوعي بالمخاطر
وتقليل االنبعاث الكربوني في ك ٍّل من الهياكل األساسية للقطاعين
العام والخاص.

•يسهم إجراء تقييمات لألثر البيئي من خالل تجميع الوزارات
وحماية النظم األيكولوجية في تحقيق الهدف رقم  15من أهداف
التنمية المستدامة كما أنه ضروري للتعامل مع الكوارث الناجمة
عن المخاطر الطبيعية.
•على الرغم من عدم وجود مخطط متسق فإنه ينبغي تجنب التعقيد
وعدم وضوح المسؤوليات واألدوار .سوف يساعد تحديد أدوار
الوزارات المختلفة في الرصد والتنفيذ لجداول األعمال العالمية على
تبسيط الجهود وتوضيحها.
•يعد العمل مع وزارات المالية أمرً ا ضروريًا لدعم التخطيط الذي
يتناول جميع المخاطر المرتبطة بتأثيرات المناخ والكوارث .يتعين
أيضًا التفكير في تقديم مجموعة جديدة من القياسات للحكومات التي
تحفز القدرة على التكييف.
•العمل على صياغة نهج إلدارة مخاطر الكوارث يشمل جميع
المخاطر في الظروف التي تتسم بالهشاشة يؤدي إلى تحقيق برمجة
فعالة.
•يعد االستثمار في أنظمة اإلنذار الوطنية أمرً ا بالغ األهمية
بوصفها خط الدفاع األول عن التنمية الوطنية.
•إن عملية إعادة البناء باإلضافة إلى توفير سبل العيش القادرة
على الصمود جزء ال يتجزأ من عملية اإلنعاش.

الدول المشاركة
أثيوبيا
أذربيجان
أرمينيا
إكوادور
ألمانيا
أوغندا
إيطاليا
باكستان
البرتغال
بنغالديش
بيرو

الفلبين
قرغيزستان
قطر
كمبوديا
كندا
كولومبيا
لكسمبرغ
مدغشقر
المملكة العربية السعودية
موريتانيا
موريشيوس
ميانمار

بيالروس
تايلند
تركمانستان
تشيلي
جامايكا
جمهورية كوريا
رومانيا
زامبيا
السويد
الصين
طاجيكستان
غانا
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المشاركون اآلخرون
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
()UNDP
البنك الدولي (The World
)Bank
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني المعنية بالحد من
الكوارث ()GNDR
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
()WMO
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المائدة المستديرة الوزارية :2
االستثمارات القائمة على الوعي بالمخاطر واقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث
الخميس  16من أيار/مايو 11:00 ،ص  -الساعة الواحدة:

الرؤساء المشاركون :السيد ريمون فورير ،رئيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وزارة الدولة للشؤون
االقتصادية في سويسرا ( )SECOوالسيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من
مخاطر الكوارث.
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المتحدث الرئيسي :السيد موريسيو كارديناس ،وزير المالية واالئتمان العام ،جمهورية كولومبيا (حتى آب/أغسطس .)2018
وهو اآلن زميل زائر متميز في مركز التنمية العالمية بجامعة كولومبيا.
أتاحت المائدة المستديرة الوزارية  2الفرصة للحديث عن االستثمارات العامة والخاصة القائمة على الوعي بالمخاطر كما
تناولت اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث .من المنظور الخاص بإطار سِ نداي؛ يتعين على القطاعين العام والخاص العمل
معًا على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.
تبادلت الدول األعضاء تجاربها وإسهاماتها حول أفضل السبل لتحقيق التنمية القائمة على الوعي بالمخاطر وكيف يكون الحد
من مخاطر الكوارث مجديًا من الناحية االقتصادية ومنها المالحظات التالية:
•نظرً ا إلى زيادة الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث ،فمن المنطقي أن يبدأ القطاع الخاص والمؤسسات المالية
والجهات التنظيمية في إيالء المزيد من االهتمام بمسألة التكامل مع إدارة مخاطر الكوارث .ومن األمثلة على هذا
التكامل؛ شبكة  ARISEوهي مبادرة من القطاع الخاص قادها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
•وبرهن مثال كولومبيا على كيفية إحراز تقدم في جدول األعمال الوطني للحد من مخاطر الكوارث من منظور وزارة
المالية العامة وال سيما فيما يتعلق بالتعامل مع االنحياز قصير األجل في قرارات االستثمار .في الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،تدفع الحكومة مقابل تقديم الخدمة عوضًا عن تشييد األشغال المدنية وهو أحد الخيارات للتغلب على
مسألة االنحياز قصير األجل.
•تستطيع الحكومة دمج خطط الحد من مخاطر الكوارث في مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويستطيع
المستثمرون بناء القدرة على التكييف من خالل سيناريوهات التمويل المختلفة.
•تستطيع الجهات الفاعلة في القطاع المالي االستفادة من تقييم المخاطر في المشروعات عن طريق إدراج المخاطر
المرتبطة بالمناخ ودمجها في اإلقرارات المالية الخاصة بها.
•ينبغي أن تركز عملية إعادة األعمار على بناء مرافق بنية تحتية متطورة وتجاوز مرحلة إعادة التأهيل ،وضمان اتباع
نهج جودة مستدام تسترشد به قرارات االستثمار.
•أكد المشاركون ضرورة االستثمار في القدرة على التكيف مع الكوارث .ينبغي أن يكون التمويل العام والخاص مطلوبًا
لبناء القدرة على التكيف كما يتعين أن ُتحدد بدقة طرائق جديدة بشأن األدوات المالية الفعالة وتمويل المخاطر.
•أكدت الدول أهمية عدم إهدار الدروس المستفادة من تجارب الكوارث التي حدثت في الماضي واتفقت على أن االستثمار
بعناية ومن منظور إستراتيجي في البنية التحتية الحيوية والقادرة على التكيف يعد أمرً ا ضروريًا لدعم أهداف التنمية
المستدامة.
•برهنت التجارب الحديثة على أن قياس اقتصاديات االستثمار في البنية التحتية ووضع نماذج للكوارث المستقبلية
المحتملة في بداية عملية وضع الخطط يؤديان إلى تحسين النتائج في المجتمع ويحدان من الخسائر االقتصادية.
•وذكر المشاركون أن أفضل طريقة يمكن أن يتم بها ذلك ستكون عن طريق آليات أصحاب المصلحة المتعددين حيث
يجلس الجميع على الطاولة وتوجه االستثمارات إلى مجاالت العلوم والنمذجة ويتم تعريف دراسات الجدوى ذات رؤوس
األموال المتعددة وفهمها.
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•يتيح اتخاذ القرار القائم على الوعي بالمخاطر للحكومات والقطاع الخاص حساب التكاليف والفوائد الناتجة عن الحد من
ً
عامل من العوامل في
المخاطر على أن يتم دمجهم معًا في تحليل سليم للتكاليف والفوائد وبذلك ُتدمج المخاطر بوصفها
مجالي تخطيط التمويل العام والخاص.
•هناك حاجة إلى إدماج أدوات تمويل وتأمين المناخ ومواجهة الكوارث في المنظومة األوسع ويجب أن ُتدعم بحلول
مبتكرة لبناء القدرات على األصعدة اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية.
•أكد المشاركون التزامهم بتنفيذ إطار سِ نداي في الوقت المناسب كما أقروا الدعم الذي قدمه مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث في هذا الصدد.

الدول المشاركة
األرجنتين
أستراليا
أفغانستان
ألمانيا
أوروغواي
باراغواي
البرازيل
بليز
بنما
بوليفيا
تركيا
جامايكا
جمهورية إيران اإلسالمية
جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية
دولة فلسطين
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
غامبيا
غانا
غواتيماال
فنلندا
فيجي
ماليزيا
مدغشقر
منغوليا
موزمبيق
النرويج
نيبال
النيجر

نيجيريا
نيوزيلندا
الهند
هندوراس
هولندا
الواليات المتحدة األمريكية
المشاركون اآلخرون:
االتحاد األوروبي
مكتب الممثل السامي (التابع لألمم
المتحدة) ألقل البلدان ً
نموا
والبلدان النامية غير الساحلية
والدول الجزرية الصغيرة
النامية ()UN-OHRLLS

24

األحداث الرسمية

المناقشات

#GP2019Geneva

حوارات رفيعة المستوى

انعقدت  5حوارات رفيعة المستوى في المنتدى العالمي 2019
الحوارات رفيعة المستوى  :1التقدم المحرز في تنفيذ
إطار سِ نداي  -من منظور عالمي وإقليمي
يوم األربعاء  15أيار/مايو ،الساعة  10:00ص
إلى  11:30ص > ،انقر هنا لمشاهدة الجلسة على اإلنترنت.
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المنسق :السيد باتريس مارشال ,مذيع أخبار في "،"Africa Live
شبكة تلفزيون الصين الدولية.
المتحدث الرئيسي :ماليني ميهرا ،الرئيس التنفيذي لشركة غلوب
إنترناشيونال.
المشاركون في حلقة النقاش :كيرسي ماضي ،مديرة مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث (المالحظات االفتتاحية والختامية) السيد
أكتوفشين أولسيكيهان ،نائب رئيس وزراء دولة منغوليا .السيد دافيت
إدغر تونويان ،وزير حاالت الطوارئ ،أرمينيا .السيد :إدواردو ريكسي،
نائب وزير النقل والبنية التحتية ،إيطاليا .السيد وليد دودش ،السفير والممثل
الدائم لتونس لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف والمؤسسات المتخصصة في
سويسرا .السيد إدواردو خوسيه غونزاليس أنغولو ،المدير العام للوحدة
الوطنية المعنية بإدارة مخاطر الكوارث ،كولومبيا.
المشاركون في المناقشة :السيد بيجاي كومار ،المدير التنفيذي ،الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث (.)GNDR
السيد أليك إسماعيل زاده ،أمين المجلس الدولي للعلوم ورئيس المجموعة
الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا.
أظهرت الجلسة التزامًا سياسيًا قويًا بتعزيز القدرة على التكيف وإحراز تقدم
مهم في تنفيذ إطار سِ نداي على الصعيد اإلستراتيجي في جميع المناطق.
تمتلك المنظمات اإلقليمية سياسات وبرامج وخطط عمل إقليمية راسخة من
ً
تركيزا قويًا على أهمية
أجل تنفيذ إطار سِ نداي .تركز هذه اإلستراتيجيات
اتساق سياسات وإستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث مع اتفاق باريس
وأهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص .وتوضح الحقيقة المتمثلة
في أن عدد األشخاص النازحين حاليًا بسبب المخاطر الطبيعية أكثر من
عدد النازحين بسبب النزاعات الحاجة إلى اتباع نهج وقائي ً
بدل من االكتفاء
برد الفعل.
تتسم ترجمة التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث على المستوى
اإلقليمي بالتفاوت عندما يتعلق األمر بالتنفيذ على المستوى الوطني .كانت
الرسائل األساسية التي انبثقت عن كافة المنابر اإلقليمية عام  2018هي
زيادة التركيز على الغاية (هـ) من إطار سِ نداي المتمثل في تحقيق زيادة
كبيرة في عدد البلدان التي لديها إستراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر
الكوارث بحلول عام  2020وأهمية اتباع نهج شامل يشرك المجتمع برمته.
ُع ّد أنَّ تطوير إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث فرصة مهمة لتعزيز
هذا النهج الشامل والتشاركي والتعاوني وبناء القدرات وتولي زمام األمور.
ولئن كان من األهمية بمكان التشجيع على تطوير إستراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي إال أن تنفيذ ذلك يصبح
على نفس القدر من األهمية بالتركيز على التقدم المحرز ذي األثر المستدام.
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ُسلِّط الضوء على أهمية التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي ومنابر تبادل
الخبرات وإقامة الشبكات باإلضافة إلى الحاجة إلى وضع آليات وطنية
شاملة توجه الجهود الوطنية وتشجع على التنمية واالستثمار القائمين على
الوعي بالمخاطر لتعزيز إدارة المخاطر والتشجيع على زيادة الوعي
بالمخاطر ونقاط الضعف داخل المجتمعات.
من الممكن أن تسهم المنظمات الحكومية الدولية في الجهود الوطنية من
خالل العمل بوصفها مستودعًا للدروس المستفادة وأفضل الممارسات
وبإمكانها دعم الحكومات في التعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق الغاية (هـ)
من خالل الدعوة إلى الشمولية وعقد اجتماعات بين الحكومات الوطنية
وأصحاب المصلحة لسد الفجوات ومعالجة التغيرات.
جرى تحديد الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وإنشاء آلية التمويل المستدام
للحد من مخاطر الكوارث والمزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أجل بناء القدرة على التكيف .ينبغي أن تكون عمليات التخطيط
واالستثمار اإلنمائية قائمة على الوعي بالمخاطر.
كان التحدي الذي يحول دون المضي قدمًا هو كيفية تعزيز الترابط في
التخطيط والتنفيذ على الصعيد الوطني بين إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وخطط التكيف مع تغير المناخ وخطط التنمية المستدامة .ينبغي
تعزيز الترابط في التخطيط والتنفيذ على الصعيد الوطني بين إستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث وخطط التكيف مع تغير المناخ وخطط التنمية
المستدامة .يتعين ترجمة هذه الجهود إلى إجراءات ملموسة وتنفيذها وف ًقا
للخطط المحلية.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•ينبغي أن تكون عمليات التخطيط واالستثمار اإلنمائية
قائمة على الوعي بالمخاطر .أُلقي الضوء في نيو دلهي
أذار/مارس  2019على تشكيل ائتالف عالمي لمعالجة
الكوارث من صنع اإلنسان ،مثل :أوجه القصور
الجسيمة في البنية التحتية والتهديدات اإللكترونية وما
إلى ذلك
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•جرى تحديد الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وإنشاء
آلية التمويل المستدام للحد من مخاطر الكوارث والمزيد
من الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء
القدرة على التكيف.
•ينبغي تعزيز الترابط في التخطيط والتنفيذ على
الصعيد الوطني بين إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وخطط التكيف مع تغير المناخ وخطط التنمية
المستدامة .يتعين ترجمة هذه الجهود إلى إجراءات
ملموسة وتنفيذها وف ًقا للخطط المحلية.
•تعزيز نهج تشاركي وتعاوني وشامل وبناء القدرات وتولي زمام األمور في عملية تطوير إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وتنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي .أُشير في هذا الصدد إلى المنهجيات التي اقترحتها الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث .ولضمان فعالية اإلنذار المبكر فهناك ثمة حاجة إلى المشاركة الكاملة للمجتمعات في
وضع نظم التخطيط بغية اتخاذ اإلجراءات المطلوبة وف ًقا لإلنذار.
• ُسلِّط الضوء على أهمية التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي ومنابر تبادل الخبرات وإقامة الشبكات باإلضافة إلى الحاجة إلى وضع
آليات وطنية شاملة توجه الجهود الوطنية وتشجع التنمية واالستثمار القائمين على الوعي بالمخاطر لتعزيز إدارة المخاطر
والتشجيع على زيادة الوعي بالمخاطر وبنقاط الضعف داخل المجتمعات.
•أُلقي الضوء على أهمية التوعية بالمخاطر وإشراك صناعة التأمين واألوساط العلمية .أشير إلى عمل المجموعة الرئيسية
للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بهدف توفير األدلة العلمية لتسهيل عملية اتخاذ
القرارات السياسية.

•من الممكن أن تسهم المنظمات الحكومية الدولية في الجهود الوطنية من خالل العمل بوصفها مستودعًا للدروس المستفادة
وأفضل الممارسات وبإمكانها دعم الحكومات في التعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق الغاية (هـ) من خالل الدعوة إلى الشمولية
وعقد اجتماعات بين الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة لسد الفجوات ومعالجة التغيرات بحسب الحاجة.
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الحوارات رفيعة المستوى :2
أوجه التقدم المحرز في اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث نحو تحقيق
أول مستهدفات إطار سِ نداي
يوم األربعاء  15أيار/مايو ،الساعة  02:30م إلى  04:00م > انقر هنا لمشاهدة الجلسة على اإلنترنت.
المنسق :السيد تشاندران ناير ،المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد جلوبال
إنستتيوت فور تومورو (.)GIFT
المتحدث الرئيسي :السيد بوان ماهاراني ،الوزير المنسق للتنمية البشرية
والثقافة ،إندونيسيا.
المشاركون في حلقة النقاش :السيدة فاطمة بنت عبد المالك ،رئيس
بلدية تيراغ زيينا والرئيس الحالي لجهة نواكشوط .السيدة آنا جياكوميتي،
رئيس بلدية بريجاجليا ،سويسرا .السيد أكيهيرو ناكامورا،نائب وزير
إدارة الكوارث ،اليابان .السيد رونالد جاكسون ،المدير التنفيذي ،الوكالة
الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث (.)CDEMA
السيد أساكو أوكاي ،مساعد األمين العام ،مدير مكتب برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
وفي معرض تحليل الوضع الراهن ،رأى الفريق عدم فعالية اإلستراتيجيات
الوطنية من دون تطبيقها على المستوى المحلي .إن التنفيذ الفعال إلطار
سِ نداي سيظل محدو ًدا جراء االفتقار إلى اإلستراتيجيات المحلية .وثمة
حاجة بالتالي إلى المزيد من التركيز على المستويات المحلية لتحقيق
الغاية (هـ) ليس لضمان عملية وضع اإلستراتيجيات فحسب بل وضع هذه
اإلستراتيجيات موضع التنفيذ الناجح.
اتفق المشاركون في حلقة النقاش على الحاجة إلى الدعم السياسي والقيادة
المستندين إلى تراث الحكمة والحلول المحلية .كما يمكن إلستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث أن تعزز اتساق السياسات وأن تشكل عنصرً ا
رئيسيًا في نظام فعال إلدارة المخاطر.
كما أكد الفريق الحاجة إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في الخطط
اإلنمائية الوطنية لكفالة توفير التمويل الكافي .كما طالبوا بأن يصبح الحد
من مخاطر الكوارث جزءًا ال يتجزأ من السياسات االقتصادية والمالية
التي تضعها الحكومات.
سعى فريق المناقشة إلى تحقيق االتساق مع جدول أعمال التنمية المستدامة وتغير المناخ وعدم التعامل مع الحد من مخاطر الكوارث بوصفها إستراتيجية
قائمة بذاتها ولكن بوصفها مدمجة في سياسات التنمية والسياسات المالية وسياسات أخرى ،مثل :تخطيط استغالل األراضي من أجل زيادة الكفاءة في
استخدام الموارد وسياسة اتباع نهج شامل.
التوصيات التي نوقشت أثناء الجلسة:
هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على اإلستراتيجيات واإلجراءات على المستوى المحلي لتحقيق الغاية (هـ).
•
تعد القيادة المحلية أمرً ا جوهريًا ينبغي أن يستند على تراث الحكمة المحلية واالندماج والحلول المحلية.
•
ال بد من دمج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات االقتصادية والمالية في جميع القطاعات الحكومية.
•
ينبغي عدم التعامل مع سياسة الحد من مخاطر الكوارث بوصفها إستراتيجية قائمة بذاتها وإنما بوصفها جزءًا ال يتجزأ من جميع الخطط
•
بما في ذلك الخطط اإلنمائية والمالية.

27

األحداث الرسمية

المناقشات

#GP2019Geneva

الحوارات رفيعة المستوى :3
االستثمارات العامة والخاصة القائمة على الوعي بالمخاطر
الخميس  16من أيار/مايو 09:00 ،ص  -الساعة  10:30ص

المنسق :السيد ديفيد إيدس ،هيئة اإلذاعة البريطانية (.)BBC

 02األحداث الرسمية

المشاركون في حلقة النقاش :السيدة ساندرا وو ،عضو مجلس الميثاق العالمي لألمم
المتحدة وتحالف القطاع الخاص من أجل بناء قدرة المجتمعات على الصمود (.)ARISE
السيد إيسيدورو سانتانا ،وزير االقتصاد والتخطيط والتنمية ،الجمهورية الدومينيكية.
السيد هيروشي ياماكاوا ،رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ( .)JAXAالسيد
هانز تي سي ،رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة  .SM Prime Holdings Incسيلفيا
تشاليكوساو السيدة الوزيرة بمكتب نائب رئيس زامبيا.
ركزت الجلسة على الفرص المتاحة لربط عملية الحد من مخاطر الكوارث باالستثمارين
العام والخاص .كما عرضت الجلسة المناهج والتقدم الذي تم إحرازه في مبادرات
االستثمار القائم على الوعي بالمخاطر باإلضافة إلى التحديات لكفالة استثمار يأخذ بعين
االعتبار المخاطر الحالية والمستقبلية .وتناولت الجلسة إدماج اعتبارات إدارة المخاطر
في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث وضعت وزارتا المالية واالقتصاد
المنهجيات والمبادئ التوجيهية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب لضمان خطط استثمار
عام تدمج عملية الحد من مخاطر الكوارث .كما سلطت زامبيا الضوء على تجربة إظهار
الدمج العملي للحد من مخاطر الكوارث في آليات البنية التحتية العامة من أجل أشغال
االستثمار العام والتخطيط.
توجد  -من منظور القطاع الخاص  -ممارسات جيدة بشأن دمج اعتبارات المخاطر
ولكن يحتاج االلتزام القوي القائم على األدلة إلى مواصلة إقامة الحجج مع المستثمرين
وأصحاب المصلحة على أن االستثمار القائم على الوعي بالمخاطر في صالح مجتمع
األعمال التجارية .أوضح تفاعل الحضور التحديات التي تواجه تطوير ِبنية تحتية قادرة
على الصمود ُ
وذكرت أمثلة على أن الكثير من التنمية الحضرية قصيرة األجل يطغى
عليها طابع المضاربة وال تتضمن الحد من مخاطر الكوارث (على سبيل المثال بناء المساكن في المناطق المعرضة للخطر واألحياء العشوائية) .فقد طرح
ً
تساؤل حول كيفية تشجيع االستثمار قصير األجل الذي ينطوي على مخاطر تقلبات األسعار؟ وعلى الجانب اآلخر :كيف نجعل االستثمار القائم
الحضور
على المضاربة أكثر تكلفة؟
عرض ممثلو القطاع الخاص أمثلة بيّنت بوضوح المشاركة المتزايدة من جانب الشركات (االتفاق العالمي على سبيل المثال) في حماية المحافظ االستثمارية
من تغير المناخ .واس ُتشهد بخطة عمل االبتكار المالي بوصفها ً
مثال على كيفية استحداث أدوات مالية خاصة مبتكرة تنطوي على إمكانية توجيه التمويل
الخاص نحو إيجاد حلول مستدامة حاسمة .ال يتمثل التحدي في االفتقار إلى وجود حوافز للقيام باستثمارات قائمة على الوعي بالمخاطر بل في سرعة
ً
ترابطا.
عملية اإلدماج وإنشاء آليات جديدة لمواجهة مجموعة المخاطر المتسارعة واألكثر
هذا وقد سلطت الجلسة الضوء على حاالت ،مثل :ما حدث في زامبيا من كيفية تعميم معلومات الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط المتعلقة
بقطاعات الزراعة وتخطيط استغالل األراضي واألشغال العامة .وذكر المتحدثون أيضًا أن الحكومات تقع عليها مسؤولية استخدام معلومات المخاطر
الموجهة إلى المستثمرين على نحو فعال من أجل التأثير في استدامة االستثمار األجنبي وإقامة بُنى تحتية أساسية قادرة على الصمود.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
األولوية  :1فهم مخاطر الكوارث
•

ينبغي تبادل ك ٍّل من منهجيات أفضل الممارسات ،والمعلومات المواكبة بشكل كامل ودقيق عن المخاطر القائمة ودمج المخاطر وتحديد األسعار
استنا ًدا إلى المخاطر في الميزانيات الوطنية واستثمار الشركات لرأس المال من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.
أبرزت عدة أمثلة كيف قامت المجتمعات بتحديث القوانين المحلية من تلقاء نفسها لمواجهة المخاطر حيث قُدمت أمثلة على المعايير التطوعية
التي ظهرت في غياب القرارات السياسية.

•

عرضت الجلسة كيف بدأت التكنولوجيات الجديدة والناشئة في دمج الحد من مخاطر الكوارث مثلما هو الحال في تطبيقات األقمار الصناعية
المرتبطة بالكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .تسهم هذه التكنولوجيات في إدارة مخاطر الكوارث ويمكنها أن تسترشد باعتبارات دمج
مخاطر الكوارث في تقييم االستثمارات العامة أو الخاصة بما في ذلك كيفية جعل هذه االستثمارات أكثر قدرة على الصمود.

•

األولوية  :2تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث بهدف تحسين إدارة مخاطر الكوارث
•

يجب على القطاع الخاص زيادة مشاركته في مبادرات العمل المتعلقة بالمناخ ،مثل :إيجاد وسائل مالية تتسم بالتجديد تكمن فيها إمكانية توجيه
التمويل الخاص نحو إيجاد حلول مستدامة تتسم باألهمية البالغة.

األولوية  :3االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على الصمود
•

تعمل الدول الرائدة في أمريكا الالتينية  -بقيادة وزارات االقتصاد  -على إحراز تقدم في عملية دمج الحد من مخاطر الكوارث في االستثمار العام
من خالل تبادل المعارف وصياغة المبادئ التوجيهية ودراسات حاالت إفرادية بشأن عمليات التخطيط االقتصادي القائمة على الوعي بالمخاطر،
وتوفير وسائط تعاون قابلة للتطبيق فيما بين بلدان الجنوب.

•

بدأت بعض البلدان اإلفريقية في تقييم المخاطر تقييمًا كميًا من خالل اآلليات الحكومية اإلقليمية الدولية لدعم قواعد البيانات المتعلقة بالخسائر
واألضرار واستخدامها في نمذجة مخاطر الكوارث.

•

ال يزال هناك العديد من التحديات والقيود بشأن تحديد اعتبارات مخاطر الكوارث (المخاطر المرتبطة بتحديد األسعار) وقياسها من الناحية الكمية
وتقييمها ودمجها عند تخطيط االستثمارات أو تقييمها.
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الحوارات رفيعة المستوى :4
عدم ترك أحد متخل ًفا عن الركب  -االستثمار في العمل على الصعيد المحلي
وتمكين الفئات األكثر عرضة للخطر

 02األحداث الرسمية

يوم الخميس  16أيار/مايو ،الساعة  02:30م إلى  04:00م > انقر هنا لمشاهدة الجلسة على اإلنترنت.

المنسق :السيد :فيرونيكا بيدروسا صحفي مستقل.
المشاركون في حلقة النقاش :السيدة ألكسندرا أوكلس ،األمينة الوطنية لشؤون إدارة المخاطر ،إكوادور .السيد كيريان إيفيل ،رئيس الفريق االستشاري
كاريكوم المعني باإلعاقة .السيد الحاج أس سي ،األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .IFRC ،السيد محمد بيفوغوي
(المدير العام) ومساعد األمين العام لألمم المتحدة ،الوكالة اإلفريقية الستيعاب المخاطر .السيدة نيال كاناليس ،زميل أبحاث ،المعهد السويدي للبيئة.
كان محور الحديث إعطاء األولوية ألفراد المجتمع األكثر عرضة للخطر الذين يتأثرون بصور غير متناسبة في حالة حدوث الكوارث من أجل كفالة
حصولهم على االهتمام الذي يستحقونه في سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتمويل .ويشمل ذلك الفقراء والمهمشين اجتماعيًا وجغرافيًا وكبار السن
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
أثناء مناقشة السمات الرئيسية للنهج الشامل والفعّال الخاص بالحد من مخاطر الكوارث ،جرى التأكيد على أن المشاركة الوثيقة في وقت مبكر تعد عنصرً ا
رئيسيًا لبناء الثقة وفهم احتياجات الفئات المعرضة للخطر .يشتمل جزء من هذا الفهم على جمع المعلومات حول أعدادهم وخصائصهم السكانية وتحديد
أماكن وجودهم من أجل تعزيز جهود التأهب قبل الصدمات .عالوة على ذلك ،جرى التأكيد على بناء قدرات المنظمات المحلية على أرض الواقع بوصفها
وسيلة فعالة لتلبية احتياجات هذه المجتمعات.
تشمل أدوات السياسة التي يمكن أن تستخدمها الحكومات لوضع هذا النهج الشامل توحيد اإلجراءات ،وإجراء تغييرات على جهود التخطيط الوطني لجعل
خدمات ،مثل :النقل ،واالستجابة للطوارئ في متناول الفئات المعرضة للخطر .يمكن للمشرعين تعزيز الشمولية من خالل حماية الحقوق القانونية للسكان
المعرضين للخطر بوسائل منها توفير الوثائق القانونية .تلعب الحكومات المحلية  -التي كثيرً ا ما تكون في صدارة الكوارث  -دورً ا مهمًا ولكنها في حاجة
إلى السلطة والتمويل المناسبين لوضع خطط العمل المالئمة للسياق الخاص بها.
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تشمل أدوات التمويل التي يمكن أن تزيد فرص الوصول إلى الحد من مخاطر الكوارث بين المجموعات السكانية المعرضة
للخطر اإلعانات التي تقدمها الدولة للتأمين القائم على أساس المؤشرات وهي شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينبغي إجراء المزيد من البحث بشأن هذه األدوات المالية لبناء قاعدة أدلة تعتمدها الحكومات على نطاق أوسع.
أخيرً ا ،فقد أشير إلى أن العيش في الدول المتضررة من الصراعات أو في البلدان الهشة هو من العوامل التي تزيد شدة تأثر
المجموعات المعرضة للخطر وينبغي معالجة ذلك في الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث.

 02األحداث الرسمية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

المشاركة المبكرة واالستثمار على مستوى المجتمع من خالل بناء قدرات المنظمات المحلية التي غالبًا ما يكون
أعضاؤها من هذه الفئات المستضعفة والمهمشة.

•

ينبغي للحكومة الوطنية أن تكون قدوة يُحتذى بها من خالل النهوض بالقوانين والسياسات التي تحمي الفئات
المعرضة للخطر.

•

يمكن استخدام االستثمار في البحث للوصول إلى فهم أفضل الحتياجات الفئات المعرضة للخطر من أجل المساعدة
على وضع سياسات أفضل لتفسير ُنهج التمويل الجديدة ،مثل :التأمين القائم على أساس المؤشرات.

•

تعهدت الحكومة األلمانية بدفع  115مليون يورو للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتخطيط للمشاركة بدور
أساسي في تنفيذ الشراكة العالمية لتأمين القدرة على الصمود.
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الحوارات رفيعة المستوى  :5السعي من أجل التنسيق بين إطار سِ نداي ،وخطة التنمية المستدامة لعام ،2030
واتفاقية باريس
الجمعة  17من أيار/مايو 09:00 ،ص  10:30 -ص
المنسق :السيد أودري أوموا ،نائب المدير العام لجماعة المحيط الهادئ.
المشاركون في حلقة النقاش :السيد نوربرت بارتل ،وزير الدولة البرلماني للوزير
الفيدرالي للتعاون االقتصادي والتنمية ،ألمانيا .السيد ميناتا سامات سيسوما ،مفوض
االتحاد اإلفريقي للشؤون السياسية .السيد جافيير أبوغاتاس فاتولي ،رئيس المركز
الوطني للتخطيط اإلستراتيجي ( ،)CEPLANبيرو .السيد كوكو وارنر ،برنامج التكيف،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCCC

 02األحداث الرسمية

تتفق ك ٌّل من البلدان والمجتمعات في حاجتها إلى حماية رفاهية الشعوب في الوقت الحالي
وفي المستقبل في عالم يشهد مخاطر المناخ والكوارث المتصاعدة واألكثر تعقي ًدا.
قدم المتحدثون حجة قوية لتحقيق تنسيق أوثق ومزيد من االتساق بين مختلف العناصر
الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام  2030بوصفها جزءًا من الجهود العامة التي ُتبذل
نحو تحقيق أكبر قدر من القدرة على التكيف.
يستخدم النهج الخاص بالقدرة على التكيف والتنمية المستدامة الذي يتسم بالتماسك واالتساق
القدرات والموارد المالية بمزيد من الفعالية والكفاءة .كما أنه يقوم على نهج إلدارة المخاطر
 يستند إلى التقييم والفهم واإلدارة -لتوجيه التنمية الوطنية .يضمن مثل هذا النهج أن التنميةال تخلق مخاطر جديدة وإنما تعمل على الحد منها .حيث إن المكاسب اإلنمائية هذه محمية
من تأثير الكوارث وتغير المناخ.
خلصت الجلسة إلى تعزيز االتساق بين العناصر الرئيسية الثالثة لخطة عام ( 2030أهداف
التنمية المستدامة واتفاق باريس وإطار سِ نداي) ،كانت هناك حاجة إلى مواصلة تعزيز
اإلرادة السياسية وتحقيق االلتزام بين الوزارات المعنية المسؤولة عن تنفيذ كل اتفاق .ويشمل ذلك تعزيز قيادة أولئك الذين يتولون تنسيق وضع خطط
وسياسات وطنية متسقة .باإلضافة إلى ذلك دعا المشاركون إلى تجديد التركيز على تعزيز القدرات المطلوبة في عمليات رسم السياسات التي تعمل على
إدماج إدارة المخاطر في األنظمة الحكومية على جميع المستويات القائمة على أساس حقائق الواقع المحلية.
يظل تعزيز جمع البيانات وإداراتها عنصرً ا رئيسيًا لدعم التنفيذ المتكامل ورصد التقدم والثغرات وتقييمهما.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

استخدام االستعراضات الوطنية التطوعية بوصفها أداة مفيدة لرصد تنفيذ خطة عام  2030ككل باإلضافة إلى خلق رؤية طويلة األمد من أجل
القدرة على التكيف والتنمية المستدامة.

•

ضرورة إيجاد قدر أكبر من اإلرادة السياسية لتفتيت الصوامع المؤسسية ألن عدم االتساق يؤثر سلبًا في التنمية في صورة تداخالت وانعدام كفاءة.

•

ضرورة تعزيز نهج قائم على الوعي بالمخاطر من أجل التخطيط ووضع الميزانيات على مستوى جميع القطاعات الوطنية والمستويات التي
ترتكز على أساس حقائق الواقع المحلية.

•

متابعة نظم وآليات النظم الحكومية التي تعمل على إشراك أكبر عدد من الناس وضمهم.

•

تحسين إدارة البيانات بغية تعزيز االتساق والحد من عبء اإلبالغ الواقع على كاهل البلدان.
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جلسة خاصة
تفعيل القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث
يوم األربعاء  15أيار/مايو ،الساعة  02:30م إلى  04:00م > انقر هنا لمشاهدة الجلسة على اإلنترنت.
المنسق :السيدة تارخا هالونين ،الرئيسة السابقة لفنلندا
التعليقات االفتتاحية :السيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث .السيدة وان عزيزة وان
إسماعيل ،نائب رئيس الوزراء في دولة ماليزيا.
المشاركون في حلقة النقاش :السيد صابر حسين شودري ،عضو برلمان جمهورية بنغالديش الشعبية .السيد دولوريس ديفيزي ،المدير القُطري ،منظمة
أوكسفام ،جُزر سُليمان .السيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث .السيد ميناتا سامات
سيسوما ،مفوض االتحاد اإلفريقي للشؤون السياسية .السيدة لورا تاك ،نائب رئيس التنمية المستدامة ،البنك الدولي.
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سلط المشاركون في حلقة النقاش والمشاركون الضوء على الحاجة الماسة إلى تمكين المرأة وتعزيز المنظمات المحلية التي تقودها النساء والتي تعمل
على تحديد المخاطر وإدارتها من المنظور الجنساني .جرى تبادل فكرة الحاجة إلى التعرف على نساء المجتمع المحلي وتقييمهن بوصفهن خبيرات وشدد
المشاركون على ضرورة قيام الحكومات بدعم تنمية قدراتهن وتيسيرها ويشمل ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن خالل الدعم المالي.
وقد أُشير إلى أن إدارة مخاطر الكوارث تحدث على مستويات متعددة ينبغي إشراك النساء في ك ٍّل منها .ضمن سياق إدارة مخاطر الكوارث والرقابة عليها،
ينبغي أن ينصب التركيز على أكثر الفئات تضررً ا ،ما هي التدخالت التي ستحقق أفضل النتائج ويكون لها تأثير دائم .جرى اإلقرار بأن عملية التصدي
لمخاطر الكوارث من أجل إدارة مخاطر الكوارث ينبغي أال تكون مستقلة عن اإلدارة األوسع للقضايا اإلنمائية األعم.
وقد أُشير إلى أن جميع فئات أصحاب المصلحة بحاجة إلى النظر إلى عملية الحد من مخاطر الكوارث بوصفها جزءًا من خطة عام  2030لضمان وجود
حلول مستدامة على األمد الطويل تتسم بالفاعلية من حيث التكلفة .عالوة على ذلك ،فإن التفاعل بين الحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية المستدامة
يحتاجان إلى مراعاة مسألة المنظور الجنساني بصورة منتظمة وعلى نحو متكامل.
أشار كافة المشاركون إلى تعرض النساء والفتيات لمخاطر شديدة أثناء حدوث الكوارث وبعدها .شدد المشاركون على ضرورة تمكين المرأة (والفئات
األخرى المعرضة للخطر) بصورة منتظمة بوصفهم قادة ومستشارين على جميع المستويات (المحلية والوطنية والدولية) بالنسبة إلى مبادرات الحد من
مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف وذلك فيما يتعلق بالقيادة والتصميم والتنفيذ والقياس لتأثير الحد من مخاطر الكوارث وسياساته وخططه وبرامجه.
وفيما يتعلق برصد إطار سِ نداي وأنشطة التصدي لمخاطر الكوارث ،تم االتفاق على الحاجة الماسة لضمان جمع البيانات المصنفة حسب النوع والعمر واإلعاقة
بشكل منهجي وإصدار تقارير بشأنها على األصعدة المحلية والوطنية والعالمية .جرى التشديد على أنه من دون بيانات شاملة وموثوقة فلن تكون اإلجراءات
المتخذة لالستجابة للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف إجراءات مستنيرة وستكون هناك مخاطرة بتحقيق نتائج أقل وذات تأثير محدود.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

استشارة المرأة على نحو منهجي على جميع المستويات (المحلية والوطنية والدولية) بالنسبة إلى مبادرات الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة
على التكيف وذلك فيما يتعلق بالقيادة والتصميم والتنفيذ والقياس لتأثير الحد من مخاطر الكوارث وسياساته وخططه وبرامجه بدعم من األطر
القانونية المناسبة وتخصيص الموارد الضرورية.

•

مراعاة االعتبارات الجنسانية بوصفها تشكل عنصرً ا ال يتجزأ من جميع سياسات الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على التكيف وتقييم التعرض
للمخاطر والبرامج والميزانيات.

•

جمع البيانات المصنفة حسب النوع والعمر واإلعاقة بشكل منهجي وإصدار تقارير بشأنها على الصعيد المحلي والوطني والعالمي .باإلضافة
إلى ذلك ،ينبغي رصد التقارير الشاملة المصنفة حسب النوع والعمر واالبالغ عنها نظرً ا إلى كونها أداة حاسمة األهمية لتحديد الفئات المعرضة
للخطر واستهدافها.

•

بما أن البيانات تشير إلى تضرر النساء والفتيات على نحو غير متناسب من الكوارث ،فينبغي إتاحة الموارد المتزايدة (المالية والبشرية والتقنية)
الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف من أجل اإلجراءات المحددة التي تتخذ لصالح النساء والفتيات المتضررات أو
المعرضات لخطر الكوارث ولقيادة المرأة في مجاالت الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف.

33

األحداث الرسمية

المناقشات

#GP2019Geneva

جلسات العمل

عُقدت  16جلسة عمل خالل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام .2019
اليوم األول :تقييم التقدم المحرز  /األربعاء  15أيار/مايو 2019

 02األحداث الرسمية

تقرير التقييم العالمي  / 2019األربعاء  15أيار/مايو الساعة  02:30م إلى الساعة  4:00م

المنسق :السيد ريكاردو مينا ،مدير فرع الدعم والمراقبة لتنفيذ إطار سِ نداي ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش :السيد روجر بولوارتي ،كبير الخبراء العلميين في مجال الطقس والمياه والظواهر المناخية القاسية،
ورئيس مشارك في النظام الوطني المتكامل لمعلومات الجفاف ( )NIDISفي مكتب اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي
 NOAAبولدر ،كولورادو .السيد كمال كيشور ،عضو في الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ،الهند .السيدة جاكلين ماكجالد ،أستاذة بجامعة
ماساي مارا في كينيا ،أستاذ في القدرة على التكيف والتنمية المستدامة بمعهد االزدهار العالمي وكلية لندن الجامعية وأستاذة البيئة في
كلية جريشام .السيد خوان بابلو سارمينتو ،أستاذ في قسم السياسة الصحية واإلدارة في كلية روبرت ستيمبل للصحة العامة والعمل
االجتماعي ،جامعة فلوريدا الدولية ( )FIUومدير برنامج الحد من مخاطر الكوارث بمعهد إكستريم إيفنتس التابع لجامعة فلوريدا الدولية
( .)FIUالسيد مانديسا كاالكو وليامز ،األمين العام السابق لجمعية الصليب األحمر في جنوب إفريقيا.
اعترا ًفا بحقيقة التغير السريع والمتفاوت وتراكم المخاطر المتعلقة بالنظام (التي تفاقمت عن طريق مسارات ظاهرة االحترار العالمي)،
سلطت هذه الجلسة الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وطموحة بشأن تلبية نتائج إطار سِ نداي وأهدافه وخطة التنمية
المستدامة لعام  2030واتفاق باريس والخطة الحضرية الجديدة .أكد المشاركون في جلسة النقاش على الحاجة إلى:
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•

زيادة الجهود التي تبذلها الحكومات واألطراف الفاعلة غير الحكومية وفهم األبعاد االجتماعية والبيئية والسياسية
واالقتصادية المتصلة بالتعرض لألخطار وقابلية التأثر بها ووضع ُنهج متعددة التخصصات مستندة إلى إدارة المخاطر.
ويجب أن يركز تقييم المخاطر والخطط واإلستراتيجيات على الشمول والمساواة لتعزيز قدرة المجتمع برمته بفاعلية
من أجل تحقيق الصمود والقدرة على التكيف.

•

تشجيع االستثمارات العاجلة من قِبل القطاعين العام والخاص في مجال تحسين توافر البيانات المصنفة عالية الجودة
والوصول إليها وإمكانية استخدامها وتطبيقها  -بصفة خاصة في تطوير فهم متماسك وعالي الدقة لمواطن الضعف
االقتصادية واالجتماعية والبيئية  -لتكون قادرة على رصد التقدم على النحو المناسب وتقديم تقارير بشأنه وتحديد
المتطلبات الالزمة لتصحيح المسار.

•

تشمل المتطلبات العاجلة االستثمار في الهياكل األساسية المادية ،ال سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات ،لضمان
تحسين رفع التقارير عبر اإلنترنت وحساب الخسائر على جميع المستويات اإلدارية الوقت ذاته الذي يتم فيه بناء
القدرات في مجاالت علم البيانات والتحليل اإلحصائي ورسم الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية.

•

االستفادة من التطور التكنولوجي وأشكال التعاون إلتاحة الفرصة للتدخل في الوقت المناسب من أجل توفير الحماية
الفعالة ألولئك الذين تجعلهم بيانات مواطن الضعف أكثر عرضة لمخاطر الكوارث –معالجة طبيعة مواطن الضعف
التراكمية المتتالية .ومناصرة أولئك الذين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات أمر بالغ األهمية.

•

وواع للوفاء بالموعد النهائي  2020المتضمن في إطار سنداي والخاص بتطوير اإلستراتيجيات
اتخاذ إجراء فوري
ٍ
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  - 2020الغاية (هـ) بوصفه أساسًا لتحقيق أهداف عام  .2030كان
التقدم ثاب ًتا ،لكننا لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الغاية في .2020

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

لم يعد الماضي مؤشرً ا للمستقبل والمؤشرات الحالية التي تستخدم لوصف المستقبل ليست مالئمة بالقدر الذي نود
تصديقه .يعد تسجيل الخسائر وإعداد تقارير بشأنها أمرً ا مهمًا وسيواصل الظهور في تقرير التقييم العالمي بشأن الحد
من مخاطر الكوارث ( )GARولكن الماضي ليس مؤشرً ا كافيًا على المخاطر المستقبلية.

•

يعرض تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث  GAR2019الواقع المتمثل في المخاطر الطبيعية
والمخاطر من صنع اإلنسان وكيفية إدارتها .إذا كان تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث ()GAR
سيبلغ عن تحقيق أهداف إطار سِ نداي ونتائجه ،فنحن بحاجة إلى فهم أكثر منهجية للمخاطر التي يحتاج الحد منها إلى
االستعانة بإطار من المعرفة والخبرة ودعم اتخاذ القرار.

•

يركز تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث ( )GARعلى فهم المخاطر ومعالجتها في جميع اتفاقيات
ما بعد عام  2015حيث يوفر إطار سِ نداي النسيج الذي يربط خطة عمل عام  2030واتفاق باريس ،والخطة الحضرية
الجديدة ،وخطة عمل أديس أبابا ،وخطة العمل من أجل اإلنسانية.

•

يصف تقرير التقييم العالمي لعام  2019كيف أن آثار الكوارث تلحق أضرارً ا بالدول والمجتمعات والشعوب بصورة
غير متكافئة .تعمل الكوارث على تضخيم الفوارق االجتماعية واالقتصادية القائمة وتزيد حرمان الفئات الضعيفة
ً
أصل .وهذا يتطلب منا تحسين عملية جمع البيانات واستخدامها على نحو أفضل من أجل تحديد كيفية تعرض األفراد
للكوارث داخل البلدان والمدن وفيما بينها أو داخل األسر المعيشية .تأتي هذه المعرفة جنبًا إلى جنب مع مسؤولية اتخاذ
اإلجراءات وفي نهاية المطاف تحمل عواقب مسؤولية التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث -
جمع العمل على كل المستويات
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األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  04:30إلى 06:00

المنسق :السيد كيميو تاكيا ،مستشار تقني بارز لدى رئيس الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي  JICAوأستاذ زائر في معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث
( )IRIDeSجامعة توهوكو ،اليابان.
المشاركون في حلقة النقاش :السيد ديل ساندز ،مؤسس إم دي ساندز
كونسالتنج سوليوشنز ورئيس قرية دير بارك ،إلينوي ،الواليات المتحدة
األمريكية .السيد كاوسو بارو ،الموظف المختص بالرصد والتقييم ،الوكالة
الوطنية إلدارة الكوارث ( ،)NDMAغامبيا .ناتاشا هولسينجر ،المنتدى
الكرواتي للحد من مخاطر الكوارث ،كرواتيا .كاثي أولدهام ،رئيس أمانة
الطوارئ المدنية ،المدير المعني بنظام إدارة القدرة على مواجهة الطوارئ،
مانشستر الكبرى ،المملكة المتحدة .جورجيلينا هاردوي ،كبير الباحثين
ومنسق المشروعات في المعهد الدولي للبيئة والتنمية – أمريكا الالتينية،
بوينس آيرس ،األرجنتين.
وجه الفريق الدعوة إلى الحكومات الوطنية بضرورة توفير بيئة مواتية
وإطار تشريعي والتوجيه ودعم القدرات من أجل وضع إستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ،مثل :التوجيهات بشأن كيفية وضع
إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ،وأُطر العمل واألدوات المبسطة،
والتوجيه المتعلق بمصادر التمويل.
دعا الفريق رؤساء بلدية المدن إلى االضطالع بدور قيادي والمشاركة
بفاعلية في الحد من مخاطر الكوارث في مدنهم.
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اقترح الفريق ضمان التمويل لتنفيذ إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث،
وشدد على حاجة جميع الحكومات الوطنية والمحلية إلى إشراك كافة
قطاعات التنمية وأصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك القطاع الخاص
والمجتمع المدني وغيرهم الستكشاف آليات وخيارات للتمويل .وتعد الخطط
اإلنمائية القطاعية مصدرً ا لتمويل تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث،
وينبغي إشراك وزارات المالية والتخطيط في الحوار للمساعدة على ترتيب
أولويات استثمارات الحد من مخاطر الكوارث.
شدد الفريق على الحاجة المُلحة إلى تحقيق الغاية (هـ) والتي من دونها
سيتأخر التنفيذ الفعال إلطار سِ نداي من  2020إلى  .2030فمن الضروري
وضع اإلستراتيجيات بأسرع ما يمكن ،والتي يمكن تعديلها في مرحلة الحقة.
شددت المناقشة على حاجة الحكومات الوطنية والمحلية إلى بحث الخيارات
المتاحة للتعاون على نحو أفضل مع أصحاب المصلحة المتعددين مثل
القطاع الخاص للمساعدة على وضع اإلستراتيجيات وتنفيذها واالستثمار
في الحد من المخاطر والتقليل من آثار المخاطر على استثماراتهم وتقديم
الخدمات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث إلى الحكومات والشركاء؛
تعمل منظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية على سد الثغرات بين
الحكومات المحلية والمجتمعات وإيجاد الحلول المُجدية من الناحية التقنية.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى تحقيق الغاية (هـ) والتي من دونها سيتأخر التنفيذ الفعال إلطار سِ نداي من  2020إلى .2030

•

تم التأكيد على الحاجة إلى بحث الخيارات المتاحة للتعاون على نحو أفضل مع القطاع الخاص للمساعدة على وضع اإلستراتيجيات
وتنفيذها.

•

دعوة الحكومات الوطنية إلى دعم وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها في نهاية المطاف.

•

حاجة الحكومات الوطنية والمحلية إلى إشراك كافة القطاعات من أجل تحديد التمويل وبنائه من خالل الخطط اإلنمائية الوطنية
لتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث.

تنفيذ إطار سِ نداي
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  04:30إلى 06:00

المنسق :السيد مارسي روث ،المدير التنفيذي ،الشراكة من أجل إستراتيجيات شاملة للحد من مخاطر الكوارث ،الواليات المتحدة
األمريكية.
المشاركون في حلقة النقاش :السيد ريكاردو مينا ،مدير فرع الدعم والمراقبة لتنفيذ إطار سِ نداي ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث .السيد كمال كيشور ،الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ،حكومة الهند .السيد محمد حسان فلفل عبد السميع ،المدير التنفيذي ،قطاع
إدارة األزمات والكوارث ( )CMDRRبمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ( )IDSCالتابع لمجلس الوزراء المصري .السيدة مارثا
هيريرا غونزاليس ،المدير العالمي لسياسة المسؤولية االجتماعية للشركات بشركة  .CEMEXالسيدة ماريا فيرونيكا باستياس ،المنسق
المعني بتنمية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث (.)GNDR
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وقد أبرزت المناقشات وبحثت التجارب المختبرة في تنفيذ إطار سِ نداي من وجهات نظر مختلفة بما فيها القطاع الخاص ،والحكومات
الوطنية ،والمجتمع المدني.
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قُدم استعراض عالمي للتقدم المحرز نحو تنفيذ إطار سِ نداي يبين اتجاهات الكوارث في الفترة من  2007-1997واآلثار المترتبة عليها.
وفي الوقت الذي يبدو فيه معدل الوفيات ً
آخذا في االنخفاض فقد زاد عدد األشخاص المتضررين من الكوارث .حيث تؤثر الكوارث تأثيرً ا
ً
مفرطا في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط والدول الجزرية الصغيرة النامية ( .)SIDSكما يبدو أن تمويل
الحد من مخاطر الكوارث هامشيّ مقارنة بالمساعدات اإلنمائية عبر البحار المقدمة إلى البلدان النامية ،ومن الضروري زيادة التمويل
من أجل ضمان الحفاظ على مستويات مناسبة من االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث لحماية أنشطة التنمية ومكاسبها وال سيما من
اآلثار السلبية المتزايدة لتغير المناخ على المجتمعات.
ال تزال مسألة جمع البيانات المصنفة واستخدامها وخاصة البيانات المصنفة حسب النوع واإلعاقة تشكل تحديًا رئيسيًا في قياس التقدم
المحرز في تنفيذ إطار سِ نداي .ينبغي عدم استخدام مثل هذه البيانات للتعريف بأنشطة وسياسات الحد من مخاطر الكوارث فحسب بل
أيضًا لتوفير معلومات عن عملية تخصيص الموارد ،والتمويل القائم على الوعي بالمخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي .ووجهت
الجلسة دعوات قوية لتقديم التوجيه العملي والدعم للبلدان بشأن عملية جمع هذه البيانات واستخدامها.
يظل استخدام المنصات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أداة مفيدة للدول من أجل المساعدة على تنسيق أنشطة الحد من مخاطر
الكوارث داخل البلد ورصدها ،ووضع أو استعراض أولويات الحد من مخاطر الكوارث ،والتعرف على المجاالت التي تتطلب المزيد
من الموارد ،وتقييم التقدم المحرز لإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث.
عرضت الجلسة أيضًا نظرة عامة حول ال ُنهج الخاصة بتنفيذ إطار سِ نداي على الصعيدين الوطني ودون الوطني مسلطة الضوء على
أهمية الدور الذي تلعبه األُطر القانونية وااللتزامات السياسية لضمان الشمولية وااللتزام بنهج إلشراك كافة أطياف المجتمع نحو الحد
من مخاطر الكوارث .حيث قدمت الجلسة نماذج عملية للشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدور الذي يضطلعان به لضمان
تحقيق المزيد من الشمولية وااللتزام بنهج إلشراك كافة أطياف المجتمع نحو مجتمعات قادرة على التكيف.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

هناك حاجة إلى مزيد من التوجيه العملي والدعم النشط الذي يقدمه الشركاء لمساعدة البلدان على جمع البيانات المصنفة وإعداد
تقارير بشأنها وال سيما المصنفة بحسب النوع والعمر واإلعاقة واستخدامها في رسم سياسات شاملة للحد من مخاطر الكوارث.

•

ينبغي أن تسهم البيانات المتعلقة باألضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث التي تجمعها البلدان في تخصيص الموارد والتمويل
القائم على الوعي بالمخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي.

•

يشكل ك ٌّل من القطاع الخاص والمجتمع المدني عنصرين أساسيين لضمان إشراك المواطنين في رسم السياسات واإلستراتيجيات
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث كما ينبغي إشراكهم على نحو فعال في هذا الصدد .ينبغي تشجيع تبادل أفضل الممارسات
بين البلدان.
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اليوم الثاني:
االستثمارات العامة والخاصة القائمة على الوعي بالمخاطر
الخميس  16أيار/مايو 2019
إتاحة ثمار القدرة على الصمود
الخميس  16من أيار/مايو 11:00 ،ص  12:30 -ظهرً ا
المنسق :السيدة إميلي ويلكنسون ،زميلة أبحاث أقدم ،مع زمالة مجلس أبحاث البيئة الطبيعية  NERCفي تبادل المعرفة وزمالة الحد
من المخاطر والقدرة على التكيف ،معهد التنمية الخارجية.

 02األحداث الرسمية

المتحدث الرئيسي :السيد بربل كوفلر ،مفوض الحكومة االتحادية المعني بالمساعدة اإلنسانية وسياسة حقوق اإلنسان ،ألمانيا.
المشاركون في حلقة النقاش :جولي مويو ،وزير الحكم المحلي واألشغال العامة واإلسكان الوطني ،زمبابوي .وانغ ينغزي ،نائب
المدير العام ،إدارة مراقبة الجودة والسالمة الهندسية ،وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية والريفية ،الصين .شون تاربوك ،المدير التنفيذي
للجمعية الدولية للتأمين التعاوني ( .)ICMIFكيت ليفيك ،المدير التنفيذي لشركة ()Third Generation Environmentalism.
أليكس مونج ،المدير المعاون ،ورئيس مبادرة المياه ،المنتدى االقتصادي العالمي.
ثمة ضرورة إليجاد طريقة فعالة إلتاحة ثمار القدرة على الصمود لصالح الجميع .الحديث عن ثمار القدرة على الصمود هو حديث في
المقام األول عن إنقاذ األرواح والتخفيف من حدة المعاناة .كما يتعلق األمر بتحول االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث إلى جزء
ال يتجزأ من عملية التنمية والحد من الفقر ،واالستقرار المالي ،والنمو االقتصادي المستدام.
وقد أكد المتحدثون إدراك القطاع المالي والخاص المتزايد لألخطار التجارية الخفية المتصلة بالكوارث حتى اليوم .حيث ينبغي االعتراف
باآلثار التعاقبية الناجمة عن المخاطر المعقدة وآثارها في المخاطر المالية وعرضها على القطاع المالي ومناقشات التنمية المستدامة.
وواحدة من الزوايا الحرجة التي نوقشت من أجل التشجيع على مزيد من االستثمارات القائمة على الوعي بالمخاطر ،كانت تشجيع
الحوافز المالية واالقتصادية المقدمة إلى االستثمار القائم على الوعي بالمخاطر وإستراتيجيات األعمال وتعزيزها.
وعلى نحو مماثل ،تحتاج البلدان إلى خطط تحقق القدرة على الصمود على المدى الطويل وإصالحات إدارية تناسب إستراتيجيات
االستثمار .وفي إطار ذلك ،تعد زيادة االتساق بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف إزاء تغير المناخ باإلضافة إلى التمويل المستدام
ً
شروطا أساسية مسبقة .حيث أُلقي الضوء على التمويل القائم على التنبؤ وغيره من آليات التمويل طويلة األجل كأمثلة على الحاجة إلى
مزيد من االستثمار.
وكانت مشاركة العلم من األمور الحاسمة .حيث أكد المتحدثون قدرة العلوم والتكنولوجيات الحديثة على اتخاذ قرارات مستنيرة .فثمة
حاجة إلى النماذج والسيناريوهات المتعلقة بتغير المناخ للتأكيد على إستراتيجيات القدرة على الصمود على المدى الطويل .وفي الوقت
ذاته ،هناك حاجة إلى تقريب الفجوة التي تزداد اتساعًا بين المعارف العلمية والفهم على أرض الواقع .وكان إبراز الممارسات الجيدة
الطريق لزيادة الضغط الذي يمارسه األنداد بين كيانات القطاع الخاص ومن ث َّم تحفيز المشاركة.
يكتسب العمل على إعداد تقارير متكاملة والكشف عن مخاطر المناخ في التقارير المالية للشركات زخماً ،كما يتبين من مبادرة االتحاد
األوروبي للتمويل المستدام وفرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتصلة بالمناخ ،باإلضافة إلى ما أدلت به الشركات الكبرى من
إعالنات عن االلتزامات في المؤتمر الرابع والعشرين لألطراف .يشير هذا إلى التغير الذي يلوح في األفق ويتيح فرصة كبرى لألوساط
العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث للمشاركة وتعزيز التنفيذ الشامل للحد من مخاطر الكوارث.
يعتمد توزيع أرباح االستثمار على القدرة على التكيف ً
بدل من الحد من مخاطر الكوارث .ويمثل مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي سينعقد
الح ًقا في عام  2019فرصة بالغة األهمية لتحديد هذه الرسالة واالتفاق على الحلول.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ثمة حاجة إلى التعجيل بدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ والتمويل المستدام للمضي قدمًا معًا في خطة عمل
 2030وتحقيق ثمار القدرة على التكيف؛ وتعد قمة المناخ الخطوة الرئيسية التالية في هذه العملية.

•

ينبغي التحفيز على العمل نحو االستثمار القائم على الوعي بالمخاطر عن طريق دعم الممارسات الجيدة واألصوات الجديدة
ويشمل ذلك النساء والمستثمرين الشباب إلى جانب اآلثار اإليجابية لألُطر التنظيمية.

•

ً
حافزا على استثمار جديد يتطلب بناء الثقة ومساحات يمكن فيها إجراء مناقشات بشأن
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المصالح المكتسبة والخضوع للمساءلة وكذلك الحوافز والضوابط الالزمين.

•

ويمكن للقطاعين العام والخاص من خالل العمل معًا أن يقلال مخاطر الكوارث والخسائر عن طريق ضمان وعي ممارسات
االستثمار واألُطر التنظيمية بالمخاطر ،والتخطيط المشترك ،إلى جانب تبادل البيانات وبناء بيئة تمكينية.

إعادة البناء بشكل أفضل ونتائج المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار
الخميس  16من أيار/مايو 11:00 ،ص  12:30 -ظهرً ا
المنسق :أساكو أوكاي ،مساعد األمين العام ،مدير مكتب األزمات واإلنعاش التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
المشاركون في حلقة النقاش :جولي دانا ،مديرة الممارسات ورئيسة المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها .جيري تشاندلر،
مدير وكالة الحماية المدنية ،حكومة هايتي .جميلة محمود ،وكيلة األمين العام لشؤون الشراكات ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر .إتسو أداتشي ،المدير العام إلدارة البنية التحتية وبناء السالم ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( .)JICAدوني
موناردو ،رئيس الهيئة الوطنية اإلندونيسية إلدارة المخاطر ،إندونيسيا.
تناولت جلسات العمل ال ُنهج الالزمة إلعادة البناء بشكل أفضل .وسعت إلى االستفادة من الممارسات الجيدة ،وأحدث األدلة ،وتجارب
ً
شمول.
النجاح والفشل التي يمكن أن تساعد في عملية التخطيط للتعافي وتقدم نتائج إنعاش أفضل وأكثر
يوفر منهج "إعادة البناء على نحو أفضل" فرصة لتغيير مشاهد اإلقصاء والتهميش التي تحدد في الغالب مدى تأثر األشخاص بالكوارث
والتعرض لمخاطرها .لذلك تعد ُنهُج اإلنعاش الشاملة ضرورية لتحقيق نتائج أكثر إنصا ًفا في عملية التعافي وتسهم في إعادة البناء بشكل
أفضل وبناء قدرة الجميع على التكيف .وبالنظر في نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بإعادة اإلعمار ،بحثت مناقشات الجلسة أدلة
ال ُنهج الفعالة من أجل اإلنعاش الشامل واألساليب واالبتكارات الناشئة إلعادة البناء بشكل أفضل .يعمل إشراك جميع أصحاب المصلحة
على تحسين تخطيط عمليات التعافي وتنفيذها ورصدها عن طريق وضع أطر لتحفيز حكمة المهمشين واستخراج ما بداخلهم من موارد
وقدرات لتحقيق نتائج تعافي أفضل للجميع .ينبغي معالجة األسباب الجذرية لإلقصاء وأوجه الحرمان االجتماعي ونقاط الضعف القائمة
لتعزيز اإلنعاش الشامل .يجب أن تكون مشاركة المجتمعات المحلية وعمليات تنظيم المشاريع القائمة على معرفة المخاطر محورً ا لعملية
التعافي ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار.
سلطت الجلسة الضوء على االعتبارات الرئيسية ومبادئ التأهب إلعادة البناء بشكل أفضل .وقد أكد المشاركون على ضرورة االستثمار
وبناء القدرات من أجل إعادة البناء على نحو أفضل بما في ذلك القدرات المؤسسية لإلدماج والتنسيق بين القطاعات .وأشاروا إلى
ضرورة تمكين الجماعات المهمشة من المشاركة والعمل على جعل صوتهم مسموعًا وتلبية احتياجاتهم .ينبغي تعزيز قدرات الحكومات
المحلية والمجتمع المحلي من أجل التخطيط واستعادة الموارد .أشارت المناقشات إلى الحاجة إلى وضع آليات إلضفاء الطابع المؤسسي
على التعليم داخل الدولة لضمان استفادة البلدان والمجتمعات من تجارب النجاح والفشل .تمثل هذه اإلجراءات واالستثمارات استعدا ًدا
إلعادة البناء بشكل أفضل وتمكن أصحاب المصلحة من بناء مجتمعات شمولية ومتماسكة وأكثر قدرة على التكيف قبل وقوع الكارثة.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

البناء واالستثمار في القدرات التي تعزز إدماج ووكالة جميع أصحاب المصلحة .وبناء القدرات المؤسسية التي تضمن وتلتزم
بإجراء عمليات التعافي.

•

دمج برامج وخطط إعادة البناء بشكل أفضل مع خطط التنمية الوطنية والمحلية مع كفالة التنسيق الفعال بين الوكاالت المسؤولة
عن التنمية والتعافي.

•

ً
ومتمركزا حول الناس .يعزز ذلك فكرة فهم
إعادة البناء بشكل أفضل عن طريق التعافي الشامل الذي يكون موجهًا بحسب الطلب
احتياجات الناس المعقدة ومواطن الضعف والظروف المحلية بغرض تحقيق تعا ٍ
ف قادر على التكيف ويتيح الفرص لالستفادة
من القوة الفريدة التي تتميز بها المعارف والخبرات والموارد والقدرات المحلية.

•

من الضروري أن تستعد المجتمعات والبلدان استعدا ًدا كافيًا إلعادة البناء بشكل أفضل من أجل ضمان تطوير الخطط والمعايير
واآلليات والممارسات والموارد المالية والبشرية ووضعها موضع التنفيذ عند االقتضاء.

•

أكد البنك الدولي التزامه بتحقيق تنمية شاملة لمسائل اإلعاقة بحلول  2020وااللتزام بتناول مسألة الشمول من خالل برامجه
وتمويله ال سيما ما يعزز فرص التمكين والتكنولوجيات الحديثة واألدوات والحلول وال ُنهج المتكاملة.

•

تلتزم إندونيسيا بممارسة "اإلصرار السياسي" لمواصلة إعادة البناء بشكل أفضل فيما يتعلق بعملية التعافي من خالل نهج
أصحاب المصلحة المتعددين وضمان االتساق بين خطط التنمية الوطنية والمحلية التي تهدف إلى تحقيق الشمول.

أنماط االستثمار المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث
الخميس  16من أيار/مايو04:00 - 2:30 ،
المنسق :باتريك ليوش ،دويتشه فيله.
المشاركون في حلقة النقاش :كريس فافوي وزير الدفاع المدني ووزير التجارة وشؤون المستهلك  -نيوزيلندا .جورج نونيو رئيس
وحدة االستثمار باألمانة المالية واالئتمان العام  -المكسيك .باولو جارونا األمين العام للمصرف اإليطالي  -اتحاد التأمين والمالية.
سيسيلي داي المدير العام بإدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة األمن العام  -النرويج .كريستي ستيكني المدير القُطري للموئل من أجل
البشرية  -نيبال.
ركزت حلقة النقاش هذه على استدامة االستثمارات الحالية والمستقبلية.
ً
وخاصة في قسم المالية والتأمين في طليعة االبتكارات بسبب الحاجة إلى دمج معرفة
أشارت حلقة النقاش هذه إلى أن الشركات الكبرى
ُ
المخاطر في أدوات تمويل المخاطر الجديدة ذات التطور السريع .وتبنى معرفة المخاطر في هذا القسم على التكنولوجيا المستخدمة
واللوائح المعمول بها والنماذج التي زادت توفر بيانات المخاطر ومقاييسها ومعالجتها.
وقد سلطت حلقة النقاش هذه الضوء على األدوات واألنماط المبتكرة ذات النجاح المحتمل الخاصة باستثمارات الحد من مخاطر الكوارث
والحواجز الحالية المستعرضة التي تحد من استخدام االبتكار أو تكراره .وقد قُد َمت األمثلة الملموسة والحسية عن كيفية استخدام نهج
مبتكر على االستثمارات المستدامة والقائمة على معرفة المخاطر.
يسير االتحاد األوروبي في مسيرة اإلصالحات الجارية على التمويل المستدام بما في ذلك اعتبارات مخاطر الكوارث والكشف المالي
للمخاطر والتصنيف ومعايير المنتج (على سبيل المثال في السندات الخضراء) .ويقدم هذا النهج الدعم إلى واضعي السياسات والمشرعين
في التنظيم والتيسير لمعلومات المخاطر من تغير المناخ في الصكوك المالية الموضوعة في االتحاد األوروبي.
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اشتركت المكسيك في حماية البنية التحتية من الدمار عبر وضع شراكات خاصة وعامة على حزم التأمين في رسم خرائط المخاطر وتحليلها .ويشتمل
النهج المبتكر على معرفة استيعابية بالمخاطر من خالل أطلس المخاطر واستخدامه في تطوير تحليل المخاطر االحتمالية لتقييم التكلفة ومنافع البنية التحتية
القادرة على الصمود.
ً
معدل فاق المعدالت في التأمين بنحو  %98للعقارات السكنية.
نجحت نيوزيلندا في وضع نموذج مختلط ما بين الخاص والعام من التأمين والذي حقق
نجحت النرويج في خفض الخسائر المتعلقة بالمناخ من خالل توافر البيانات التي ُتحصِّل عليها من شركات التأمين مما أتاح الفهم األفضل للمخاطر وتحسين
سعة إدارة هذه المخاطر وكذلك أتاح التعاون القوي مع شركات صناعة التأمين .وينطلق  -بحلول نهاية العام  -نظام المعرفة الخاص بجمع المعلومات عن
المخاطر واستخدام المعلومات كما ينطبق على تخطيط استخدام األراضي.
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سلط المشاركون في حلقة النقاش الضوء على الحاجة إلى تحليل شامل عند تقييم المخاطر ووضع الخرائط لها في منطقة خاصة وكيفية تقييم خطط التأمين
ً
مواجهة مشتركة عبر استخدام
واآلثار االجتماعية واالقتصادية المحتملة فيما يتعلق بتكاليف األقساط .وقد ركزوا أيضًا على الحاجة إلى مواجهة التحديات
نهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كان التركيز في حلقة النقاش هذه على التقدم المحرز في نقطة متضمنة في موجز الرئيس في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  2017فيما
يتعلق بتطبيق اإلصالحات والتنمية المالية تجاه التمويل طويل األجل .وأوصى الفريق بالحاجة إلى االنتهاء من المزيد من األعمال لتحديد وقت الحاجة إلى
ابتكار إضافي لتغطية الفجوات أو تحديد وقت الحاجة إلى تحسين األنظمة واآلليات .وقد سأل المشاركون في حلقة النقاش عن كيف يبدو النظام المالي في
المستقبل مع مراعاة التغير في المناخ والتقدم التكنولوجي وأنماط السكان المتغيرة؟
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

كان هناك اعتراف بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية أنماط االستثمار المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث.

•

ً
شامل إعادة النظر في اللوائح والضرائب والتوريق.
وُ جِّ هت دعوة قوية ألجل تنمية وإصالح األنماط المالية الحالية تجاه النهج طويل األمد

•

ف آخر .فالتأمين ليس ً
يوجد فهم مشترك بشأن أن التأمين شكل من أشكال الحماية الطارئة التي تنقل المخاطر إلى طر ٍ
بديل عن إدارة المخاطر
وال يقلل منها.

•

توجد حاجة إلى الجهود اإلضافية لتعزيز التمويل عبر الحدود واالندماج المالي.

•

يلعب دمج اعتبارات المخاطر في آليات اإلدارة (الحوافز واللوائح والمعايير) دورً ا مهمًا في توسيع دمج اعتبارات المخاطر واألنماط الجديدة
لالستثمار.

•

ال يكون تشكيل االستثمارات المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث عبر البنوك الكبرى وقسم التأمين فقط ولكن كذلك من خالل المجتمعات كما في
حالة اإلعانات والتأمين المقدمة من نيبال لتوفير السكن عند الزالزل.

•

أثبتت آلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالكشف عن بيانات الخسارة في الكوارث قدرتها على الحد من المخاطر المتعلقة
بالمناخ عبر تعزيز أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والسماح بمناقشة المخاطر المعلومة في االستثمارات .وقد اقترحت الحكومة النرويجية
تأسيس قاعدة بيانات تشتمل على الخسارة الوطنية باإلضافة إلى بيانات خسارة التأمين التي تسهِّل اتخاذ القرار.

•

كانت هناك مطالبة بتطوير اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث التي لها صلة باإلستراتيجيات واألولويات الوطنية.

•

الحاجة إلى شركات الدعم لوضع إستراتيجيات المخاطر الشاملة والواسعة وطويلة األمد أثناء الكوارث مما يعالج مخاطر تغير المناخ المادي عبر
أعمالهم.
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الخميس  16من أيار/مايو04:00 - 2:30 ،

المنسق :إيملي تشان مساعد العميد في كلية الطب بالجامعة الصينية في هونغ كونغ.
المتحدث الرئيسي :جواد مهجور مساعد المدير العام بقسم التأهب للطوارئ ،منظمة الصحة العالمية ،وممثالً عن السيد /تيدروس أدهانوم غبريسيس
المدير العام بمنظمة الصحة العالمية.
المشاركون في حلقة النقاش :رائد عرفات أمين رئيس قسم حلول الطوارئ بوزارة الشؤون الداخلية  -رومانيا .سيرو أوغارت مدير الطوارئ اإلقليمي
بمنظمة الصحة للبلدان األمريكية .فينيا أرياراتن ،األمين العام لحركة سارفودايا شرامادانا  -سيريالنكا .فرجينيا موراي رئيس المنظمة الدولية للحد من
مخاطر الكوارث ،الصحة العامة  -إنجلترا .ماركو بيريل العضو الرئيسي للمجموعة الرئيسية لألمم المتحدة بالمنطقة األمريكية لألطفال والشباب.
أطلقت منظمة الصحة العالمية ( )WHOإطارً ا يفتح آفا ًقا جديدة في الصحة وفي إدارة مخاطر الكوارث ،وهذا يزود أصحاب المصلحة باإلرشادات حول
اإلجراءات الرئيسية للحد من المخاطر الصحية وعواقب الطوارئ والكوارث .ويجمع هذا اإلطار بين العمل اإلنساني والتأهب واالستجابة لألوبئة وغيرها
من حاالت الطوارئ الصحية ،واالستعداد التشغيلي وإدارة الكوارث متعددة القطاعات والنظم الصحية مما يعزز النهج المشترك والشامل الذي يساعد
الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإطار سِ نداي واتفاق باريس ولوائح الصحة العالمية (.)2005
سلط المشاركون في حلقة النقاش الضوء على أن النهج المجتمعي بالكامل والتغطية العالمية للصحة من األمور الضرورية للوقاية والتأهب واالستجابة
والشفاء .ويجب على قسم الصحة واألقسام األخرى التأكد من أن الصحة عنصر أساسي للتخطيط القائم على المعرفة بالمخاطر إلدارة مخاطر الكوارث
على مستويات دولية وإقليمية وقومية ومحلية .ويعد نهج جميع المخاطر الذي ينادي به إطار سِ نداي والذي يتضمن األخطار البيولوجية والطبيعية التي
يسببها اإلنسان من األشياء األساسية حيث إن المخاطر غالبا ً ما تكون مرتبطة مع بعضها وتعتمد على نفس القدرات والعاملين في مجال الصحة وأنظمتها.
كما أن تنفيذ أجندة  2030ستسرع من وتيرة التقدم في إدارة األوبئة واألمراض المعدية (مثل :اإليبوال والكوليرا واألنفلونزا) كما ستسرع من تحقيق إطار
سِ نداي .و ُت َنفذ حاليًا إستراتيجيات قسم الصحة اإلقليمية والوطنية بالتماشي مع إطار سِ نداي ،مثل :إستراتيجية منظمة الصحة للبلدان األمريكية اإلقليمية من
أجل الحد من مخاطر الكوارث.
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يغدو العمل المجتمعي واشتراك القطاع الخاص والشباب وتدريب القوى العاملة بالصحة المجتمعية من األشياء المهمة للقدرة المجتمعية
ووقاية صحة األشخاص من حاالت الطوارئ بما في ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والفقراء.
يؤكد المشاركون في حلقة النقاش أهمية األدلة والبيانات المصنفة ،مثل :تحسين معايير بيانات وفيات الكوارث وقابلية التشغيل البيني
من أجل اإلخطار بالسياسات والممارسات واالبتكارات في الصحة واألقسام األخرى ذات العالقة بها .ووضعت منظمة الصحة العالمية
مالحظات إرشادية للمساعدة في قسم الصحة من أجل الحصول على الدور األعظم في تتبع تقدم إطار سِ نداي المتعلق بالصحة من خالل
نظام رصد إطار سِ نداي.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تنفيذ إطار إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث الصحية الشامل لكل األخطار من خالل الشراكات والمشاركة متعددة القطاعات
والمشاركة المتعددة بين أصحاب المصلحة مع القيادة في الدولة من أجل تقوية قدرة نظام الصحة واألمن الصحي والتغطية
الصحية العالمية والتنمية المستدامة.

•

التأكد من أن الصحة من األشياء الرئيسة في جميع خطط إدارة مخاطر الكوارث المحلية والوطنية ،وهذا يتضمن األخطار
البيولوجية والوبائية والمتفشية التي تتعلق بالخطط لتنفيذ لوائح الصحة الدولية (.)2005

•

زيادة االستثمار في المرافق الصحية ،والقدرة على الصمود وتوفير الحماية للعاملين بالرعاية الصحية ،وحماية خدمات الصحة
والبنية التحتية من الطوارئ والكوارث.

•

تقوية دور الشباب في نهج يكون اإلنسان محوره من أجل الحد من مخاطر الصحة وعواقب الكوارث.

•

تلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الدول األعضاء والشركاء من أجل تنفيذ إطار إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث
الصحية الشامل بغرض الحد من مخاطر الصحة وعواقب الكوارث والطوارئ وبغرض تقوية األمن الصحي وتعزيز القدرة
القطرية والمجتمعية والتنمية المستدامة تجاه ما حققته مجموعة الصحة المتحدة (.)UHC
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تعزيز الحد من مخاطر الكوارث بقيادة محلية  /إدارة مخاطر الكوارث :تعلم التحديات والحلول والدروس

 02األحداث الرسمية

الخميس  16من أيار/مايو6:00 - 4:30 ،

المنسق :مونيك بارات المدير العام للمديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية بالمفوضية األوروبية.
المشاركون في حلقة النقاش :آنا لوسي بنجوتشيا مارتينيز الرئيس المشارك في الجمعية العامة للشركاء ،المجموعة االستشارية لبرنامج السكان
األصليين ،هندوراس .ديزموند ماكنزي ،وزير الحكم المحلي والتنمية المجتمعية ،جامايكا .لوسيا مالوكا كبير الموظفين في قسم إدارة مخاطر الكوارث
بمدينة جوهانسبرغ ،جنوب إفريقيا .ريميديوس إندينسيا مديرة بالهيئة الوطنية لالقتصاد والتنمية ،الفلبين .آمي أوتامي منسق مجموعة الشباب األصليين
العالمية ،بالمكسيك.
سلط المنسق الضوء على دور اإلدارة العامة للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية األوروبية في التأهب واالستجابة باإلضافة إلى دورها في بناء القدرات
على المستوى المحلي والتواصل مع الشركاء المنفذين.
أصدر وزير الحكم المحلي والتنمية المجتمعية تقريرً ا عن القدرة التي تطورت على مدار العقود المنقضية في الوقت الذي تأثرت فيه جامايكا بنحو 35
إعصارً ا .واستثمرت جامايكا استثمارً ا كبيرً ا في الالمركزية والتمكين على المستويات المحلية .وبنا ًء على ذلك وفرت الحكومات المحلية  %90من
ً
وفرض التشريع
مشتملة على الحد من مخاطر الكوارث ،بينما ضمنت المستويات المحلية التنسيق الشامل والنقاط اإلرشادية للسياسة.
الخدمات العامة
َ
إنشاء مراكز إدارة الكوارث المحلية .واستثمرت الحكومة في نظام صناعة القرار على أساس العلوم لإلخبار بشأن السياسة واإلجراءات على المستويات
المحلية والوطنية .وتم إيالء العناية القصوى لضمان االتساق بين الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRوالتكيف مع التغيّر المناخي ( )CCAمن خالل
جميع المستويات واألقسام .وتنعكس الجوانب الثقافية انعكاسًا جي ًدا في برامج الصمود لضمان عدم ترك أحد متخلفا ً عن الركب.
شارك ممثل مدينة جوهانسبرغ ،جنوب إفريقيا الممارسات الجيدة التي تتعلق باالستخدام المنهجي للمنظمات التطوعية في الحد من مخاطر الكوارث.
وقد أُنشئت مثل هذه المنظمات واعترفت بها حكومة جنوب إفريقيا رسميًا .وتلعب هذه المنظمات التطوعية دورً ا مهمًا في التفاعل والمشاركة الفعالة
من المجتمعات المحلية في مساعدة منها لفهم كيفية تأثر االقتصاد بالحد من مخاطر الكوارث .وتساعد المشاركة المبكرة للمجتمعات المحلية على تحديد
أولويات الحد من مخاطر الكوارث ونتائج المشاركة النشطة لنفس المجتمعات في تحديد الحلول وتنفيذها والتمكن من تعبئة الموارد المالية محليًا.
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وشارك ممثل إندونيسيا تجربة المجتمعات الشعبية التي تلعب دورً ا كبيرً ا في بناء الصمود وزيادة ممارساته .وكانت الجهود في البداية تركز على االستجابة
التلقائية لعمليات المخاطر .ووضع المجتمع برامج ترفع الوعي واالستعداد اعتما ًدا على التجارب المجمعة على مدار سنوات .وأصدرت ممثلة المستفيدين
ً
إضافة إلى ذلك ،وبوصفه جزءًا
من هذه البرامج تجربتها الشخصية ووصفت كيف نجت من الكارثة األخيرة بفضل التدريب والعلم الذي شاركت فيهما.
من هذه البرامج ،أُنشئ صندوق الحد من مخاطر الكوارث في القرى ،مما يسمح لخمس عائالت بالوصول إلى الموارد إلعادة بناء مالجئها وأنشطتها
االقتصادية التي دمرتها الكارثة.
عكس ممثل هندوراس أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على المنصات واإلجراءات المطورة محليًا .فهذا يساعد على فهم المخاطر باإلضافة إلى تحسين
اإلدارة عبر دمج المعرفة المحلية واألصلية في آليات إدارة مخاطر الكوارث/الحد من مخاطر الكوارث القائمة على العلم .ويبدو هذا جليًا عبر مثال "النساء
المدربات على التنمية" حيث إنهن مجموعة من النساء الالتي كان تدريبهن على التنمية المستدامة ،وهن اآلن يرأسن التخطيط المحلي للتنمية عبر مشاركة
المعرفة األصلية مع الهيئات المحلية والوطنية.
من الممارسات األخرى التي شاركها ممثل هندوراس برنامج استعادة البذور الذي وضع محليًا للتخفيف من آثار الجفاف .وتطور هذا الح ًقا إلى بنك للبذور
الذي تبنته الحكومة بوصفه أداة دعم للعائالت المتأثرة بأحداث الجفاف.
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بعد إلقاء المشاركين في حلقة النقاش خطاباتهم ومشاركتهم للممارسات ،جرت مناقشة فعالة اشترك فيها الجمهور .وشارك كذلك االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل بالفلبين ومنظمات األمم المتحدة تجاربهم وممارساتهم التي تعزز من أهمية إجراءات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
المدفوعة محليا ً وارتباطها الوثيق وإدماجها في السياسة الوطنية وأدوات إدارة/الحد من مخاطر الكوارث.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

الحاجة إلى بناء رابط قوي بين المستويات المحلية والوطنية لوضع السياسة واألنشطة العملية.

•

من الضروري تمكين المجتمعات المحلية على جميع المستويات المتعلقة بإدارة الكوارث من تحديد االحتياجات إلى رفع الوعي .ويجب على
أنشطة التمكين أن ترتكز على األشخاص وتركز على أنظمة اإلنذار المبكر التي تدمج بين المعرفة األصلية والمعرفة التكنولوجية.

•

من األشياء األساسية اإلدارة المستدامة والصلبة لألراضي والزراعة لضمان تكييف المجتمعات :مبادرة بنك البذور من األدوات القوية ضد
مخاطر الجفاف ،ويجب الترويج لهذه المبادرة وتنفيذها على نطاق واسع.

الحد من مخاطر الكوارث والنزوح الناتج عنها
الخميس  16من أيار/مايو 4:30 ،م  6:00 -م
المنسق :أندرو هاربر مدير قسم دعم وإدارة البرنامج ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (.)UNHCR
المتحدث الرئيسي :والتر كيلين مبعوث رئيس منصة النزوح الناتج عن الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش :كمال أبو جودي محافظ البقاع ،لبنان .جوليد أرتان مدير مركز التنبّؤ بالمناخ وتطبيقاته بالهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتنمية ( )IGADتسنيم صدقي أستاذة العلوم السياسية ورئيسة حركات الالجئين والهجرة بجامعة الداكا .جيسيكا لوبيز ميخيا وزيرة الحوكمة ،وحدة
سياسة الهجرة ،ومديرة سياسة حماية المهاجرين ودمجهم ،ومديرة حماية حقوق المهاجرين  -المكسيك.
يؤدي التغير المناخي إلى النزوح الناتج عن الكوارث والحراك البشري في سياق الكوارث المفاجئة وبطيئة الحدوث .والتغير المناخي ال يؤثر فقط في
تكرار وعظم الحوادث الشديدة ،ولكنه يشكل ضغوطات متراكمة على النظم البيئية الحرجة والنظم االقتصادية والسياسية والمنافسة المتزايدة على المصادر
الطبيعية ونقاط الضعف المتعمقة والدوافع الهشة المتفاقمة.
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في الوقت الذي أصبح فيه الناس أكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن تغير المناخ والمخاطر الجيولوجية ويتأثرون سريعا ً بها ،أصبح من
المحتمل أن تستمر مخاطر النزوح الناتج عن الكوارث في االزدياد .وفي هذا السياق فهناك حاجة إلى استثمارات إضافية بغرض الحد من
النزوح الناتج عن الكوارث والتخفيف فيما يفوق ال ُنهُج االرتكاسية (القائمة على رد الفعل) في إدارة حوادث النزوح الناتج عن الكوارث.
يجب إيالء عناية خاصة من خالل الجهود المبذولة لحماية األشخاص النازحين والحد من نقاط الضعف والتعرض لمخاطر النزوح الناتج
عن الكوارث لدى أولئك الذين لديهم نقاط ضعف خاصة بما في ذلك النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة واألشخاص المهمشين
بالفعل (المصابين بمرض نقص المناعة (اإليدز) واألقليات العرقية وما إلى ذلك).
يتسبب النزوح الناتج عن الكوارث في ظهور مجتمعات مدمرة ويتضمن تأثيرات اقتصادية على األفراد والمجتمعات وسبل العيش،
ويرفع النزوح شؤون الحماية إلى الضعف ،حيث يكون توجيه الحاجة إلى حماية األشخاص النازحين من األشياء الضرورية ،ويجب
على الحكومة االستثمار في وضع البنية التحتية والخدمات المجتمعية المطلوبة لتوجيه االحتياجات والحقوق االجتماعية واالقتصادية
لكل من األشخاص المستضيفين والنازحين.
ٍ
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إن ال ُنهُج القائمة على حقوق اإلنسان من األمور المفيدة ليس فقط في وضع إطار سياسات الحماية ولكن أيضًا في توجيه حقوق المشاركة
وتقديم النقاط اإلرشادية في الحقوق والمسؤوليات وتعزيز القدرة على التنبؤ وتحمل المسؤولية في االستجابات العامة لمخاطر النزوح
الناتج عن الكوارث.
يجب معالجة تحديات النزوح الناتج عن الكوارث والتحرك اإلنساني في سياق الكارثة بشكل متماسك وشامل في سياق الحد من مخاطر
الكوارث المحلية والوطنية واإلقليمية وإستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي وممارساته وكذلك في سياق التنمية وإدارة الهجرة
والسياسات الحضرية .وفي إطار مؤشر محور اإلنسان المهم والمفيد في تنفيذ إطار سِ نداي فإنه يجب على الحكومات تضمين النزوح
في أهداف الحد من مخاطر الكوارث الوطنية ومؤشراته.
يؤدي النزوح الداخلي وعبر الحدود إلى حدوث تحديات معقدة في مجال حقوق اإلنسان والحماية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية
والحوكمة التي يمكن معالجتها بشكل أفضل من خالل التعاون اإلقليمي.
وتلعب المنظمات المحلية المشتركة في رصد المخاطر والتنبؤ بها خاصة في حوادث الكوارث بطيئة الظهور دورً ا رئيسيًا في تعزيز
جمع البيانات ومشاركتها من أجل الحد من مخاطر النزوح الناتج عن الكوارث ،مثل :المناطق المعرضة للجفاف.
يجب تعزيز الحلول الدائمة للنزوح الناتج عن الكوارث من خالل التأكد من وصول أولئك الذين يعودون أو يسعون إلى االندماج محليًا أو
االستقرار في مكان آخر إلى الخدمات االجتماعية وسبل العيش المستدامة والتأكد من وصولهم كذلك إلى مستوى العيش الالئق والسالمة
واألمن .ويتضمن إعادة البناء بشكل أفضل تقليل المزيد من مخاطر النزوح وتخفيفها.
•

يجب توجيه تحديات النزوح الناتج عن الكوارث والتحرك اإلنساني في جميع سياسات الحد من مخاطر الكوارث وإستراتيجيات
اإلصالح من أجل تعزيز "الوقاية من الكوارث ،والتخفيف من حدتها ،وبناء القدرة على الصمود".

•

يجب تقوية إطارات اإلدارة (السياسات واآلليات القانونية والتنظيمية والمؤسسية) لمواجهة النزوح الناتج عن الكوارث على
المستوى المحلي والوطني واإلقليمي.

•

تماسك السياسة بين النزوح الناتج عن الكوارث.

•

يوجد حاجة إلى تحليل وجمع البيانات المصنفة من أجل تحسين فهم نقاط الضعف المختلفة لمخاطر النزوح الناتج عن الكوارث.
ويمكن استخدام بيانات النزوح عند اإلخطار ومراقبة تنفيذ التقدم بشأن الحد من مخاطر الكوارث وعند وضع خطط الطوارئ
واإلصالح واالستجابة والتأهب.

•

يجب تعزيز السياسات ذات الصلة ونطاقات اإلجراءات وهذا يتضمن التحضر المستدام والتنمية المستدامة واإلجراء المتعلق
بتغير المناخ والمساعدة اإلنسانية والحماية والحد من مخاطر الكوارث وحقوق اإلنسان وإدارة الهجرة وحماية الالجئين.

•

تضمين الغايات الخاصة بالنزوح جراء الكوارث بحيث يتم اعتبارها جزءاً من أطر رصد الحد من مخاطر الكوارث.
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اإلطار العالمي لتقييم المخاطر
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الخميس  16من أيار/مايو 4:30 ،م  6:00 -م

المنسق :غابرييال غيماريس نوبري ،ممثل المجموعة الرئيسية لألمم المتحدة الخاصة باألطفال والشباب.
المشاركون في حلقة النقاش :كيرسي ماضي (الكلمات االفتتاحية) مديرة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .أرمور ريفي
مدير المعهد الهندي للتوطين اإلنساني .كريستين دونلوب المديرة التنفيذية بالمعهد األوروبي للتكنولوجيا واالبتكار ،كاليمت كيك.
كاثي بوغمان ماكلويد مديرة أدريان آرشت روكفلر ،مركز صمود المؤسسة ،المجلس األطلنطي .ريناتو سوليدوم وكيل وزارة العلوم
والتكنولوجيا ،الفلبين .دافيد جرين مدير البرنامج ،تطبيقات الكوارث ،ناسا.
ً
استجابة لالحتياج المحدد من جانب مجتمعات الخبراء
أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اإلطار العالمي لتقييم المخاطر
لالبتكارات في األبحاث والعلوم وتقييم طبيعة المخاطر بما يتفق مع توسيع نطاق المخاطر واألخطار المنصوص عليها في إطار سِ نداي
وأجندة  2030للتنمية المستدامة.
من المتوقع أن ينمو اإلطار العالمي لتقييم المخاطر في العضوية والطموح والقدرة حيث إن الكثير من الدول وص َّناع القرار اآلخرين
يبحثون عن معلومات أفضل عن المخاطر من أجل اتخاذ قرار أفضل ،ومثل كثير من الباحثين والمتبرعين ووكاالت التنمية والمؤسسات
المجتمعية تجد مكا ًنا لتقليل أوجه القصور في تقييم الطبيعة متعددة األبعاد للمخاطر لزيادة تأثير جهودها .ويلتزم مكتب األمم المتحدة
ً
رئيسة لإلطار العالمي لتقييم المخاطر
للحد من مخاطر الكوارث وتكون الممثلة الخاصة لألمين العام لشؤون الحد من مخاطر الكوارث
وتعمل في مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بصفة أمين السر.
ً
حلول لتحقيق هدف  2030الخاص بإطار سِ نداي ونتائج التنمية
يكون اإلطار العالمي لتقييم المخاطر الشبكة والمنصة التي توفر
ً
المستدامة للمخاطر القائمة على المعرفة .وتحت رعاية األمم المتحدة يكون اإلطار العالمي لتقييم المخاطر متميزا ويسعى إلى تنمية
النشاط متعدد التخصصات من أجل توفير خيارات قابلة للتنفيذ لمواجهة نقاط الضعف والتعرض وظهور المخاطر النظامية وتراكمها.
يعمل اإلطار العالمي لتقييم المخاطر على تسهيل التعاون من خالل النظم والجغرافياـ ويعمل كذلك على مجموعة علوم المخاطر عبر
جلب العلوم االجتماعية والطبيعية باإلضافة إلى المتبرعين والمستثمرين والصناعة ومستخدمي معلومات المخاطر حيث إنهم ذوو
األهمية الكبرى.
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ال تفي األدوات المستخدمة في الماضي في تحديد الكمية ومناقشة المخاطر بالغرض .وتقلل األساليب االختزالية التي تسعى إلى تبسيط
القياس وتحديد الحقيقة المخاطر بشكل كبير وال تؤثر بدقة في حركات تغير المناخ والتنمية وال تكون متضمنة في التعرض والمواجهات
المتنوعة لنقاط الضعف .ويتخذ أصحاب المصلحة قراراتهم من خالل المعلومات غير المكتملة غير أنهم يتوقعون كذلك أن الجهود
سوف تبذل من أجل تجميع عملية فهم معلومات المخاطر وتسهيلها وتبسيطها بغرض اتخاذ القرارات على أساس أفضل لألدلة .ويكتشف
اإلطار العالمي لتقييم المخاطر ويقدم طر ًقا جديدة من التفكير بشأن مخاطر التواصل بوصفها العنصر األساسي للجهود من أجل تحقيق
أهداف خطة عمل  2030ونتائجها للتنمية المستدامة وإطار سِ نداي واتفاق باريس والخطة الحضرية الجديدة واالتفاقيات واألطر الدولية
األخرى ذات الصلة.

 02األحداث الرسمية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تعمل المجموعات العاملة الموجودة في اإلطار العالمي لتقييم المخاطر على تشجيع التعبيرات المتصلة بـ:

•

عملية تعيين الفجوات في الخريطة ومعلومات المخاطر الحالية بهدف تسليط الضوء على خطوط جديدة من االستفسار والتعاون؛

•

تحديد ودعم المشاريع والمبادرات التي تتماشى مع قيم اإلطار العالمي لتقييم المخاطر كما في األمور التجريبية واألجهزة
اإليضاحية؛

•

دعم االندماج بين المخاطر النظامية والمترابطة ضمن التفكير في نظم اتخاذ القرار والتنبؤ في البحث والسياسة والتخطيط
واالستثمار.

•

يشكل اإلطار العالمي لتقييم المخاطر مجموعات عمل جديدة من أجل حل القضايا المعلقة التي تتعلق بتشكيل وتنمية إطار العمل
من أجل توجيه الفهم العالمي وتطبيق المعرفة بالمخاطر.

•

عبرت العديد من الدول األعضاء عن رغبتها في أن تكون ً
دول تجريبية لدمج بيانات المخاطر الخاصة بهم بالنماذج العالمية
والمفاهيم من المجتمعات الدولية بوصفها حاالت اختبار اإلطار العالمي لتقييم المخاطر.

•

أطلق اإلطار العالمي لتقييم المخاطر حلقة نشاط مدعومة الجانب باالجتماعات التي تبحث انحياز ممولي البحوث/الجهات
المانحة والتمويل لمبادئ اإلطار العالمي لتقييم المخاطر وتأسيس مجموعة تهدف إلى وضع إرشادات إضافية في اإلبالغ عن
المخاطر ألغراض اتخاذ قرار.
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اليوم  :3إجراءات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث للجميع
الجمعة  17أيار/مايو 2019
التأكد من التنسيق في التنمية والتنفيذ إلستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية وخطط التكييف الوطنية
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  11:00إلى 12:30
المنسق :نزهات شميم خان ،ممثل حكومة فيجي الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف.
المشاركون في حلقة النقاش :دانييال يعقوب مديرة مركز الخدمات المناخية بألمانيا ،الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،المؤلفون الرئيسيون
المعنيون بتنسيق التقارير بألمانيا .هنا حمد هللا محمد رئيسة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان ً
نموا ،السودان ،الحكومة الوطنية .إيمانويل م .دي جوزمان،
أمين لجنة تغير المناخ ،الفلبين .باول دسانكر مدير خط التكييف الوطني وبرنامج تكييف السياسة ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي.
لوتي ياتس مدير مكتب إدارة المخاطر القومية ،جزر سليمان.

 02األحداث الرسمية

صاحب االستجابة األولى من المقصورة :أنيس روفيرول ،استشاري إدارة مخاطر الكوارث والصمود المجتمعي ،أمين السر بجماعة المحيط الهادئ.
أسهمت جلسة العمل رقم  11التي عرضت كيفية النهج المنسق لتنمية إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية وتنفيذها وخطط التكيف مع تغير
المناخ الوطنية في تقوية الصمود المحلي والوطني.
يتطلب وضع إدارة مخاطر المناخ والكوارث في قلب التنمية رؤية طويلة األمد ودعمًا سياس ًّيا ودعمًا من أصحاب المصلحة باإلضافة إلى قدرة اإلدارة
المتزايدة.
وُ جدَ تقدم في الترتيبات المؤسسية والتقييمات وتنفيذ تدابير بناء الصمود بما في ذلك الحماية االجتماعية والمالية.
بالرغم من ذلك تبقى الحدود  -بما في ذلك الحاجة إلى دعم بناء القدرة بشكل أكبر  -متمثلة في ثبات األشكال المؤسسية والتحديات حول البيانات والتخطيط
وعمليات االستثمار.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

الحاجة إلى نهج أكثر ديناميكية فيما يتعلق بالتنمية  -البنية التحتية على سبيل المثال  -يمكنه توقع المخاطر المستقبلية .ال يزال التفكير والعمل
قائمين على نماذج وُ ضعت منذ عقود مضت.

•

الحاجة إلى تعزيز الجهود من أجل استخدام ُنهج مشتركة لتحديد مصادر البيانات ،وإدارتها ،وتحليلها لدعم العمل األكثر تكامالً للتكيف مع تغير
المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

•

الحاجة إلى تناول المخاطر على جميع المستويات ،بدءًا من المحلية ووصوالً إلى العالمية ،بسبب التأثير المتزايد للعوامل المسببة للمخاطر العابرة للحدود.

•

يمكن ألصحاب المصلحة اآلخرين االعتماد على تجربة المحيط الهادئ التي انطوت على تبني نهج متكامل على المستويين الوطني واإلقليمي
الذي قلل من االزدواجية ،وحقق االستفادة القصوى من المصادر المحدودة ،وأعاد إنفاذ فعالية النهج النهج متعدد أصحاب المصلحة.
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دور البنية التحتية الخضراء ،والزرقاء والرمادية في الحد من مخاطر الكوارث
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  11:00م إلى  12:30م
المنسق :راديكا مورتي مديرة برنامج إدارة النظام البيئي العالمي ،االتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة

 02األحداث الرسمية

المشاركون في حلقة النقاش :كارلو سكابوزا ،رئيس قسم الوقاية من الفيضانات،
قسم الحد من المخاطر ،المكتب الفيدرالي للبيئة ،سويسرا .ريكاردو ل .كالديرون،
مساعد رئيس منظمة التعاون اإلسالمي لموظفي مكتب إدارة البيئة والموارد
الطبيعية ،الفلبين .لور تورجانسكي رئيس قسم المخاطر الطبيعية والهيدروليكية،
اإلدارة العامة للوقاية من المخاطر ،وزارة التضامن والتحول البيئي ،فرنسا.
ديالنثي أمارتونجا ،المركز العالمي للصمود أمام المخاطر ،جامعة هدرسفيلد
كاثرينا شنايدر روس المدير التنفيذي ،مؤسسة بازل العالمية للبنية التحتية.
يوفر مفهوم البنية التحتية الصامدة وممارسته تدابير متماسكة لتحقيق
أهداف تنمية المخاطر القائمة على المعرفة .وتشكل البنية التحتية الخضراء
والزرقاء والرمادية مكونات أساسية للبنية التحتية األساسية ويظهر
االستخدام للتكيف والحد من مخاطر الكوارث القائم على النظام البيئي.
ال يزال اعتماد البنية التحتية الخضراء والزرقاء باإلضافة إلى البنية
التحتية الهجينة لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث محدو ًدا ،لكنه يظهر
وع ًدا كبيرً ا بالنظر إلى الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتنوع
البيولوجي .وتقدم النجاحات في الفلبين وسويسرا وفرنسا دروسًا لبلدان
أخرى .وناقش المشاركون في حلقة النقاش المزايا النسبية لتطوير مكونات
البنية التحتية هذه من خالل أمثلة ملموسة واستكشفوا الفوائد المثلى التي
يمكن استخالصها من أوجه التكامل بينها .وعلى سبيل المثال توفر البنية
ً
حلول قائمة على الطبيعة تواجه مخاوف الحد
التحتية الخضراء والزرقاء
من مخاطر الكوارث ،ويمكن أن تسهم في مكافحة تغير المناخ من خالل
تقليل االعتماد على البنية التحتية الرمادية شديدة االستخدام للموارد.
دعا المنتدى العالمي لعام  2017إلى تطوير معايير للبنية التحتية الخضراء
لتحفيز االستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة .وال تزال هناك تحديات
في تأمين استثمارات القطاع الخاص؛ ألن معظم االستثمارات في البنية التحتية
الخضراء والزرقاء تأتي من األموال العامة .ومع ذلك فإن تعزيز حالة العمل
من خالل تطوير المعايير وتحقيق الدخل من الفوائد يمكن أن يزيد االستثمار
الخاص .وأشار المشاركون في حلقة النقاش إلى أنه بينما توجد طرق راسخة
إلجراء تحليل التكلفة والعائد على البنية التحتية الرمادية ،إال أنه يلزم إجراء
المزيد من األبحاث حول كيفية إنشاء تحليل مماثل للبنية التحتية الخضراء
والزرقاء ،والتي تعتمد حاليًا على معايير ومؤشرات متعددة إليجاد مسوغات.
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تكون هناك حاجة إلى نقلة نوعية ضمن أقسام التنمية والمالية واألقسام
الهندسية نحو ُنهُج بناء الطبيعة أو هندستها -من أجل تصميم حلول قائمة
على الطبيعة المستدامة الفعالة التي يكون فيها النهج الشامل ألصحاب
المصلحة جزءًا من العملية.
أخيرً ا حتى هذا الوقت ال يوجد توصيات خاصة في إطار سِ نداي حول كيفية
أن تصدر الدول تقريرً ا عن البنية التحتية الخضراء أو الزرقاء أو الرمادية
الهجينة بالرغم من أن مؤشرات إطار سِ نداي  5-Cو  4-Cتقدم فرصًا
لفعل ذلك ،وهناك حاجة إلى تعزيز الوعي والمقدرة إلصدار تقرير بشأنهما
في هذه المؤشرات وكذلك استخدام المؤشرات المخصصة على المستوى
الوطني لدمج هذه المعلومات.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ُتبنى ُنهُج النظام البيئي على ال ُنهُج الشاملة التي تعني عدم ترك
ْ
الركب .وتقلل األنظمة البيئية نقاط الضعف وتساعد
أحد خلف
على تمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين ،مثل :النساء والشباب
والسكان األصليين من أجل المشاركة بمعرفتهم وخبراتهم بوصفهم
مديري المخاطر في حد ذاتها.

•

تساعد "البنية التحتية الزرقاء والخضراء" على منع الكوارث
وتوفير الحماية من تأثيرات المخاطر باإلضافة إلى المنافع
المشتركة األخرى بما في ذلك الحد من نقاط الضعف الهيكلية
عبر تعزيز سبل العيش وتأمين الغذاء والماء ،وعلى هذا يجب أن
تكون البنية التحتية الزرقاء والخضراء جزءًا ال يتجزأ من أهداف
اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث.

•

تعمل مراقبة االستثمارات العامة وإظهارها وزيادتها في البنية
التحتية الزرقاء والخضراء على تمكين الدول من إظهار ما حققته
من غايات إطار سِ نداي الخاص بهم باإلضافة إلى أهداف التنمية
المستدامة واتفاق باريس.
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ما الدور الذي تستطيع األدوات المالية تأديته
وما الذي تعجز عنه في إدارة مخاطر الكوارث
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  11:00ص إلى  12:30م
المنسق :جون ماجوير ،مدير العالقات الدولية والتعاون ،فرانس ميديا موند.

 02األحداث الرسمية

المشاركون في حلقة النقاش :المين ن .دبا ،وزير البيئة ،غامبيا.
إلك لوبيل ،نائب المدير العام للشؤون العالمية ،الوزارة االتحادية للتعاون
االقتصادي والتنمية ،ألمانيا .تاميشا لي ،رئيسة شبكة جامايكا للنساء
الريفيات المنتجة .آدم باناساك ،لجنة األقاليم التابعة لالتحاد األوروبي ،نائب
رئيس برلمان كوجاوسكو بومورسكي ،بولندا .آن فوجان ،كبير مديري
السياسات والدفاع ،فيلق الرحمة.
في مواجهة تأثيرات الكوارث المتزايدة فإن تمويل المخاطر أصبح أكثر
أهمية ،ويتطلب تمويل المخاطر أن يكون نسيجً ا للحلول ضمن نهج إدارة
المخاطر األوسع ،ويتطلب تمويل مخاطر الكوارث خاصة االنتقال إلى ما
وراء التأمين ونقل المخاطر لتشمل أي شيء يمول إدارة الحد من مخاطر
الكوارث وإدارة الكوارث.
سلط المشاركون في حلقة النقاش الضوء على أن هذه المعلومات كانت
جيدة فقط عند استخدامها على هذا النحو ،وكان من األهمية بمكان أن ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بإستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
أي أدوات تمويل
وخططه لضمان وضع المعلومات موضع اإلجراءات ،وفي إطار ذلك
فمن المهم تعزيز مقايسة المخاطر بوصفها قاعدة لتنمية إستراتيجيات إدارة
المخاطر الشاملة وإستراتيجيات التمويل المتعلقة بها ،ويجب تبني حلول
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التمويل واختيارها على أساس السياق الخاص ،وقد ُنوقشت الحدود مثل
انعدام اإلرادة السياسية والوعي والقيود المالية للوصول إلى الوضع المالي
القائم ،وطلب المشاركون رفع الوعي أكثر وبناء القدرة وعمل األبحاث
واالبتكارات من أجل وضع سياسة وحلول فنية وتنظيمية ،وتكون خطط
الحد من مخاطر الكوارث وإستراتيجياتها من الطرق المهمة لضمان إمكانية
دفع الصكوك المالية ووصولها إلى من هم في حاجة إليها ،وكان االنخراط
مع القطاع الخاص من األشياء األساسية لضمان إمكانية تحفيز الصكوك
المالية للحد من مخاطر الكوارث على نحو أفضل.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

الدعم المالي لمخاطر الكوارث من أجل الحد منها عبر مجموعة من
األدوات التي تدمج مفاهيم تصنيف المخاطر واتخاذ القرارات المستنيرة.

•

التأكد من أننا حصلنا على الصكوك المالية الصحيحة وتقديمها إلى
الجهات الفاعلة الصحيحة وضمان مالءمتها عبر التركيز على
تقديم العمل المحلي.
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اإلدارة المتكاملة للمخاطر ،واألنظمة البيئية والمخاطر المرتبطة بالماء
يوم الجمعة  17أيار/مايو 2:30 ،م  4:00 -م
المنسق :مونيكا ويبر-فهر ،األمين التنفيذي للشراكة العالمية للمياه.
المتحدث الرئيسي :هان سونغ سو ،رئيس وزراء جمهورية كوريا السابق،
ورئيس فريق الخبراء والقادة رفيعي المستوى المعني بالمياه والكوارث.

 02األحداث الرسمية

المشاركون في حلقة النقاش :جوليا فيرونيكا كوالدو أالركون ،نائبة
الوزير ،وزارة البيئة والمياه ،بوليفيا .غودفري باهيجوا ،مدير بإدارة
االقتصاد الريفي والزراعة ،مفوضية االتحاد اإلفريقي .جين مادجويك،
الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية لألراضي الرطبة .ديون نيل ،المدير
التنفيذي لشراكة الصمود العالمية.
تتعلق أغلب الكوارث بالمياه باإلضافة إلى العواقب البيئية واالقتصادية
المدمرة ،حيث يؤدي عجز أو فائض المياه إلى مجموعة من المخاطر،
من الجفاف إلى الفيضانات ،وتكون إدارة مصادر المياه الشحيحة والنظام
البيئي وقلة المساكن الطبيعية التي تصلح لتغير المناخ وجعل خطر الكوارث
المرتبطة بالمياه أكثر وضوحً ا وأفقر المجتمعات من نقاط الضعف الغالبة.
وسُلط الضوء في جلسة العمل على أن إدارة المخاطر التي تتعلق بالمياه تتطلب
ومتكامل حيث توضع الحلول للمجتمعات األكثر ضع ًفا ً
ً
ً
بدل من
شامل
نهجً ا
عدّها جزءًا من المشكلة ،وتظهر األمثلة من بوليفيا طبيعة دور متكامل يجب
االحتفاظ به ضمن سياستنا وإجراءاتنا ،وتشير مبادرات مثل الجدار األخضر
الكبير في الساحل الذي يقوده االتحاد اإلفريقي إلى قيمة إدارة المخاطر القائمة
على النظام البيئي ،ويتسبب تدهور النظم البيئية المتعلقة بالمياه وفقدانها -
مثل :األراضي الرطبة التي تعد حيوية لكثير من الحياة المعيشية للمجتمعات
ورفاهيتها ومصدات المناخ الفعالة  -في عواقب وخيمة ،كما هو موضح من
خالل عمل المنظمة الدولية لألراضي الرطبة في دلتا النيجر الداخلية ومالي
وكيراال في الهند ،وأصبحت المخاطر االجتماعية والبيئية أكثر تعقي ًدا ،مما
أدى إلى زيادة مخاطر األمن المناخي ،التي تميزت بظواهر الطقس القارس،
وعدم االستقرار السياسي ومخاطر الصراعات.
انعكست الجلسة على الحاجة إلى تبني ُنهُج متماسكة تجاه المخاطر المتعلقة
بالمياه ،مع استكشاف إمكانات النهج المنهجية والتحويلية للصمود ،وشدد
المتحدثون على األهمية القصوى للطبيعة بوصفها من الحقوق المحفوظة
األساسية وشددوا كذلك على قيمة األراضي الرطبة والجافة بالنسبة إلى سبل
العيش وأهمية الثقافة والمعرفة في معالجة المخاطر والفرص ذات الصلة
بالمياه وقبول المفاضالت قصيرة األجل لتأمين األرباح على المدى الطويل،
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وأكدت التدخالت الحاجة إلى مشاركة أوثق لمجتمعات الحد من مخاطر
ً
داعية إلى المشاركة في المحافل العالمية
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ،
القادمة بشأن المناخ والمياه.
اتفق المتحدثون على الحاجة إلى التركيز ً
أول وقبل كل شيء على الفئات
األكثر ضع ًفا ،والتركيز على االستثمارات المستدامة والمخاطر القائمة على
المعرفة على المدى القصير ،التي يكون صمودها طويل األجل جنبًا إلى
جنب مع التأهب ،بينما تسعى جاهدة لتحقيق نهج مثالي ومتكافئ لإلدارة
المتكاملة للمخاطر.

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

اإلقرار بأن مشاكل النظام البيئي ترتبط في حد ذاتها بالضرورة
المناخية حيث يصبح الماء عنصرً ا أساس ًّيا ،لذلك ندعو إلى تناسق
الحد من مخاطر الكوارث وبرامج المناخ.

•

المشاركة في إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وإعادة البناء
على نحو أفضل من خالل تمكين الفهم الجيد للدوافع الكامنة وراء
المخاطر المتعلقة بالمياه والتعريف بالتدابير لمواجهة ذلك بما في ذلك
تحسينات إدارة المياه واستبدال فقدان األراضي الرطبة وتدهورها.

•

تهدف استثمارات الحد من المخاطر في البنية التحتية إلى مواجهة
مخاطر المياه المعقدة داخل البالد واالستثمار في إنشاء بيئة تأهيلية
للتصميمات الشاملة للحلول الذكية للمناخ والحلول القائمة على
النظام البيئي.

•

تعديل السياسات واالستثمارات من أجل تمكين التدخالت التي
يقودها المجتمع بما في ذلك إنعاش األنظمة البيئية بوصفها تدبيرً ا
لبناء السالم في المواقف الهشة حيث يشتعل التوتر عبر المنافسة
على الماء والموارد الطبيعية األخرى.
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نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة :التقدم والتحديات لتحقيق األهداف

 02األحداث الرسمية

يوم الجمعة  17أيار/مايو 2:30 ،م  4:00 -م

المنسق :بيتر فيلتن ،رئيس قسم المساعدة اإلنسانية ،السياسة ،المنظمات الدولية ،التنسيق متعدد األطراف ،وزارة الخارجية األلمانية.
المتحدث الرئيسي :بيتري تاالس ،األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
المشاركون في حلقة النقاش :أوسفالدو لويز ليل دي موريس ،مدير المركز الوطني لإلنذار المبكر ورصد الكوارث الطبيعية ،البرازيل.
صايمة حسين ،رئيسة مركز التنسيق الدولي لمؤسسة شوشونا ،الفريق االستشاري المعني بإدارة مخاطر الكوارث الشاملة لإلعاقة،
بنغالديش .إيسلين جاريبيتي ،مدير إدارة مخاطر األرصاد الجوية والجغرافية ،وزارة تغير المناخ ،المنسق اإلقليمي لشبكة الزالزل
اإلقليمية بأُو ْقيا ُنوس ،فانواتو .جوليد أرتان مدير مركز التنبّؤ بالمناخ وتطبيقاته بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ( ،)IGADكينيا.
وُ جِّ ه سؤال في حلقة النقاش هذه عن كيفية النهوض بأنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر المتعددة عبر مراعاة المظاهر االجتماعية والمؤسسية
والتكنولوجية ألنظمة اإلنذار المبكر ،ويُفهم من أنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر المتعددة أنها أنظمة تمكن األفراد والمجتمعات من الحد
من تأثيرات المخاطر على حياتهم الشخصية وبيئاتهم واألصول الخاصة بهم.
س َ
ُلط الضوء على أهمية تكامل المعرفة المحلية واالنخراط المجتمعي والمشاركة المحلية في تصميم أنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر المتعددة
وعملياته بوصفها أشياء أساسية لبناء الفهم الجيد للمخاطر وتغير تصورات المخاطر ورفع الوعي وتعزيز إجراءات الوقاية المبكرة.
سلط المشاركون في حلقة النقاش الضوء على الحاجة إلى استمرار االستثمار في شبكات مراقبة المخاطر والتكنولوجيا وبناء القدرات
لمراقبة المخاطر وتقييمها والتنبؤ بها ،بينما أعيد التأكيد على قيمة بيانات رصد األرض والحاجة إلى االستثمار المستمر في النهوض
وصيانة شبكات المراقبة األرضية التي ذكرت بوصفها من األساسيات لضمان الجودة ودقة البيانات المستخدمة في نظام اإلنذار.
تم التأكيد في حلقة النقاش على الحاجة إلى إدارة اإلطارات على المستوى اإلقليمي والوطني والمحلي مما يمكن من مشاركة البيانات
الفعالة ويوضح األدوار والمسؤوليات الخاصة بالجهات الفاعلة المختلفة ويسمح بالتعاون المؤسسي ويسهل الشراكات ويضمن المسؤولية
والشراكة بين جميع األطراف والمجموعات.
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معز َز ًة الستدامة
كانت المناقشة في حلقة النقاش أن استخدام إطار أنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر المتعددة تدعم إنشاء اقتصاديات السعة ِ
النظام مع تمكين الدروس المستفادة من المشاركة.
تناولت حلقة النقاش كيفية أن تكون المخاطر مرتبطة أو قد تؤدي إلى مخاطر جديدة أو آثار متتالية وما يتضمنه تقييم المخاطر وأنظمة
وضع اإلنذار من أجل السماح للمستخدم النهائي ألنظمة اإلنذار بالوصول إلى معلومات المخاطر المتعددة في إطار جغرافي مكاني مشترك.
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ألجل ضمان تمكين اإلجراء المبكر ألنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،تناقش المشاركون في حلقة النقاش والمشتركون عمومًا
حول االستثمارات وإطارات الشراكة الالزمة لتعزيز جميع العناصر الرئيسية الخاصة بأنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من مراقبة
المخاطر وتوقعها وتقييم نقاط الضعف بها إلى مجموعات نشر التحذير والحكومات الوطنية ودون الوطنية باإلضافة إلى التأهب على مستوى
القطاعات ،وتم تسليط الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق ال ُنهج الناجحة فيما يتعلق بالتمويل القائم على أساس التوقع وأنظمة الحماية
االجتماعية من المخاطر القائمة على المعرفة باعتبار ذلك نهجً ا ذا فاعلية لتعزيز الصلة بين اإلنذار المبكر واإلجراء المبكر.

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تتشكل أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من أربعة عناصر رئيسية :المعرفة بمخاطر الكوارث وكشف المخاطر ومراقبة
أنظمة اإلنذار المبكر وتوقعها ونشر اإلنذار والتواصل حوله والتأهب وقدرات الرد ،وال تكون أنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر
المتعددة معنية فقط بالتكنولوجيا ولكنها معنية كذلك في النهاية باإلدارة واألبعاد المجتمعية .وتمثل االبتكارات التكنولوجية جزءًا
واح ًدا من حلول توسيع نطاق أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وتكون االستثمارات في التعليم العام والوعي المجتمعي
مطلوبة لمواجهة المظاهر االجتماعية التي تؤثر في استجابة المجتمع لإلنذار المبكر.

•

يجب أن يكون الميل األخير االعتبار األول ،حيث تكون مشاركة المجتمعات في المخاطر والجهات الفاعلة المحلية من
األساسيات بغرض ضمان أن ( )1تصورات المخاطر المحلية مفهومة ومؤثرة لدعم التأهب للمخاطر القائم على المعرفة)2( ،
قنوات تقديم اإلنذار والرسائل مخصصة لتصل إلى جميع أنواع المستخدمين مع ربط احتياجاتهم من المعلومات وتمكينهم من
اتخاذ إجراء وقائي.

•

في حين أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية في التكنولوجيا والقدرات لمراقبة األخطار ونشر واإلبالغ بتقييم المخاطر،
والتنبؤ بها ،واإلنذار بشأنها ،أصبحت أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة فعالة عند تطبيق نهج شراكة واسعة وتوسيع
نطاق االستثمارات لتمكين اإلجراءات المبكرة.

•

أصبح التعاون اإلقليمي المعزز أساس ًّيا في مواجهة باألخطار العابرة للحدود واآلثار المحتملة المتتالية لبعض أحداث الكوارث،
ويشير هذا بشكل خاص إلى مشاركة البيانات لرصد األخطار والتنبؤ ونشر اإلنذارات.
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المدن في طليعة تحقيق الصمود ضد المناخ الشامل والكوارث
الجمعة  17من أيار/مايو 02:30 .م  04:00 -م
المنسق :ماركوسا كارداما ،األمين العام للشراكة في مجال النقل المستدام والمنخفض الكربون.
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المشاركون في حلقة النقاش :ديزموند ماكنزي ،وزير الحكم المحلي والتنمية المجتمعية ،جامايكا .سامي كنعان ،رئيس بلدية جنيف،
سويسرا .فرح كبير ،مديرة أكشن إيد في بنغالديش ورئيسة مجلس إدارة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث.
سينثيا بورجاس فالينزويال ،منسقة وحدة اإلدارة المتكاملة للمخاطر ،المقاطعة المركزية  -تيغوسيغالبا ،هندوراس .أرمور ريفي مدير
مؤسس ،المعهد الهندي للتوطين اإلنساني (.)IIHS
أكد المشاركون مجد ًدا الترابط والتماسك بين التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث بوصفه أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة،
وسوف تستمر المدن في النمو ،وسيستمر عدد سكان المدن في الزيادة ،وسيستمر تأثير تغير المناخ في االرتفاع ،وفي هذا السياق سوف
يزيد التوسع الحضري غير المخطط في نهاية المطاف مواطن الضعف لدى المواطنين والمهاجرين الحاليين والمحتملين.
أكد الفريق التخطيط الحضري الذي يدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من خالل رؤية إلزامية طويلة األجل ،وتظل
اإلرادة السياسية وااللتزام محورين في حين يجب على المسؤولين الحكوميين اتباع نهج تفكير النظم ودمج إدارة المخاطر في تخطيط
التنمية ،وتظل الموارد البشرية والمالية محدودة ،ومن ث َّم فإن النهج المتكامل سيساعد المدن على تحسين الموارد المحدودة المتاحة.
ويُشار إلى مدينة تيغوسيغالبا ،عاصمة هندوراس ،بوصفها ً
ً
ممتازا على ذلك.
مثال
ً
دفعة إضافية ،ليس فقط
يتطلب التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة على المستوى الحكومي وغير الحكوميين في قطاعات متعددة
على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستوى الوطني ،وهناك حاجة شديدة إلى التنسيق العمودي بين الحكومات متعددة الطبقات،
ففي حالة جامايكا فُ ِوضت الحكومات المحلية  -المحرك األساسي لالقتصاد في الدولة  -لوضع خطط وتشكيل اإليرادات المحلية وفرض
التدابير الالزمة ،مثل :المناطق المقسمة لتقسيم األراضي التي تتبع اللوائح المحلية ،ولكن من خالل الحصول على اإلرشاد والدعم الشامل
من الحكومات الوطنية التي تعمل على تنسيق تقدم األعمال وقياسه.
شددت اللجنة على أن بناء الصمود على المستوى المحلي يجب أن يشمل ً
كل من السمات الحضرية والريفية :يكون تحدي الصمود في
ً
ً
ارتباطا وثي ًقا بالتنمية في الريف ،ويجب توفير الخيارات لتحويل الرغبة في الهجرة إلى المحيط الحضري وإضافة المزيد
مرتبطا
الحضر
إلى نقاط الضعف في المستوطنات العشوائية وفقراء الحضر ،وأصبحت زيادة فرص الحصول على الخدمات األساسية والبنية التحتية
العامة وتمكين سبل العيش وزيادة المعرفة بالمخاطر من العوامل األساسية التي يجب على الحكومات تقديمها إلى ك ٍّل من سكان الريف
والحضر ،ويجب أن تكون الحلول المقدمة من الحكومات المحلية مبتكرة وشاملة ،وتؤكد مدينة جنيف الحاجة إلى االشتراك مع المدنيين
والمجتمعات من أجل وضع مسؤولية مشتركة في مواجهة التحديات.
يجب على إدارة المخاطر عبر الحدود كذلك مراعاة الفجوة الحضرية والريفية مؤكد ًة على نهج تفكير النظم والتكيف التحويلي.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

يجب على السلطات المحلية إضفاء الطابع المؤسسي على القدرة على الصمود أمام المناخ والكوارث من أجل تحقيق تنمية
مستدامة ويجب جعلها جزءًا إلزاميًا من تخطيط التنمية الحضرية ،وكذلك من أجل ضمان بقاء الحد من المخاطر والصمود في
عال في جدول األعمال السياسي لزيادة مشاركة الجميع من أصحاب المصلحة والتزامهم.
مستوى ٍ
ُ
هناك حاجة إلى تخطيط حضري متعدد القطاعات وذي قاعدة عريضة يتضمن نهج التكيف التحويلية لضمان وجود صمود ونمو
مستدام للمراكز الحضرية نظرً ا إلى أن توسعها يعد حقيقة مقبولة ،ويجب موازنة التنمية على المستوى المحلي عبر الفجوة
بين المناطق الحضرية والريفية من خالل نهج إقليمي أكبر في أسواق العمل واألراضي ،مثل :االنتقال من نهج "عدم ترك أحد
الركب" إلى نهج "عدم ترك أي مكان خلف ْ
خلف ْ
الركب".

•

يبقى التمويل من أحد التحديات لتحقيق الصمود المحلي ،ويمكن للمدن زيادة الموارد المحدودة على أساس الفهم للمخاطر المحلية
واالحتياجات ذات األولوية.

•

يمكن لتضمين المجموعات الضعيفة والمدنية األكثر فاعلية في عملة التخطيط أن تكون وسيلة من أجل وضع مشترك للحلول
الفاعلة التي تكون أساسية للسلطات المحلية بغرض تحقيق القدرة على الصمود.

 02األحداث الرسمية

•
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الحفل الختامي

 02األحداث الرسمية

الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  05:15م إلى  05:50م

المنسق :كيرسي ماضي ،مديرة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش :مانويل سيغر ،وزير الدولة ،المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،القسم الفيدرالي للشؤون
الخارجية ،سويسرا .إنغا روندا كينغ ،رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة ( ،)ECOSOCرسالة فيديو .مروة
المنشاوي ،ممثلة آلية إشراك أصحاب المصلحة في مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .السيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث.
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األحداث الجانبية

اشتملت المنصة العالمية  )GP2019( 2019على ً 16
حدثا من األحداث الجانبية.
األربعاء  15أيار/مايو 2019
المدن تواجه األزمات  -نهج عالمي للمدن القادرة على الصمود
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  01:00م إلى  02:30م
المنسقون :برناديا تجاندرادوي ،األمين العام للمدن والحكومات المحلية المتحدة في شبكة آسيا والمحيط الهادئ لمراكز العلوم
والتكنولوجيا .محمد بوسراوي ،أمانة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة .نيكوالس ويت ،المدير العام للمدن المتحدة في فرنسا
وأمانة شبكة آسيا والمحيط الهادئ لمراكز العلوم والتكنولوجيا ،فرقة العمل المعنية بمنع األزمات وإدارتها.
المشاركون في حلقة النقاش :سينثيا بورجاس ،مدينة تيجيوسيجالبا .مايك جيلولي ،رئيس مدينة كرايستشيرش الصامدة ،نيوزيلندا.
ماجي ستيفنسون ،خبيرة إعادة اإلعمار بعد الكوارث .إدموندو فيرنا ،منظمة العمل الدولية .دينيس دوفيرن ،رئيس مجلس اإلدارة،
أكسا .إستيبان ليون ،برنامج تحديد مقومات المدن القادرة على الصمود ،موئل األمم المتحدة.

 03األحداث الجانبية

ركزت الفعالية الجانبية على دور الحكومات المحلية واإلقليمية والشبكات الخاصة بها في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحقيق
إطار سِ نداي.
وضعت التجربة في مدينتي تيجيوسيجالبا وكرايستشيرش  -لدى الفريق األول  -رُؤى واضحة حول التحديات التي تواجهها الحكومات
المحلية في إدارة مخاطر الكوارث بل إنها أظهرت التزامها وتقدم سير األعمال من أجل زيادة القدرة على الصمود .وأصبحت
إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث إلى جانب الحوكمة الحضرية الفعّالة عامالً أساسيًا من أجل تحقيق قدرة المدن على الصمود.
تم التأكيد على الدور المركزي للحكومات المحلية واإلقليمية  -لدى الفريق الثاني  -في تحقيق إطار سِ نداي والتأكيد كذلك على أهمية
الشبكات والتعاون لدعم عملية التوطين ،وكانت الخطوة األولى في هذا االتجاه تشغيل الفيديو الذي أنتجه قسم التعليم في شبكة آسيا
والمحيط الهادئ لمراكز العلوم والتكنولوجيا وموئل األمم المتحدة في عملية التوطين وإطار سِ نداي وقد كان هذا أثناء حلقة النقاش.
تمت مناقشة إعادة اإلعمار المرنة وكيفية إعادة البناء بشكل أفضل ،مع التأكيد على دور التمويل والتأمين إلدارة المخاطر ،وأُغلقت حلقة
النقاش باختتام موجز والتزام جميع المنظمين بمزيد من التعاون والتكامل بين الحكومات المحلية واإلقليمية في اإلجراءات الدولية للحد
من مخاطر الكوارث.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

مراجعة دورية للتقدم الذي أحرزته الحكومات المحلية واإلقليمية فيما يتعلق بإنجاز إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث
.2030-2015

•

تعزيز التعاون متعدد المستويات بين المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة اآلخرين في
تحقيق إطار سِ نداي.

•

تعزيز التبادل والتعاون الالمركزي والتضامن بين الحكومات المحلية واإلقليمية من خالل شبكات ،مثل :الشبكة العالمية
وشركاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.

•

تلتزم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ،مثل :شبكة الحكومات المحلية واإلقليمية بدعم توطين إطار سِ نداي بطرق
متعددة ،بدءًا من تعزيز التعلم والتعاون الالمركزي إلى المشاركة المستمرة في حملة جعل المدن قادرة على الصمود.

•

التفكير في الصمود عبر االستجابة بعد األزمة :إعادة البناء بشكل قادر على الصمود.
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الوصفات من حول العالم من أجل بناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث بشكل مستدام
ومؤسسي :كتاب الطبخ العالمي
يوم األربعاء  15أيار/مايو 01:00 ،م  02:00 -م
المنسق :لوسي بيرسون ،مديرة البرمجة ،الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ،المملكة المتحدة.
المشاركون في حلقة النقاش :ساني أيوبا ،تجربة التحقق المشتركة ،النيجر .إيلي نيبي ،اتحاد المجموعات النسائية CDN-بوركينا
فاسو .أداما جنانو ،ريسيو مارب ،بوركينا فاسو .أريلين بيريدو ،إيه بي أي ،الفلبين .فاطيما مولينا ،لجنة التخطيط اإلنمائي ،الفلبين.
شاليني جين ،اإلستراتيجية الحكومية للتمكين والتنمية في المجال االقتصادي ،الهند .كاثرين ميال ،كاريتاس ،تشيلي .لورنزو موتا كينج،
 ،SSIDجمهورية الدومينيكان .سيزين توكر ،وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة األمريكية ،الواليات المتحدة األمريكية
إسرائيل جيجيلوس ،المركز اآلسيوي لالستعداد للكوارث ،آسيا .إيمانويل سيك ،منظمة البيئة والتنمية في العالم الثالث ،غرب إفريقيا.
سوسانا أوربانو ،منظمة ريت العالمية ،أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
بعد عرض  6من "الطباخين المحليين" لوصفات الطبخ الخاصة بهم من أجل بناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث بشكل مؤسسي
ومستدام دارت مناقشة بين الشركاء اإلقليمين ونظرت الجهات المانحة المؤسسية في االتجاهات اإلقليمية ألجل بناء القدرات إلدارة
مخاطر الكوارث بشكل مؤسسي ومستدام ،على سبيل المثال في غرب إفريقيا أشارت دراسات حاالت بناء القدرات إلدارة مخاطر
ً
تركيزا على تماشي أنشطة بناء القدرات إلدارة
الكوارث إلى البيئة السياسية والملكية المؤسسية الخاصة بالمبادرات ،وفي أسيا أن هناك
مخاطر الكوارث مع حضور اإلطار القانوني الصلب.

 03األحداث الجانبية

اشتملت بعض الحواجز التي تم تسليط الضوء عليها على الفساد واالعتماد القوي على الجهات المانحة واالفتقار إلى المراقبة والموارد
واالفتقار إلى القدرات والتدريب وتحديات القيادة وعدم مراعاة الثقافة إال قليالً والتمويل قصير األجل وضعف الحوكمة.
يوفر الحصول على قائمة بعوامل النجاح الخاصة ببناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث فرصة لتتبع خريطة الطريق الخاصة ببناء
القدرات إلدارة مخاطر الكوارث بشكل مؤسسي ومستدام ،وكان أحد التحديات التي ظهرت هو كيفية تعزيز عوامل النجاح بين المنظمات
المشاركة بالفعل في أنشطة بناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث ،وهناك حاجة إلى المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى
التي تنفذ بناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث لفهم أن الغرض من هذه المكونات هو البناء على الممارسات الجيدة الموجودة بالفعل،
وتحسين التنفيذ الشامل لبناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث ،وهناك أيضًا حاجة إلى تكملة فهم الحكومات الوطنية نحو الفائدة الفعالة
لعوامل النجاح من خالل الترسيخ والتدريب.
يمكن أن تعمل قائمة المكونات هذه  -بالنسبة إلى الجهات المانحة -بوصفها قائمة من العناصر األساسية التي يجب البحث عنها في خطط
المشروع للتأكد من أن المشروع يعمل لضمان تأثير دائم وأن يكون جزءًا ال يتجزأ من النظم الوطنية.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

االكتشاف األعمق لما إذا ما كانت هذه المكونات أو أي واحدة منها على وجه الخصوص مناسبة للحد من المخاطر في المواقف
األخرى ،خاصة في حاالت الصراع والمواقف الهشة.

•

دعم نشر عوامل النجاح األساسية لبناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث عبر جعلها جزءًا ال يتجزأ من التدريبات على سبل
الحد من المخاطر لمختلف الجهات الفاعلة.

•

التشجيع على إنشاء مساحات للجهات الفاعلة المحلية لمواصلة تبادل الوصفات الناجحة وغير الناجحة ،بحيث يمكن للمجتمعات
أن تتعلم معًا.

•

استخدام نتائج هذا المشروع من أجل دعم تحديد مقترحات جيدة التخطيط لبناء القدرات إلدارة مخاطر الكوارث وتقديمها إلى
الجهات المانحة لتمويلها.
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المرأة والشباب يتحدثون :مواجهة النزوح الناتج عن الكوارث
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  01:00م إلى  02:30م

 03األحداث الجانبية

المنسق :إليانور تابي هالر جوردن ،الرئيس والمدير التنفيذي ،باراديم فورام ذ.م.م
المشاركون في حلقة النقاش :أتل سولبرج ،رئيس وحدة التنسيق ،منصة حول النزوح الناتج عن الكوارث .ليا كامينونج ،دوالج ،ليتي،
الفلبين (ممثل عن النزوح الناتج عن الكوارث) .نور سافيتري السيباني ،بالو ،إندونيسيا (ممثل النزوح الناتج عن الكوارث) .إيسلين
جاريبيتي ،مدير إدارة مخاطر األرصاد الجوية والجغرافية ،فانواتو .إرلينج كفيرنيفيك ،كبير المستشارين ،اإلدارة النرويجية للحماية
المدنية (.)DSB
يركز الحدث على ليا و نور اللتين أخبرا قصتهما عن النزوح ،حيث نزحت ليا بسبب إعصار هايان/يوالندا في عام  2013في دوالج،
الفلبين عندما كانت والدتها طريحة الفراش .وأثناء إجالئهم وفي األشهر التالية ،كان العالج الطبي غير كا ٍ
ف وتوفيت والدة ليا ،وقد
ركزت قصة ليا على الحاجة إلى االعتناء باالحتياجات الخاصة للناس وعلى القدرات في التأهب للكوارث (على سبيل المثال تقييم
المخاطر واإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ).
أُنقِذت نور صاحبة  23سنة من زلزال سوالوسي المركزي عام  2018في بالو ،إندونيسيا بالرغم من أن العديد من عائلتها لم ينجُ،
وعاشت نور مدة شهر في خيمة مع كثير من اآلخرين وكانت غير قادرة على التواصل مع والديها ،وحصلت على دعم االستجابة ضد
الزالزل وأكملت دراساتها الجامعية في الخيمة حيث إن مبنى الجامعة قد تدمر ،وقد جلبت قصة نور التأثير النفسي واالجتماعي للكارثة
على األشخاص األصغر س ًنا وقدرتهم على دعم قدرة المجتمع على الصمود.
سلط المشاركون الضوء على أن رسائل التحذير يجب أن تنقل اإلجراء المطلوب من خالل قنوات مؤسسة مسب ًقا من لجان المجتمعات،
ويجب أن تكون تدابير التأهب وخطط الطوارئ غير مركزية لضمان اتخاذ اإلجراء الفوري بعد الكارثة وإجراء التطوير من خالل
شركاء البناء بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المندمجة في المجتمع.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

يجب ضمان حماية األطفال والشباب والنساء أثناء النزوح الناتج عن الكارثة من خالل التخطيط والتأهب واالستجابة ،مثل:
توفير الخصوصية والسالمة في مراكز اإلجالء واستمرارية التعليم خالل النزوح.
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•

الشباب والنساء هما عوامل التغيير ،حيث إن النساء لديهن مسؤوليات متعددة تجاه األسرة والمجتمع ،فإنهن مناسبين خصوصًا
ألجل القيادة للحد من مخاطر الكوارث ،ودائمًا ما يكون الشباب هم أصحاب االستجابة األولى بعد الكوارث ،حيث يمكنهم
المساعدة لضمان عدم تخلف أحد عن ْ
الركب.

•

يجب بناء مراكز اإلجالء والمالجئ لمقاومة التكرر المتزايد للظواهر المناخية القاسية وشدتها بغرض الحفاظ على سالمتهم
خالل الكوارث وتجنب إعادة إجالء الناس والنزوح مرة أخرى.

•

يحتاج الحد من مخاطر النزوح إلى تحديد تقييمات المخاطر لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك مشاكل التنقل
والصحة وتنمية خطة الطوارئ باإلضافة إلى المجتمع حتى يكون لديهم حساسية لمعايير الجنس والسن والعجز والتنوع
والمعايير الثقافية وما إلى ذلك.

سالمة المدارس :طريقة مستدامة لزيادة ثمار القدرة على الصمود
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  01:00إلى 02:30
المنسق :يواكيم ناسون ،رئيس القسم اإلنساني ،بعثة االتحاد األوروبي في جنيف.

 03األحداث الجانبية

المشاركون في حلقة النقاش :كلير برينس ،وزير التعليم ،سانت فنسنت وجزر غرينادين .شركة رونيلدا ،مدير خدمات الحد من مخاطر
الكوارث وإدارتها ( ،)DRRMSوزارة التعليم ،الفلبين .سيرجيو أليكس ألفاريز جوتيريز ،رئيس المكتب الوطني للدفاع وإدارة مخاطر
الكوارث بوزارة التعليم ،بيرو .أرميندو نغونغا ،نائب وزير التعليم والتنمية البشرية في موزمبيق .فياليفونج سيسومفانج ،المدير العام
بالنيابة ،إدارة الرعاية االجتماعية ،وزارة العمل والرعاية االجتماعية ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية؛ الرئيس المشارك لفريق عمل
اتخاذ القرارات المشتركة بالمطارات المعنية بالوقاية والتخفيف؛ والرئيس المشارك للجنة اآلسيان المشتركة بين القطاعات حول مبادرة
مدارس اآلسيان اآلمنة .ربيكا باسي غرين ،المدير المشارك للتعليم الحد من مخاطر الكوارث وأستاذ مشارك/مدير مؤسسة الصمود
بجامعة واشنطن الغربية .كريستوس ستيليانيدس ،المفوض األوروبي للمعونة اإلنسانية وإدارة األزمات ،المفوضية األوروبية.
قبل عام واحد من موعد تحقيق غايات إطار سِ نداي اهتم شركاء التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهتها
في قطاع التعليم بالسالمة المدرسية بوصفها وسيلة مستدامة لزيادة حجم الصمود.
أظهرت هذه الفعالية أن:
•

التعاون اإلقليمي له منافع متعددة حيث يمكن للدول التي تعرضت لنفس األنواع من المخاطر مشاركة الممارسات الجيدة وتبادل
األفكار حول التحديات والحلول واستخدام الموارد البشرية والمالية المحدودتين استخدامًا أكثر فاعلية.

•

االستثمار في إستراتيجيات السالمة المدرسية في كل ركن من أركان إطار السالمة المدرسية الشاملة مما يجلب المنافع إلى قسم
التعليم بالكامل وكذلك اإلطارات األخرى ومن ث َّم تعزيز ثمار القدرة على الصمود.

•

تتبع تقدم األعمال في السالمة المدرسية من األشياء األساسية لتحقيق أهداف جدول األعمال العالمية وتزويد الدول بالمعلومات
التي تم مراقبتها والتي تساعدهم على تحديد مناطق اإلجراءات ومواضع أولوياتها ،وفي الوقت الذي أُرغم فيه ما يقرب من
خمسة وسبعين ( )75مليون طفل على ترك المدرسة عالميًا ،فقد تم تتبع أعمال السالمة المدرسية وتنفيذها ،وتم تطوير سياسات
السالمة المدرسية الشاملة وتنفيذها في كل منطقة على مستوى عالمي وفي كل ركن من أركان إطار السالمة المدرسية الشاملة.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ضمان مشاركة الممارسات عبر المناطق وخصوصًا من خالل الممارسة المجتمعية وضمان سالمة األطفال والمدارس.

•

ضمان أن تكون خطط التعليم وخطط الحد من مخاطر الكوارث المحلية والوطنية والسياسات واإلستراتيجيات متصلة معًا
لضمان اتباع نهج شامل تجاه السالمة المدرسية.

•

ضمان التمويل والتطوير للقدرات من أجل دعم التنفيذ والتطوير لإلجراءات الفعالة الخاصة بالسالمة المدرسية الشاملة.

الخروج عن المألوف :جني ثمار االستثمارات في اإلجراءات االستباقية
يوم األربعاء  15أيار/مايو  01:00 ،2019م  02:30 -م
المنسق :إميلي ويلكنسون ،مبادرة التنمية الخارجية.

 03األحداث الجانبية

المشاركون في حلقة النقاش :دنيا دوجانوفيتش ،رئيسة منظمة العمل المبكر لإلنذار المبكر والغذاء والزراعة .إيما فالهرتي ،رئيسة
التوقع ،ستار نتورك جيرنوت الجاندا ،رئيس برنامج الحد من مخاطر المناخ والكوارث ،برنامج األغذية العالمي .كارا سيهان ،كبيرة
المسؤولين عن تمويل اإلرهاب ومخاطر الكوارث ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .مارتن تود ،محقق
شير فورباك ،جامعة ساسكس .بربل كوفلر ،مفوض الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق اإلنسان والمساعدة اإلنسانية ،ألمانيا .هارييت
ستون ،فريق تمويل مخاطر الكوارث ،إدارة التنمية الدولية ،المملكة المتحدة .ماري كيالفي ،إدارة األرصاد الكينية وباحثة في شير
فورباك .Md .محسن ،سكرتير إضافي ،وزارة بنغالديش إلدارة الكوارث واإلغاثة .الندريكو داليدا ،نائب مدير إدارة الخدمات الجوية
والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية .رفيق اإلسالم ،نائب األمين العام ،جمعية الهالل األحمر البنغالديشي.
المشاركة في تنظيم البرنامج برنامج األغذية العالمي ( )WFPمع العديد من المنظمات العاملة في مجال التمويل القائم على التنبؤ
( ،)FbFحيث جمعت حلقة النقاش بين الممارسين والجهات المانحة والحكومات ،وقدم المتحدثون لمحة عامة عن كيفية عمل التمويل
القائم على التنبؤ وفوائده للمجتمعات المحلية والحكومات الضعيفة من حيث بناء النظم التي يمكن أن تعمل على أساس التنبؤ وتؤدي إلى
اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب أسوأ آثار األحداث المناخية القاسية.
ً
ضئيل في أن يتغاضى الناس عن ثالث وجبات مع وضع برنامج التمويل القائم على التنبؤ في محله،
في بنجالديش يكون االحتمال
بينما في منغوليا تظهر النتائج أن التدخل النقدي في الوقت المناسب كان قادرً ا على الحفاظ على الثروة الحيوانية في مواجهة األزمات،
باإلضافة إلى أن اإلجراءات األولية أثبتت أنه من األساسي حماية األصول ألساسيات العيش الخمسة (األصول المالية والبشرية
واالجتماعية والجسدية والطبيعية) مما يسهم في زيادة القدرة على الصمود.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

هناك حاجة إلى الشعور بالراحة بشأن عدم اليقين والتواضع حول اإلخفاق عندما يتعلق األمر بالتوقعات ،ومن المهم مشاركة
التعلم وبناء قاعدة قائمة على الدالئل.

•

نحتاج أن ندرك أن الحكومات ليس لديها مجموعة كبيرة من األموال إلجراء التأهب .لذلك من المهم العمل معهم حول كيفية
ضمان االستدامة من خالل بناء القدرات.

•

هناك جوانب قليلة نحتاج إلى تحسينها في :إدارة حالة عدم اليقين في التوقعات قبل إنشاء مشغالت .تطبيق نهج عدم الندم الذي
يتماشى مع عقلية المانحين؛ إطالق تمويل مسبق الترتيب وآليات مرتبة مسب ًقا تمشيًا مع احتياجات الفئات الضعيفة.
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تعزيز دور األطفال والشباب لبناء القدرة على الصمود في مواطن الضعف الشديد
يوم األربعاء  15أيار/مايو  01:00 ،2019م  02:30 -م
المنسقون :مونيكا فيرو ،رئيسة مكتب جنيف ،صندوق األمم المتحدة للسكان .شياغوزي عودة ،أمين المجلس التنفيذي العالمي" ،تشجير
كوكبنا".
المشاركون في حلقة النقاش :داتوك شاهار أفندي عبد هللا عزيزي ،قسم المعادن وعلوم األرض ،ماليزياJabatan Mineral/
 .dan Geosainsلطيفة ساليسو ياري ،شابة من النيجر .فيرينا فوتبو ،شابة من إندونيسيا .كاتي بيترز ،كبير زمالء األبحاث،
معهد التنمية الخارجية .أوكتافي أنداريستا ،محلل كوارث ،الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث في إندونيسياBadan Nasional/
.Penanggulangan Bencana
خالل الكلمة التمهيدية ،ألقى صاحب السعادة ،السيد /عزيزي ،الضوء على الدور المهم لألطفال والشباب في الحد من مخاطر الكوارث.
قدّم المتحدثون ممارسات جيدة مُلهمة لألنشطة التي يقودها الشباب من منطقة الساحل وإندونيسيا والهند والفلبين والتي أدت إلى بناء القدرة
على الصمود التي تركز على المجتمع واالستجابة للكوارث ،كما أبرزوا أهمية ضمان المشاركة الذاتية لألطفال والشباب في الحد من
مخاطر الكوارث .ومن األمثلة على ذلك شبكة الشباب اآلسيوي الحد من مخاطر الكوارث ،وهي مجموعة من الشباب في جميع أنحاء
المنطقة اآلسيوية تدعم ً
كل من التدريب على التأهب للكوارث ،إلى جانب إعادة البناء بشكل أفضل بقيادة الشباب بعد الكوارث .كما كان
ً
هناك تركيز قوي على تقديم األطفال والشباب حلول لبناء القدرة على الصمود في مواطن الضعف والمناطق الهشة ضمن مناطق أخرى
في منطقة الساحل .من المهم إشراك الشباب ليس فقط في مجال قضايا الشباب ولكن مع تركيز مواضيعي على نطاق أوسع .وتم تقديم
أمثلة أخرى عن كيفية خلق هذا للقدرة على الصمود في المجتمعات الهشة في غير الشباب المشاركين.

 03األحداث الجانبية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

التعرف على الصراعات والمناطق الهشة بوصفها محر ًكا لمخاطر الكوارث.

•

إدراك أن الشباب يمكنهم بناء القدرة على الصمود في المناطق الهشة.

•

تحسين اإلدماج الفعلي لألطفال والشباب في الحد من المخاطر التي محورها األطفال والشباب والقدرة على الصمود وتنفيذهما
في بناء نهج تشاركي للمجتمع بأكمله.

الخميس  16أيار/مايو 2019
االستثمار في القدرات الوطنية واإلقليمية لدعم القدرة على الصمود لدى التخطيط الحضري لغرب
إفريقيا للمخاطر الحالية والمستقبلية المتعلقة بالمناخ :وجهات نظر وأولويات مختلفة
الخميس  16من أيار/مايو 12:30 ،م  02:00 -م
المنسقون :إيما فيسمان/VNG Consulting ،كلية كينغز لندن .تانيا ورنارز ،مركز اإليكولوجيا والهيدرولوجيا .مارك بيلينج ،كلية
كينغز لندن ،قائد القدرة على الصمود في صندوق أبحاث التحديات العالمية.
المشاركون في حلقة النقاش :إبيدون أديليكان ،جامعة إبادان ،نيجيريا .فيليب أنتوي-أجي ،جامعة كوامي نكروماه للعلوم والتقانة
( ،)KNUSTغانا .كريس تايلور ،مركز اإليكولوجيا والهيدرولوجيا ،إنجلترا .جون ريس ،قائد القدرة على الصمود في صندوق أبحاث
التحديات العالمية ،إنجلترا .أيمار يوفي بوسا ،مركز خدمات العلوم في غرب إفريقيا بشأن تغير المناخ واستخدام األراضي المعدلة.
فيليب أنتوي-أجي ،جامعة كوامي نكروماه للعلوم والتقانة ،العلم لمعلومات الطقس وتقنيات التنبؤ في إفريقيا (.)Africa SWIFT
إبيدون أديليكان ،جامعة إبادان ،معرفة المخاطر في إفريقيا الحضرية .فوي تازن ،المعهد الدولي لهندسة المياه والبيئة (.)2iE
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ومن خالل الجمع بين المؤسسات البحثية التي تسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود ضد المناخ في غرب إفريقيا ،أقرَّ النقاش بتزايد شدة
فرض
العواصف المنتجة للفيضانات ،وأن البنية التحتية التي تم تطويرها باستخدام إحصاءات هطول األمطار ساب ًقا غير كافية ،وال ُت َ
قوانين البناء بشكل منهجي كما توجد معاناة من التدخل السياسي ،وال يتم دائمًا استهداف الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود
ضد المناخ بطرق تدعم بناء القدرات المستدامة.
ناقش المشاركون في حلقة النقاش مجموعة من األساليب التي تسعى إلى دعم التخطيط الحضري المقاوم لتغير المناخ ،بما في ذلك:
•

تعزيز القدرات العلمية لباحثي العمل المبكر ،من خالل اإلنتاج المحلي للمواد التدريبية وإدراك الحاجة إلى المهارات الفنية
ومهارات المشاركة في السياسة والمسارات التي تدعم التوظيف بعد التخرج؛

•

تقوية قدرات اإلبالغ عن المخاطر لدى وكاالت التنبؤ والباحثين تشكل أمرً ا حيويًا لدعم المستخدمين في تفسير المعلومات
المناخية وتطبيقها بشكل مالئم؛

•

تمكين المعرفة بمخاطر المناخ في المدينة لتوجيه الوقاية من الكوارث والتأهب لها

•

يمكن ألساليب البحث التشاركي ،مثل النمذجة التشاركية ،أن تجمع الخبرات من مختلف التخصصات مع صناع القرار.

 03األحداث الجانبية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تمكين التخطيط الحضري المقاوم لتغير المناخ يتطلب تحوالت جوهرية في القيم والتوقعات من جانب ك ٍّل من السكان
والمُخططين.

•

لتجنب سوء التكيف ،يجب توجيه أولويات البحث واتخاذ القرارات الحكومية من خالل األخذ في الحسبان األصوات والمعرفة
ومخاوف األشخاص المتأثرين مباشرة بمخاطر المناخ.

•

هناك حاجة إلى تعزيز العلوم الفيزيائية والقدرات التقنية  -بما في ذلك بالنسبة إلى التنبؤات المستندة إلى التأثير ،إلى جانب
تطوير مجتمع من البحوث والممارسات داخل غرب إفريقيا ،وذلك بوصفها أساسًا لتطوير مشاركة عامة مستدامة وتمكين
استخدام البحوث لتوجيه التخطيط الحضري.

•

يوفر إشراك وسائل اإلعالم بشكل مباشر بوصفها شركاء بحثيين فرصًا كبيرة لتعزيز طرق مراقبة التأثير واالتصال.

الحد من أخطار الكوارث لدى السكان األصليين
الخميس  16من أيار/مايو 12:30 ،م  02:00 -م
المنسق :سايمون المبرت ،دراسات السكان األصليين ،جامعة ساسكاتشوان ،كندا.
المشاركون في حلقة النقاش :ميالني مارك شادبولت ،مديرة شبكة األمن البيولوجي في ماوري ،أوتياروا نيوزيلندا .مادلين ريدفرن،
عمدة مدينة إيكالويت ،نونافوت ،كندا .بافيل بارثا ،مركز موارد بنغالديش للمعارف عن السكان األصليين ( ،)BARCIKمنسق التنوع
واالعتماد المتبادل والتعددية .سيرو أوغارتي ،قسم الطوارئ الصحية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية .تود كواك ،مدير الطوارئ
للسكان األصليين ،خدمات السكان األصليين ،كندا.
لدى الشعوب األصلية في جميع أنحاء العالم تاريخ متشابه من التهميش واالستبعاد من السلطة السياسية ممّا يجعل مجتمعاتنا عُرضة
للكوارث ،وبرغم ذلك فمن المفارقاتُ ،تظهر مجتمعاتنا القدرة على الصمود من خالل نظم المعرفة المحلية الخاصة بها ووحدة المجتمع
والممارسات الثقافية ،حيث يواصل السكان األصليون التأكيد على حقوقهم في تحديد التنمية وحماية النساء واألطفال وحماية األراضي
والمياه والنظم اإليكولوجية ،وهذه الحقوق منصوص عليها في العديد من المعاهدات المبرمة مع الدول األعضاء والشعوب األصلية كما
ترد في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق السكان األصليين ،وعلى الرغم من أن معارف السكان األصليين مهددة أو مهمشة من خالل
اآلثار المستمرة الناجمة عن كارثة االستعمار ،فإن مجتمعات السكان األصليين تواصل تقديرها لتلك المعرفة واستخدامها .إن استبعاد
أصوات السكان األصليين في االستجابة قصيرة األجل والتعافي من الكوارث على المدى الطويل يشتمل على مواطن ضعف مستمرة
في مجتمعات السكان األصليين ،ويجب التأكيد باستمرار على حقوق السكان األصليين والحاجة إلى حقوق اإلنسان األساسية في الحد
من مخاطر الكوارث.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ما يزال االستخدام المناسب والمحترم لمعارف السكان األصليين في الحد من مخاطر الكوارث يمثل أولوية.

•

يجب تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان األساسية قبل وقوع الكارثة وذلك لمنع التمييز ضد مجتمعات السكان األصليين في االستجابة
والتعافي بعد الكوارث.

•

ينبغي أن يسهم الفكر والممارسة لدى السكان األصليين في تحديد مصطلحات المخاطر ،والكوارث ،والقدرة على الصمود،
والرفاهية.

•

طلب المشاركون منحهم الفرصة لعرض الذكاء الجماعي والسلطة للسكان األصليين من خالل السنة الدولية للحد من مخاطر
الكوارث لدى السكان األصليين.

َمن ُيساعد َمن؟ االعتراف بإسهامات النساء المحليات في تنمية المخاطر القائمة على المعرفة
وتقديرها

 03األحداث الجانبية

الخميس  16من أيار/مايو 12:30 ،م  02:00 -م

المنسق :ساندي شيلين ،المدير التنفيذي للجنة هويرو.
المشاركون في حلقة النقاش :مارجريت أرنولد ،اختصاصي أول في مجال التنمية االجتماعية بالبنك الدولي .كلوديا هيريرا ،األمينة
التنفيذية .CEPREDENAC ،فينود مينون ،الرئيس السابق للوكالة الهندية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث .جوزفين كاستيلو،
منسقة وطنية ،اتحاد دامبا  .DAMPAأنالوجي بينجوتشيا ،مديرة .WAGUCHA ،بيسوال أكينمويفا ،عضو مجلس اإلدارة في
المنظمة الدولية للتنمية االجتماعية .SDI
قدّم المشاركون منظورً ا ألصحاب المصلحة المتعددة حول قيمة مشاركات النساء على مستوى القاعدة الشعبية في التنمية الواعية
بالمخاطر .وأسهمت ممارساتهم التشاركية من القاعدة إلى القمة في تعزيز اإلستراتيجيات العالمية واإلقليمية والوطنية للحد من مخاطر
الكوارث .كما تؤدي مشاركتهم في مناقشات السياسة العالمية إلى تعزيز الحوار بشأن إدارة المخاطر وإضفاء الطابع المحلي على "إطار
سِ نداي" حيث يقومون بنشر المعرفة في مجتمعاتهم وتعزيز بناء القدرات على المستوى الشعبي ،ومن ث َّم تدريب الحكومات المحلية على
وناقش الفريق أيضًا األدوار األساسية التي تضطلع بها النساء على المستوى
أساليب تنمية معرفة المخاطر التي ترتكز على المجتمع.
َ
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الشعبي في التأثير في خطط الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني واإلقليمي من أجل االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات
الحالية على أرض الواقع ،وفي الوقت نفسه مراعاة الفروق بين الجنسين وإدماج نهج حقوق المرأة وتمكينها .وأ ّكد المشاركون في حلقة
النقاش أن المنظمات النسائية والمنظمات المجتمعية هي صاحبة مصلحة رئيسية في تنفيذ "إطار سِ نداي" وفي جهود الحد من أخطار
الكوارث بفضل معرفتها الفريدة وقدراتها التنظيمية وأدوات القدرة على الصمود التشاركية التي تمتلكها.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

إدراك قيادة المجموعات النسائية الشعبية المنظمة ومشاركتها في الحد من مخاطر الكوارث وبناء المجتمع ،وتعزيز التنمية
الواعية بالمخاطر من القاعدة إلى القمة.

•

إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع المنظمات النسائية الشعبية في الحد من مخاطر الكوارث ،ال سيّما في تصميم
إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية والوطنية واإلقليمية وتنفيذها ورصدها.

•

توطين تمويل الحد من مخاطر الكوارث واالستثمار في تنظيم القاعدة وبناء القدرات لتعزيز التنمية المدفوعة باعتبارات
المجتمعات المحلية والمشاركة على نطاق واسع نحو تسريع تنفيذ "إطار سِ نداي".

باستخدام بيانات الجنس والسن واالستجابة لإلعاقة لتمكين من ُتركوا بعيدًا عن الر ْكب :كيفية فعل
الفعال من المخاطر.
ذلك ،ولماذا هو أساسي للحد ّ
الخميس  16من أيار/مايو 09:00 ،ص  10:30 -ص

 03األحداث الجانبية

المنسق :إبرو جينسر ،المدير التنفيذي في مركز الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية .CUDRR+
المشاركون في حلقة النقاش :سالي مانسفيلد ،السفيرة األسترالية والممثلة الدائمة لدى األمم المتحدة ومؤتمر نزع السالح في جنيف.
جورجينا هارلي كافانوغ ،مساعدة المدير في قسم مقاومة الكوارث والتعافي ،وزارة الخارجية والتجارة األسترالية .الرس بيرند ،رئيس
برامج الطوارئ واإلبالغ عن المخاطر ،اليونيسيف في الهند .أليسون دوبن ،النمذجة الرئيسية للكوارث ،تطوير النماذج .ديلوريس ديفيزي
 المدير القطري لجزر سليمان أوكسفام .مورين فوردهام ،مديرة مركز  IRDRمركز الجنسانية والكوارث بجامعة لندن الجامعية.ر ّكزت المناقشة على الجوانب العملية للبيانات المصنفة في مجال الحد من مخاطر الكوارث والمجاالت اإلنسانية ،من حيث جمعها
وتحليلها واستخدامها في سياسة التنمية المستقبلية .اشتمل الحدث على مجموعة واسعة من التحديات والفوائد المرتبطة بالبيانات المتعلقة
بالعمر والجنس واإلعاقة مع رؤى ل َمن عانوا في أعقاب وقوع كارثة أو طارئ على أرض الواقع وصعوبات في جمع هذه البيانات،
ألولئك الذين يستخدمون البيانات التي تم جمعها لتصميم سياسة وتنفيذها وممارسة أفضل للمضي قدمًا.
استكشف المشاركون دور المنظمات الدولية ،والجهات المانحة ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص ،والمنظمات الشعبية
واألكاديميين في إمكانية تحسين ضمان كيفية جمع البيانات واستخدامها ،وذلك من أجل تحسين الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة
اإلنسانية للجميع.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تشجيع فكرة البيانات المص ّنفة وتعزيزها بوصفها أداة مفيدة لتعزيز فهمنا لكيفية تأثير الكوارث وحاالت الطوارئ على الجوانب
المختلفة للمجتمع.
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•

احتضان الفئات المهمشة في كل مرحلة من مراحل االستجابة أو التعافي من الكوارث ،باستخدام مهاراتهم ومعرفتهم وحالة
ً
شمول للبيانات.
االستجابة األولى لوضع إستراتيجية لجمع وتحليل أكثر

•

وضع إرشادات واضحة للمنظمات التي ترغب في تنفيذ جمع البيانات المص ّنفة وتثقيف المانحين والمؤسسات الدولية حول
أفضل السبل لدعم (وليس إمالء أوامرها على) تلك المجموعة.

حتمية القدرة على الصمود :رسم طريق التنمية في منطقة البحر الكاريبي في مواجهة عدم اليقين
الخميس  16من أيار/مايو 12:30 ،م  02:00 -م
المنسق :إميلي شيلدز ،محامية ومقدمة برنامج حواري إذاعي ،جامايكا.
ال ُمحاضر الرئيسي :رونالد جاكسون ،المدير التنفيذي ،الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث (.)CDEMA
المشاركون في حلقة النقاش :دوغالس سالتر ،األمين العام المساعد لمجموعة الكاريبي ،CARICOM ،األمانة العامة .لويس يونغ،
الممثل الدائم لبليز لدى األمم المتحدة ورئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة  .AOSISكارلوس فولر ،مسؤول االتصال الدولي
واإلقليمي في مركز مجموعة الكاريبي لتغير المناخ ( )CCCCCوالمفاوض الرئيسي حول تغير المناخ ،تحالف الدول الجزرية
الصغيرة ( .)AOSISكوينثا توماس ،السكرتير الدائم ،وزارة المالية ،سانت لوسيا .ليزرا فابيان ،المدير التنفيذي في رابطة دومينيكا
للصناعة والتجارة ( )DAICورئيسة شبكة غرفة التجارة الكاريبية (.)CARICHAM

 03األحداث الجانبية

** كما شارك المشاركون في حلقة النقاش من دول جزرية صغيرة أخرى في المحيط الهادئ.
أقرّ ت الجلسة اإلطار المفاهيمي "للطريق إلى القدرة على الصمود" الذي نشأ من تفويض رؤساء حكومات مجموعة الكاريبي بعد اآلثار
الكارثية غير المسبوقة إلعصاري إيرما وماريا في منطقة البحر الكاريبي خالل عام  2017وإدراك الطبيعة المعرضة للخطر في
المنطقة .يُحدّ د طريق القدرة على الصمود هذا خمس ( )5ركائز وهي:
الحماية االجتماعية للفئات المهمشة والفئات األكثر ضع ًفا،
-1
حماية البنية التحتية
-2
تعزيز الفرص االقتصادية
-3
الحفاظ على البيئة
-4
االستعداد التشغيلي والتعافي
-5
والمعززة التي تسهل إيصالها .وهي:
وتستند هذه الركائز على مجموعة من العناصر األساسية
ِ
بيئة مواتية تسترشد بالسياسات والتشريعات واللوائح
أ-
تنمية القدرات
ب-
البحوث وإدارة البيانات
ج-
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
د-
تمويل الحد من مخاطر الكوارث
هـ-
االقتصاد السياسي
و-
الحوكمة
ز-
المشاركة العامة الفعّالة ،و
ح-
مشاركة الشباب
ط-
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كانت ركائز المشاركين عالمية للغاية وتعكس "مسار ساموا" .وعلى هذا النحو ،كان هذا أسلوبًا مناسبًا نحو بناء القدرة على الصمود في
الدول الجزرية الصغيرة النامية (َ )SIDSوسط تعقيد التحديات التي تتم مواجهتها وحقائق البيئة الخطرة المعاكسة إلى جانب الشكوك
فيما يخص تقلبية المناخ وتغيّره.

 03األحداث الجانبية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

إن بيئة المخاطر المتنوعة  -الزلزالية وبشرية المنشأ ،إلى جانب الشكوك بشأن تقلب المناخ وتغيّره كما هو موضح في التقرير
الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ حول االحترار العالمي  1.5الذي يفرض على الدول الجزرية الصغيرة
النامية أن يحظوا بالقدرة على الصمود بشكل حتمي.

•

الركائز الخمس ( )5المنصوص عليها عالمية وتعكس "مسار ساموا" .وبهذا النحو ،فإنها تمثل المكونات الرئيسية للمسار
المطلوب لدول جزرية صغيرة أكثر أما ًنا وأكثر صمو ًدا واستدامة وعلى جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية أن تتبناها.

•

يجب أن تراعي الركيزة الخامسة المتعلقة باالستعداد التشغيلي والتعافي التأثير النفسي للكوارث وأن تشمل الدعم النفسي
االجتماعي بوصفه بع ًدا من مكوّ ن "التعافي".

•

ِّ
والمعززة ،تم تعزيز الحاجة إلى مزيد من االهتمام بالبيانات واإلحصاءات .يجب إضافة
بوصفها جزءًا من العناصر األساسية
شراكات حقيقية ودائمة ،وكذلك الشمولية.

•

من المنتدى إلى التزام المنتدى :الطريق إلى القدرة على الصمود ،الذي تدعمه الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت
الكوارث ( )CDEMAمُفيد لجميع الدول الجزرية الصغيرة النامية .تم اقتراحه ألول مرة في المنتدى اإلقليمي السادس للحد
من مخاطر الكوارث في األمريكتين  RP18في قرطاجنة (يونيو  )2018وتم تقديمه إلى رؤساء حكومات مجموعة الكاريبي
في يوليو  .2018استنا ًدا إلى القبول في سباق الجائزة الكبرى  19في جنيف (أيار/مايو  ،)2019ستقدم الوكالة الكاريبية إلدارة
ً
مدخل إلى المنتدى اإلقليمي السابع للحد من مخاطر الكوارث في
الطوارئ في حاالت الكوارث هذا اإلطار المفاهيمي بوصفه
األمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي ( RP20يوليو  )2020الذي ستعقده جامايكا في منطقة البحر الكاريبي ألول مرة.

ما يجب فعله وما يجب عدم فعله فيما يخص اإلستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث
الخميس  16من أيار/مايو 12:30 ،م  02:00 -م
المنسق :ماكيدا أنطوان كامبريدج ،سفير فوق العادة ومفوض الممثل الدائم ،جمهورية ترينيداد وتوباغو.
الرؤساء المشاركون :كارولين رودريغيس بيركيت ،مديرة مكتب منظمة األغذية والزراعة في جنيف .ماريا لويزا سيلفا ،مديرة مكتب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جنيف.
المشاركون في حلقة النقاش :ساندرا نيدليكوفيتش ،نائبة مدير البرنامج الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،مكتب إدارة االستثمارات
العامة ،صربيا .فانو جريجوالشفيلي ،رئيس التنمية الريفية من أجل مستقبل جورجيا (منظمة غير حكومية) ،جورجيا .صوفي بارانيس،
منسقة مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث .CADRI
شارك المتحدثون المدعوون األفكار المتعمقة حول تجارب بالدهم في تطوير إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني
والمحلي .أوضحت السيدة نيدليكوفيتش كيفية "توطين" أو "ترجمة" أولويات البرنامج الوطني الصربي وأهدافه إلدارة الحقوق الرقمية إلى
إستراتيجيات محلية وشاركت رؤاها في الديناميات القائمة بين المستويين المركزي والمحلي .وقد سلّطت السيدة نيدليكوفيتش الضوء على أن
أحد الدروس المهمة المستفادة في هذه العملية كان حول ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات دون الوطنية حول دورها في التصميم
والتنفيذ في إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية ،ومشاركتها منذ البداية .كما قدّم السيد غريغوالشفيلي رؤى حول الدروس التي
تعلمتها جورجيا من إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث .وقد
ً
ممثل عن إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث في جورجيا،
أوصى السيد غريغوالشفيلي ،بصفته
بضرورة إشراك جميع القطاعات لضمان مشاركتها وفهمها الكامل ألدوارها في الحد من مخاطر الكوارث.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
يلزم لوضع اإلستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أن يكون كما يلي:
•

شامل الحتياجات الفئات الضعيفة ومطالبهم؛ كما تؤدي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني دورً ا محوريًا في
رفع هذه االحتياجات بحيث ُتنا َقش بفعالية.

•

متعدد القطاعات بحيث تفهم كل مؤسسات القطاعات  -على مستوى المؤسسات الوطنية ودون الوطنية – و ُتوفي بأدوارها ،مما
يجعل الحد من مخاطر الكوارث شأ ًنا يُعنى به الجميع بحق.

•

مدعوم بتقييم للقدرات ،واالحتياجات والموارد المالية.

الجمعة  17أيار/مايو 2019
ضمان جني ثمار شاملة لنهج إعادة البناء على نحو أفضل

 03األحداث الجانبية

الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  12:30م إلى  02:00م

المنسق :جوزيف اليتمان ،رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث ،كبير اختصاصي إدارة المخاطر ،المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ،مجموعة البنك الدولي.
المتحدث الرئيسي :هارو هاياشي ،رئيس المعهد الوطني لعلوم األرض ومواجهة الكوارث ،اليابان.
المشاركون في حلقة النقاش :كمال كيشور ،عضو السلطة الوطنية إلدارة الكوارث ،الهند .مارك أوسلر ،المستشار الخاص للفيضان
الساحلي ومواجهته ،االدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي (نوا) .سوشيل جيوالي ،الرئيس التنفيذي ،السلطة الوطنية إلعادة
اإلعمار ،نيبال .إميلي ويلكنسون ،كبير زمالء أبحاث برنامج المخاطر ومواجهتها ،معهد التنمية الخارجية .خوان كاباييرو ،مدير البرامج
والشراكات في تغيير البناء ،أمريكا الالتينية .تادانوري إينوماتا ،مستشار العالقات العالمية وأستاذ زائر في جامعة ناجازاكي ،اليابان.
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يتأثر األشخاص المحرومون الضعفاء غالبًا تأثرً ا غير متكافئ بالكوارث ،وغالبًا ما يُه َملون عند االستفادة من إعادة البناء على نحو
أفضل والتعافي المنصف .تناولت هذه الجلسة الدروس المستفادة من تجارب التعافي المتنوعة وبرامج التضمين المبتكرة وتأمين المزيد
من نتائج التعافي المنصف .شددت اللجنة على أهمية فهم معنى كلمة "أفضل" للمجتمعات واألشخاص المتعافين ،والتجاوب لالحتياجات
والتحرك على أساس المطالب .تجب تهيئة المعايير الخارجية للقدرة على المواجهة لتعزز الرؤية المحلية للتعافي والتقدم ال أن تحل
محلها .ناقش أعضاء اللجنة اآلليات التي ُتم ِّكن التضمين ،بما فيه جماعات الممارسين ،ومبادرات العلم التشاركي ،ونموذج التعاون بين
القرى واألوساط األكاديمية ،والمساحات القائمة على اإلنترنت التي تمنح األشخاص المحرومين صو ًتا ،وتدعم رؤية مشتركة للتعافي
بين أصحاب المصلحة المختلفين ،وإعطاء صالحية لإلسهام والوساطة في الدليل الداعم للتعافي المرن .أ ّكد أعضاء اللجنة الحاجة إلى
االلتزام السياسي ،والمؤسسات سريعة الحركة على كافة مستويات الحكومة القادرة على رعاية التضمين.

 03األحداث الجانبية

التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ليست عمليات التعافي المتمحورة حول الناس ،والقائمة على المطالب جيدة فحسب للضعفاء والمحرومين ،بل تؤدي أيضًا إلى
تعا ٍ
ف أكثر مرونة لكل المجموعات المتأثرة.

•

تطوير المنصات ،والمجتمعات ،وغيرها من المساحات المحايدة التي يمكنها رعاية الحوار ،وتشترك في مسائل التعافي،
وتطور رؤية مشتركة للتعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.

•

إشراك المجتمعات المحلية ،والمجموعات المحرومة في جمع البيانات وتحليلها ،وتفسير الحقائق العلمية لدعم اتخاذ القرار،
وضمان مشاركة المعرفة ووجهات النظر المحلية ،واالشتراك المحلي بمعلومات المخاطر.

•

يعتمد التعافي الشامل على تمكين المجموعات المُهمشة ليس للمشاركة فحسب ،بل ولممارسة الصالحية والقيادة.

•

ينبغي لعمليات التعافي أن تكون قائمة على المطالب واالحتياجات ،بينما يجب على معايير القدرة على المواجهة الخارجية أن
ُتكمّل المعرفة والممارسات المحلية وتعززها ،بحيث تكون الحلول مقبولة و ُتنشئ القدرة على المواجهة على ح ٍّد سواء.

•

إنشاء مؤسسات تعافي سريعة الحركة تملك قدرات للتعاون بفعالية ،ومنهجيات تعافي ذات قيمة مدمجة ،وشاملة على امتداد كل
القطاعات والمجتمع.
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بناء قدرة الجميع على الصمود :منهجيات متعددة الجوانب لتقليل الضعف في مواجهة األخطار
الطبيعية وتغير المناخ

 03األحداث الجانبية

الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  12:30م إلى  02:00م

المنسق :إيما الفيل ،زميل أبحاث برنامج المخاطر والقدرة على الصمود ،معهد التنمية الخارجية.
المشاركون في حلقة النقاش :جيترود النجاي ،المستشار الفني لإلدماج االجتماعي الجنساني  ،ENDA/BRACEDكينيا .مادان
باريار ،نائب قائد الفريق ،مشروع  ،Anukulan/BRACEDمنسق برامج تغير المناخ ،مدير تطوير البرنامج ومتابعته وتقييمه،
مؤسسات التنمية الدولية ( )iDEنيبال .آشا هانز ،نائب رئيس تنفيذي ،مركز شانتا التذكاري إلعادة التأهيل وعضو فريق عمل إعاقات
النزاعات المسلحة والكوارث .كريستوف بيلبيرون ،كبير مستشاري المخاطر والقدرة على المواجهة ،منظومة إنقاذ الطفولة.
تضع المنهجيات متعددة الجوانب ،السياقات التاريخية واالجتماعية والسياسية في الحسبان ،مع إدراك أن المجموعات الضعيفة والمُهمشة
ليست متجانسة وال جامدة .استكشفت الجلسة التفاعلية مدى تقاطع العوامل المختلفة لخلق اإلقصاء ،والتباينات ،ونقاط الضعف داخل
سياق متعدد المخاطر .تشارك أعضاء اللجنة منهجيات لفهم التباينات المتقاطعة  -بما فيها الجنسانية ،والسن ،واإلثنية ،والطائفة ،والطبقة
واإلعاقة  -ومدى فعالية تطوير المنهجيات متعددة الجوانب في تقليل الضعف وبناء القدرة على الصمود ودمجها في السياسات والبرامج.
روّ جت هذه الجلسة ،مع الحاجة إلى تحقيق غاية (غايات) إطار سِ نداي ،لشراكات أصحاب المصالح المتعددين وناقشت الكيفية الممكن
بها تحقيق االتساق على امتداد جداول أعمال السياسة الدولية لضمان أال يتخلّف أحد عن الركب.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تناول قلة طرق ومنهجيات قياس التباينات المتقاطعة وفهمها :رعاية الجمع المنظم للبيانات ،والتقسيم حسب الجنس ،والعمر،
والوضع االقتصادي ،واإلثنية ،والطائفة واإلعاقة ،لتحديد المجموعات المهمشة وجعل احتياجاتها وقدرتها المختلفة أكثر
وضوحً ا لصانعي القرار ،بحيث يتمكنون من ابتكار حلول مناسبة محل ًّيا وتنفيذها.
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•

ضمان تنسيق أفضل حول السياسات والبرامج التي تهدف إلى بناء قدرة شاملة على الصمود أمام األخطار الطبيعية وتغير
المناخ :الترويج لدمج رأسي فعّال بين مستويات الحكومة والمؤسسات الوطنية ودون الوطنية والمحلية ،ومشاركة الدروس على
الصعيد األفقي والتنسيق بين وزارات/إدارات ومؤسسات قطاعية مختلفة لتوسعة اإلجراء الم َ
ُتخذ للتكيف مع تغير المناخ وإدارة
مخاطر الكوارث.

•

تناول قلة البرامج الشاملة طويلة األمد :يجب على المانحين والحكومات االستثمار في برامج شاملة ،طويلة األمد ،متكاملة
تراعي الدورة الكاملة إلدارة مخاطر الكوارث ،وسياسات وبرامج شاملة سائدة ،فيما تستهدف أيضًا احتياجات مجموعات
ضعيفة معينة ،وضمان التسليم المستمر ألنظمة وخدمات جوهرية (بما في هذا التعليم والرعاية الصحية) التي تعزز رفاهة
الناس رغم الصدمات والضغوطات البيئية؛

•

زيادة الحوار بين ممارسي الحد من مخاطر الكوارث وخبراء/مؤسسات الحماية االجتماعية وتعزيز حماية اجتماعية متجاوبة
مع الصدمة بوصفها آلية شاملة لحماية األكثر إقصا ًء وإنشاء شبكة حماية للجميع في أوقات الصدمات.

•

إنشاء هياكل ستتناول المشكالت في التمثيل السياسي لضمان أن ُتؤخذ احتياجات المجموعات المهمشة (بما فيها أولئك غير
المُمثلين سياس ًّيا) وأولوياتهم في حسبان السياسات والبرامج التي تهدف إلى بناء القدرة على الصمود ،ولضمان تلقيهم توزيع
متساو للموارد ،والوصول إلى الفرص والتضمين في اتخاذ القرارات على كل المستويات.
ٍ

مسؤولية التضمين في إطار سِ نداي :تسليط الضوء على تطبيق إعالن دكا وغيرها من المبادرات
الملهمة حول الحد من مخاطر الكوارث الشامل
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  01:00م إلى  02:30م

 03األحداث الجانبية

المنسقون :عضو البرلمان إنامور رحمان ،وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة ،حكومة بنغالديش .محمد عاطف شيخ ،المدير التنفيذي،
منتدى جنوب آسيا لإلعاقة.
المشاركون في حلقة النقاش :شاه كمال ،كبير األمناء ،وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة ،حكومة بنغالديش .كارلوس كايزر ،المدير
التنفيذي .ONG Inclusive ،سيتاريكي إس .ماكاناواي ،الرئيس التنفيذي ،منتدى إعاقة المحيط الهادئ .براديتيا بي .بيرتيوي،
مركز أبحاث وسياسات اإلعاقة ،كلية العلوم الصحية ،جامعة سيدني .يوميكو تاناكا( JICA ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) .ميلينا
مارجريتا ،مدير  ASBالقطري إلندونيسيا والفلبين .أليكس روبنسون ،رئيس تضمين اإلعاقة للصحة والتطوير ،معهد نوسال للصحة
العامة ،جامعة ملبورن.
جمعت الجلسة أشخاصًا من ذوي اإلعاقة ،وممثلين حكوميين وغير حكوميين ،ومن الوسط األكاديمي لتتأمل موقعنا الحالي من مسؤولية
التزامات الحد من مخاطر الكوارث في إطار سِ نداي بتضمين اإلعاقة ومشاركة الممارسات السليمة .افتتح أمين الدولة للشؤون البرلمانية ،السيد
نوربرت بارثل من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)BMZالذي ألقى الضوء على أن تضمين األشخاص
ذوي اإلعاقة لتقوية قدرة المجتمع على الصمود من خالل منهجية للمجتمع الكامل وثيق الصلة لضمان تطوير مستدام ومتكافئ للجميع.
ثم نوقشت مبادرات متنوعة تدعم منهجية المجتمع الكامل التابعة إلطار سِ نداي .يشتمل هذا على التزام حكومة بنغالديش بالحد من
مخاطر الكوارث الشامل ،الثابت من خالل إعالن دكا وتطبيقه في بنغالديش .قُدمت دراسات الحالة من إندونيسيا تسلط الضوء على
"ضرورات التضمين الخمس" بوصفها أداة توجيه للممارسة الشاملة للحد من مخاطر الكوارث ،ومن اليابان ،حيث اس ُتخدم المنظور
الجنساني كأداة تحليلية.
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تمركز النقاش بشأن المساءلة حول رصد مؤشرات إطار سِ نداي واإلبالغ عنها فيما يتعلق بالتضمين ،واالتساق الحكومي من حيث
السياسات التي تدعم تضمين اإلعاقة (باستخدام حالة إندونيسيا) ،والبيانات المُصنفة .جرى تحليل زوايا متعدد بما فيها األدوات
والمنهجيات ،من خالل النقاش ،القتراح طريقة للتقدم في تعزيز المساءلة عن التضمين في إطار سِ نداي.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

يجب جعل اإلبالغ عن المؤشرات المرتبطة بتضمين اإلعاقة في إطار سِ نداي إلزام ًّيا ،لتعزيز المساءلة.

•

تضمين الجنسانية واإلعاقة هي أدوات مفيدة للتحليل من أجل مراجعة ممارسات الحد من مخاطر الكوارث التي تدعم تحقيق
التزام إطار سِ نداي بمنهجية المجتمع الكامل.

•

يجب تصنيف البيانات حسب الجنسانية ،والسن واإلعاقة ،لدعم المساءلة .أسئلة مجموعة واشنطن هي أداة موصى بها لتمكين
جمع البيانات المصنفة ،وتحليلها واستخدامها.

•

ينبغي تنفيذ المبادرات التي تدعم تحقيق إطار سِ نداي مثل إعالن دكا ،ويلزم وجود آليات لضمان تنفيذها ،مثل اإلبالغ المنتظم
عن تقدم جهات التنسيق وتكليفها.
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أداء الحد من مخاطر الكوارث في سياقات تتأثر بالضعف ،والنزاع ،وانعدام األمن ،والعنف
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  12:30م إلى  02:00م

المنسق :كاتي بيترز ،كبيرة زمالء األبحاث ،معهد التنمية الخارجية.

 03األحداث الجانبية

المتحدث الرئيسي :إلكا لوبيل ،مدير ،النزوح والهجرة ،منع األزمات وإدارتها ،مفوض سياسة الالجئين.BMZ ،
المشاركون في حلقة النقاش :باناك وال ،المدير العام إلدارة الكوارث ،وزير الشؤون اإلنسانية ،جنوب السودان .ستيفن كينلوش
بيشات ،نائب مدير المكتب القطري في تشاد ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( .)UNDPروال نواف زعيتر ،التجمع النسائي الديمقراطي
( ،)RDFLلبنان .لوريتا هيبر جيرارديت ،رئيس ،المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث (.)UNDRR
شددت الفعالية على أنه يجب على مجتمع الحد من مخاطر الكوارث فعل المزيد لتقليل مخاطر الكوارث في سياقات متأثرة بالعنف،
والنزاع والضعف .يجب أن تكون هذه أولوية للحكومات والمجتمع الدولي على ح ٍّد سواء .من دون إحراز تقدم جوهري في هذه البيئات
الصعبة ،من غير المرجح تحقيق إطار سِ نداي .فيما تمثل المشكالت األمنية ،وتعذر االستفادة ،والقدرات الحكومية المنخفضة تحديات
كبيرة ،يمكن الحد من مخاطر الكوارث ودعم التطوير السلمي .منهجيات الحد من مخاطر الكوارث المخصصة ،التي تدمج تحليل النزاع
بتقييم المخاطر ،و ُتن ّفذ بأسلوب حساس تجاه النزاعاتُ ،تطبّق بنجاح بالفعل (في لبنان وتشاد ً
مثل) .بالمضي قُدمًا ،يجب على مجتمع الحد
ٍ
نحو أفضل
على
لتعكس
القياسية
المنهجيات
من مخاطر الكوارث استكشاف مسارات مختلفة :من أول الحد األدنى من متطلبات تعديل
ٍ
سياقات العمليات المتأثرة بالنزاع ،وحتى تجربة المنهجيات اإلبداعية التي تدمج نتائج الحد من مخاطر الكوارث في إستراتيجيات بناء
السالم .كان هناك إجماع واضح على أن مخاطر الكوارث والنزاع متداخلتان ،وأن أداء الحد من مخاطر الكوارث في هذه السياقات
بشكل كبير ،واستثمار مالي ،وقدرة فنية.
تحتاج إلى دعم سياسي متزايد
ٍ
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

لتقليل المخاطر على الفئات األكثر ضع ًفا ،تحتاج استثمارات الحد من مخاطر الكوارث إلى أن تكون األولوية في سياقات
الضعف ،والنزاع والعنف.

•

الكوارث ليست محايدة تجاه النزاعات واعتناق منهجية حساسة تجاه النزاعات مع تطبيق إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث هو الحد األدنى من المتطلبات.

•

هناك حاجة إلى استكشاف طرق إبداعية لربط الحد من مخاطر الكوارث بمنهجيات بناء السالم وتجنب النزاع للتعامل مع
المخاطر بأسلوب متكامل.
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فعاليات أخرى
األربعاء  15من أيار/مايو
إصدار تقرير التقييم العالمي لعام 2019
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  12:45م إلى  01:15م > ،انقر هنا لمشاهدة الجلسة عبر اإلنترنت
المنسق :نزهات شميم خان ،ممثلة حكومة فيجي الدائمة لدى األمم المتحدة في جنيف.
المشاركون في حلقة النقاش :السيدة مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث.
أرومار ريفي ،فوندين مدير المعهد الهندي للمستوطنات البشرية ( ،)IIHSبنغالور ،الهند.
أصدرت الممثلة الخاصة لألمين العام ،ميزوتوري ،تقرير التقييم العالمي من األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019
( ،)GAR2019في جلسة ترأسها السفير خان من فيجي ،وحضر د .أرومار ريفي ،فوندين ،من المعهد الهندي للمستوطنات البشرية،
مُعلّ ًقا .كان هذا هو اإلصدار األول من تقرير التقييم العالمي ( )GARمنذ تبني إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث ،وخطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس والخطة الحضرية الجديدة .قدّم اإلصدار النتائج األساسية في التقرير في سياق التنمية المستدامة
الواعية بالمخاطر  -بما في هذا نتائج الدورة األولى من إصدار التقارير من الدول األعضاء عن التقدم في تحقيق أهداف إطار سِ نداي وأهداف
لفهم أفضل للطبيعة النظامية
التنمية المستدامة ( )SDGsالمرتبطة بالكوارث .عرّ ف تقرير التقييم العالمي لعام  2019الحاجة الملحة ٍ
للمخاطر ،وهذا تجنبًا لآلثار المدمرة المحتملة الناجمة عن التفاعالت الديناميكية لألنظمة االجتماعية ،واالقتصادية والبيئية .ألقى ظهور
لخطر تلو اآلخر في إدارة المخاطر ،كما
التغير غير الخطي كحقيقة واقعة الضوء على خطر االتكال على المنهجيات قصيرة األمد المتناول
ٍ
اختبر إستراتيجيات لتعزيز التعاون العلمي ،واالجتماعي ،واالقتصادي والسياسي الالزم لالنتقال نحو حوكمة نظامية للمخاطر.

اجتماع إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ()ACP
األربعاء  15أيار/مايو ،من الساعة  01:00م إلى  02:30م

 04أحداث أخرى

المنسق :أمجد أباشار ،رئيس المكتب اإلقليمي إلفريقيا ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش :ليونارد أوغنيمبا ،األمين العام المساعد ،األمانة العامة إلفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ .مينيتا ساماتي
كيسوما ،مفوض الشؤون السياسية ،مفوضية االتحاد األفريقي .رونالد جاكسون ،المدير التنفيذي ،الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ
الكوارث .أودري أوموا ،نائب المدير العام ،أمانة جماعة المحيط الهادئ .المين إن .ديبا ،وزير ،وزارة البيئة ،والتغير المناخي والموارد
الطبيعية ،جمهورية غامبيا .إبراهام ناساك ،مدير ،مكتب إدارة الكوارث الطبيعية في فانواتو ،جمهورية فانواتو .كارل هالرغارد ،نائب
رئيس وفد االتحاد األوروبي لألمم المتحدة في جنيف.
جمع منتدى إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ممثلي حكومات من غامبيا وفانواتو ،بجانب ممثلين من مفوضية االتحاد األفريقي ،وأمانة
جماعة المحيط الهادئ ،وأمانة الجماعة الكاريبية ،وأمانة مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ،واالتحاد األوروبي ،ومكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وغيرهم من أصحاب المصلحة .حضر أكثر من  70مشار ًكا المنتدى.
أقرّ األمين العام المساعد ألمانة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ،في مالحظاته االفتتاحية ،بأهمية المنتدى في توفير منصة لألقاليم
الثالثة (ولدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ) لمشاركة أفضل الممارسات ،والخبرات ،والتحديات والدروس المستفادة في تطبيق إطار
سِ نداي .شدد كذلك على الفرص التي يتيحها اتفاق كوتونو وأ ّكد تأسيسه للتعاون مع المؤسسات اإلقليمية في االتحاد األوروبي ،وإفريقيا
والكاريبي والمحيط الهادئ ،ومنظمات األمم المتحدة ،بخصوص الموضوعات المتعلقة لفهم مخاطر الكوارث.
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أكدت المنظمات اإلقليمية الثالث (مفوضية االتحاد األفريقي ،والجماعة الكاريبية وجماعة المحيط الهادئ) باإلضافة إلى البلدان التي
تمثل الدول األعضاء في األقاليم المعنية (فانواتو  -المحيط الهادئ وغامبيا  -إفريقيا) على الدور المحوري الذي يؤديه برنامج إفريقيا
والكاريبي والمحيط الهادئ  -االتحاد األوروبي في تنفيذ إطار سِ نداي وبناء القدرة على الصمود في أقاليمهم وبلدانهم المعنية .شددوا
كذلك على أهمية ضمان استمرارية البرنامج عبر تسريع المفاوضات الجارية التي أفضت إلى البرنامج التالي (صندوق التنمية األوروبي
الحادي عشر) لبناء الزخم والحفاظ على استدامته .عالوة على هذا ،أثنوا مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على دوره
التحفيزي في دعم األقاليم والبلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق إطار سِ نداي .كان من بين المسائل األساسية األخرى التي جرى التأكيد
عليها أثناء النقاش هو وجود تنفيذ متناسق ومتكامل لتغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث واإلجراءات اإلنمائية ،ونهج يشمل المجتمع
بأكمله ،ومشاركة القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث لتحقيق القدرة على الصمود ،وانخراط المجتمع المدني في المفاوضات
المستمرة لما بعد اتفاق كوتونو وصندوق التنمية األوروبي الحادي عشر.
شدد سفير االتحاد األوروبي ،في مالحظاته الختامية ،على أهمية المسؤولية المشتركة للحد من المخاطر ،بنا ًء على القدرات المتنوعة
والحاجة إلى متابعة العمل معًا إلنجاز أهداف إطار سِ نداي بحلول  .2030لقد طمأن كذلك المنتدى على دعم االتحاد األوروبي إلتمام
المفاوضات بشأن صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر وف ًقا للجدول الزمني لتفادي حدوث فجوة في الجدول الزمني ،وبهذا يضمن
استمرار الزخم الناتج عن البرنامج الحالي (صندوق التنمية األوروبي العاشر) واستدامته.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:

•

مراعاة خصوصية كل إقليم وانخراط المجتمع المدني في عملية التفاوض حول صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر واتفاق
ما بعد كوتونو الجديد جوهريٌّ لتحقيق فعالية أكبر ولضمان االستدامة.

•

ضمان استمرارية المنتدى بين إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لتبادل الممارسات الجيدة ،والخبرات ،والتحديات والدروس
المستفادة ،ولتيسير التعاون الجنوبي -الجنوبي والتعاون الثالثي في الحد من مخاطر الكوارث للقدرة على الصمود.

•

تسريع تطوير إستراتيجيات مطلعة على المخاطر وشاملة للحد من مخاطر الكوارث الوطنية بحلول  2020ودعم تطبيقها
لتحقيق التنمية الشاملة ،والقادرة على الصمود ،والمستدامة وتحقيق حلول قوية للنزوح القسري.

•

التطبيق المتناسق والمتكامل إلجراءات التغير المناخي ،والحد من مخاطر الكوارث والتنمية محوري لبناء القدرة على الصمود،
ولهذا يجب أن يظل أولوية في البرنامج التالي (صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر).

 04أحداث أخرى

•

يجب أن تكون زيادة االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث ،بما في هذا دمجها في التخطيط للتنمية المحلية وتسريع
المفاوضات حول صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر ،ذات أولوية بالمضي قدمًا نحو بناء الزخم والحفاظ على استدامته.
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الخميس  16من أيار/مايو
اإلطالق :نهج إستراتيجي لتنمية القدرات من أجل تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث
الخميس  16من أيار/مايو 09:00 ،ص  -الساعة  10:30ص

المنسق :ماغنس هاجلستين ،مدير برنامج  MScإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،مركز جامعة الند لتقييم المخاطر
واإلدارة ،السويد.

 04أحداث أخرى

المشاركون في حلقة النقاش :تيريسا كاستوديو بينتو ،مسؤولة التعاون ،المعهد الوطني إلدارة الكوارث ( ،)INGCموزمبيق.
ناتاسا هولسينغر ،كبير مستشارين في اإلجراءات الوقائية ،مديرية الوقاية واإلنقاذ الوطني ،كرواتيا .ساياناء لكاغفاسورين ،رئيس
مكتب وكبير مستشاري نائب رئيس وزراء منغوليا .رونالد جاكسون ،المدير التنفيذي ،الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث
( .)CDEMAكلوي ديمروفسكي ،الرئيس والرئيس التنفيذي ،المعهد الدولي للتعافي من الكوارث ( .)DRIالرئيس المشارك لمبادرة
ً
ممثل في رودريغي فينيت ،منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،سويسرا.
تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث ()CADRI
تحتاج البالد إلى استيعاب الطبيعة المتكاملة لتنمية القدرات للحد من مخاطر الكوارث واالستفادة من المبادئ التوجيهية لتنمية قدرتها
المحلية الخاصة.
ال تتحقق تنمية القدرة عبر الورش فحسب ،بل عبر االجتماعات والمناقشات كذلك .حيث تطور كرواتيا إستراتيجية وطنية للحد من
مخاطر الكوارث ،التي ستملك مكو ًنا لتنمية القدرات بوصفه جزءًا من اإلستراتيجية.
ركزت منغوليا ساب ًقا على قدرة الشركاء الخارجيين .انتقل التركيز خالل السنوات الخمس الماضية إلى بناء القدرات داخل البلد ،لزيادة
ً
مستقبل ،سينصب التركيز على تنمية قدرات المشاركين الخاصين
قدرة مسؤولي الحكومة ،سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
المحليين كذلك.
تشتمل سياسة الحد من مخاطر الكوارث لدى الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث على ركيزة عن تنمية القدرات ،إدرا ًكا ألن
القدرات مكون رئيسي في النقاش حول الحد من مخاطر الكوارث.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

ال يصير النهج المتناسق لتنمية القدرات ممك ًنا من دون تطبيق منهجية إستراتيجية ومتكاملة ومتناسقة .حيث شعرت اللجنة
بأن تنمية الكفاءات من خالل معايير القدرات أمر جوهري ويمكن تحقيقه من خالل برامج المصادقة .يوفر االعتماد الكفاءة،
ويضمن تجدد االعتمادات بانتظام صيانة المهارات وتحديثها.

•

اقترحت اللجنة تكوين اتحاد عالمي من متخصصي القدرة على الصمود ،بوصفها هيئة إلجراء المصادقة واالعتماد لمتخصصي
الحد من مخاطر الكوارث.

اجتماع الشراكة لمركز آسيا والمحيط الهادئ لتنمية إدارة معلومات الكوارث ()APDIM
الخميس  16أيار/مايو ،من الساعة  09:00ص إلى  11:00ص
المنسق :ليتيزيا روسانو ،مديرة ،مركز آسيا والمحيط الهادئ لتنمية إدارة معلومات الكوارث (.)APDIM
المشاركون في حلقة النقاش :سيد حامد بورمحمدي ،النائب الثاني لرئيس منظمة التخطيط والميزانية ،جمهورية إيران اإلسالمية
ورئيس مجلس إدارة مركز آسيا والمحيط الهادئ لتنمية إدارة معلومات الكوارث .آندرو ماسكري ،منسق مبادرة ترابط المخاطر.
ناقش االجتماع الفجوات واألولويات المحيطة بإدارة معلومات الكوارث وحدد طر ًقا يستطيع من خاللها مركز آسيا والمحيط الهادئ
لتنمية إدارة معلومات الكوارث اإلسهام في تحسين إدارة معلومات الكوارث وتنمية قدرات البالد والمنظمات في آسيا والمحيط الهادئ.
عبّر العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية والفنية عن اهتمامهم بالتعاون مع مركز آسيا والمحيط الهادئ لتنمية إدارة معلومات الكوارث
بخصوص إدارة معلومات الكوارث.
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التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

تعزيز التطبيق والتواصل الفعال لبيانات ومعلومات الكوارث عبر دورة إدارة مخاطر الكوارث.

•

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي لتحسين إدارة معلومات الكوارث.

•

توسيع التعاون عبر مركز آسيا والمحيط الهادئ لتنمية إدارة معلومات الكوارث لتعزيز إدارة معلومات الكوارث في آسيا
والمحيط الهادئ.

إصدار التقرير التوليفي والتحليلي األول عن التزامات إطار سِ نداي التطوعية
الخميس  16أيار/مايو ،من الساعة  01:30إلى 02:30
المنسق والمتحدث الرئيسي :شوكو أراكاكي ،رئيس فرع ،الشراكات ،والعمليات بين الحكومات والتعاون بين الوكاالت ،مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
المشاركون في حلقة النقاش :يوكي ماتسوكا (العرض التوضيحي الرئيسي) ،رئيسة المكتب في اليابان ،مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث .كريسانت ليلي كوسومواردويو ،مديرة برنامج الشبكة الشاملة للحد من مخاطر الكوارث على المعوقين .DiDRRN
أليساندرو أتوليكو ،المدير التنفيذي ،مقاطعة بوتينزا (إيطاليا) .فيرونيكا رويز ،مسؤولة برنامج الحلول الطبيعية ،االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة .IUCN
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أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منصة التزامات إطار سِ نداي التطوعية ( )SFVCعلى اإلنترنت في كانون األول/
ديسمبر  .2018أطلق هذا الحدث أول تقرير توليفي وتحليلي عن .SFVC
تعمل منصة  SFVCعلى اإلنترنت بوصفها وسيلة لمناصرة اشتراك المجتمع بالكامل وأصحاب المصلحة المتعددين لدعمهم لتنفيذ إطار
سِ نداي .الغرض من مبادرة التزامات إطار سِ نداي التطوعية هو:
•

الترويج للتناسق على امتداد جدول األعمال العالمي (إطار سِ نداي ،وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس)

•

رعاية الشراكات والتكامل

•

تعزيز مبدأ المساءلة (اإلبالغ عن التقدم والمنجزات الملموسة من العناصر المتغيرة

شارك ثالثة من أصحاب المصالح خبراتهم :في الشمولية لألشخاص ذوي اإلعاقة (السيدة /ليلي كوسومواردويو) ،وفي إسهامات
الحكومة المحلية في الغاية هـ (السيد /أليساندرو أتوليكو) وفي الترابط (السيدة /فيرونيكا رويز).
ً
وتحليل لسبب أهمية العناصر المتغيرة ،وسماتها وإسهاماتها في تنفيذ إطار سِ نداي .يشارك التقرير أفضل الممارسات
قدّم التقرير تولي ًفا
التي تعمل على :تقوية الحوكمة في الحكومات المحلية من خالل وضع سياسات قائمة على األدلة وشاملة؛ وإعادة تقييم القدرة على
الصمود ومتابعتها في شبكة من البلديات؛ ودمج أصوات األشخاص الكبار في تصميم السياسة العامة.
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

زيادة المشاركة من أصحاب المصلحة .تحقيق توازن أفضل في المشاركة من أصحاب المصلحة عبر األقاليم وأنواع أصحاب
المصلحة.

•

زيادة االهتمام بالعناصر المتغيرة في بعض المناطق األقل تغطية ،مثل :األولوية لإلجراء  ،3والغايتين (د) و(و) ،والموضوعات
المركزة على األطفال والشباب ،والجنسانية والعلوم والتكنولوجيا.

•

يوصي التقرير بشدة بأن يستمر أصحاب المصلحة في تسجيل العناصر المتغيرة لضمان مراعاة الدعم الذي ال تقدمه الدولة
للحد من مخاطر الكوارث في تطبيق إطار سِ نداي والحصول على أهداف التنمية المستدامة.

•

متابعة الجهود لشرح كيفية إرسال العناصر المتغيرة مع تسليط الضوء على منافع نشر العناصر المتغيرة ومتابعتها.

•

الحفاظ على روح منصة التزامات إطار سِ نداي التطوعية على اإلنترنت بوصفها أداة إصدار تقارير واقعية ً
بدل من تسجيل
التطلعات فحسب.

تشاورات حول طريق تقدم حملة جعل المدن قادرة على الصمود
 04أحداث أخرى

الخميس  16أيار/مايو ،من الساعة  03:00م إلى  04:30م
المنسق :سانجايا باتيا ،رئيس المكتب في إنشيون ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
تقدّمت التشاورات بإعادة تصميم حملة جعل المدن قادرة على الصمود التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .أكدت
المناقشات الحاجة إلى تناقل الحد من مخاطر الكوارث بطريقة ترتبط بالناس ،على سبيل المثال ،الربط بجودة الحياة ،الستثارة اهتمامات
المواطن وأصحاب المصلحة المختلفين واشتراكهم .إن مشاركة المشاركين للدروس المستفادة من ن ٍد لند أو من مدينة لمدينة أمر محوري
ويشدد على الحاجة إلى المزيد من المشاركة للمعرفة ،والتحديات ،والخبرة وما شابه ذلك من مدينة لمدينة ومشاركتها عمومًا .حث النقاش
الحكومات الوطنية والمحلية على تأدية دور فاعل لتسريع تقدم الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود على المستوى المحلي.
الحوار بين الحكومات متعددة المستويات ضروري.
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ألقى المشاركون الضوء على الحاجة إلى المزيد من التوجيه واألدوات لدعم الحكومة المحلية في جعل المدن قادرة على الصمود ،مثل
التوجيه حول كيفية االشتراك مع القطاع الخاص ،والترابط مع المجتمعات ،إلخ.
حُددت الحاجة إلى تطوير منصة على مستوى المدينة إلشراك أصحاب المصلحة المختلفين ،ال سيما القطاع الخاص .يجب على منظمات
بدور نشط لربط الحكومات المحلية بالمواطن.
المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية/الوسط األكاديمي االضطالع
ٍ
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:
•

استئناف عمل الحد من المخاطر في المناطق الحضرية

•

زيادة عدد المدن في المبادرة

•

جلب المزيد من الشركاء إلى المبادرة

•

العمل أكثر مع الحكومات الوطنية وجمعيات الحكومة المحلية على المستويين الوطني واإلقليمي

ندوة إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث الصحية ( :)EDRMإجراء متعدد القطاعات لحماية صحة
الناس من الحاالت الطارئة والكوارث
الخميس  16أيار/مايو ،من الساعة  05:00م إلى  06:30م
الرؤساء المشاركون :ناتاشا وايت ،نائبة المدير ،الصحة العامة ،وزارة الصحة ،نيوزيلندا .ستيال تشانغونغ ،الرئيسة ،تقدير القدرة
األساسية ومتابعتها ،وتقييمها ،منظمة الصحة العالمية.
المشاركون في حلقة النقاش :شوكو أراكاكي ،رئيسة فرع ،الشراكات ،والعمليات بين الحكومات والتعاون بين الوكاالت ،مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .جواد مهجور ،المدير العام المساعد ،االستعداد للطوارئ ،منظمة الصحة العالمية .رون لو ،الرئيس،
قسم االستعداد ،مكتب إدارة الطوارئ الصحية ،الفلبين .قدسية هدى ،قائدة فريق ،االستعداد للطوارئ الصحية ،االستعداد التخطيطي
والتشغيلي ،منظمة الصحة العالمية .جوي شوماكي ،رئيس مكتب،منظمة الصحة العالمية/المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للمناخ
والصحة .جالل محمد العويس ،المشرف العام ،إدارة الطوارئ والكوارث ،وزارة الصحة ،المملكة العربية السعودية .نغوي نسينغا،
قائد فريق في برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية ،عمليات الطوارئ .AFRO ،فرجينيا موراي رئيسة المنظمة الدولية
للحد من مخاطر الكوارث ،الصحة العامة  -إنجلترا .جوناثان أبراهامز ،المسؤول الفني ومسؤول تنسيق إدارة مخاطر الكوارث في
منظمة الصحة العالمية.

 04أحداث أخرى

ناقشت الندوة أهمية الشراكات على امتداد كل القطاعات بوصفها أمرً ا محور ًّيا لتنفيذ إطار إدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر
الكوارث الصحي (الصادر في المنتدى العالمي  2019في  16أيار/مايو  )2019لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ( ،)UHCواألمن
الصحي ،وقدرة المجتمعات على المواجهة ونظام الرعاية الصحية.
أجمع المشاركون على أن ثمة حاجة إلى نقلة نوعية ،بحيث يصير تقييم المخاطر والوقاية منها أولويتين للدول األعضاء بجانب
االستعداد ،واالستجابة والتعافي .اتفقوا على توافر فرص ممتازة قبل  2020لضمان أن تصبح الصحة جزءًا ال يتجزأ من وضع البلد
لخطط الحد من مخاطر الكوارث (الغاية (هـ)) وخطط التكيف الوطني.
الفرص المتاحة لزيادة عرض الرسالة أكثر تشتمل على اجتماع األمم المتحدة الثالث بخصوص التغطية الصحية الشاملة في وق ٍ
ت
الحق من هذا العام ستكون فرصة لضمان تضمين إدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر الكوارث في التغطية الصحية الشاملة،
واليوم العالمي للحد من الكوارث في  13أكتوبر  2019الذي سيركز على غاية سِ نداي (د) :التقليل بدرجة كبيرة من ضرر الكوارث
بالبنية التحتية الجوهرية وتعويق الخدمات األساسية ،ومن بينها المنشآت الصحية والتعليمية .اتخاذ إجراء لحماية البنية التحتية والناس
المعرضين للخطر ،مثل شبكات السالمة ،هو ضروري لتحقيق هدف التنمية المستدامة  3بخصوص الصحة ،بما في هذا الرعاية الصحية
الشاملة ،وضمان أال يتخلف أحد عن الركب ،قبل الكوارث ،وأثناءها وبعدها.
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ناقش المشاركون ضرورة الدعم النفسي االجتماعي الذي يجري دمجه في الوقاية ،واالستعداد ،والجاهزية ،واالستجابة والتعافي واتفقوا
استثمار أكبر لمعالجة مخاطر المناخ والصحة ،مثل تقليل مخاطر الموجات الحارة عبر الشبكة العالمية للمعلومات الصحية.
على الحاجة إلى
ٍ
استكشفت المناقشات المفهوم القائل بأن األدوات واألنظمة والقدرات القائمة يلزم تسخيرها لتطبيق إدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر
الكوارث عبر منتديات التنسيق متعددة المستويات والقطاعات ،ومتعددة في أصحاب المصلحة ،ومشتركة التخصصات .أخيرً ا ،دُعي
المشاركون لالنضمام للمنتدى المواضيعي لمنظمة الصحة العالمية حول إدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر الكوارث (التواصل مع
ريوما كايانو – .)kayanor@who.int
التوصيات التي ُنوقِشت خالل حلقة النقاش:

•

تطوير إستراتيجيات وتطبيق إجراءات لجعل األنظمة الصحية قادرة على الصمود ،بما فيها البرامج الحساسة للمناخ وتركيز
أقوى على النواحي النفسية االجتماعية إلدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر الكوارث.

•

تقوية التعاون متعدد القطاعات ،ومتعدد أصحاب المصلحة ،ومشترك التخصصات ومتعدد المستويات ،من خالل المشاركة في
منتدى وشبكة أبحاث إدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر الكوارث ،لوضع سياسة مستندة إلى األدلة ومطلعة على المخاطر،
والممارسة واالبتكار ،وربط األمن الصحي والقدرة على الصمود مع الرعاية الصحية الشاملة.

•

دعوة واضعي السياسات وأصحاب المصلحة األخرى بمن فيهم المانحين والشركاء إلدارة الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر
الكوارث في اجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة في نيويورك ( 23أيلول/سبتمبر )2019
والمنتديات األخرى.

•

منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالكامل بالعمل مع الدول األعضاء والشركاء لتطبيق إطار إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث
الصحية لتقليل المخاطر الصحية وعواقب الطوارئ والكوارث ،ولتقوية األمن الصحي ،وقدرة المجتمع والبلد على الصمود
والتنمية المستدامة نحو تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

 04أحداث أخرى

•

تعزيز إجراءات إدارة المخاطر القائمة على المجتمع لتنفيذ إطار إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث الصحية الشامل لكل
األخطار عبر المشاركة والشراكات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة مع قيادة البالد.
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احتفاالت تسليم الجوائز
حفل جوائز ساساكاوا للحد من مخاطر الكوارث
الخميس  16أيار/مايو ،من الساعة  06:15م إلى  07:15م
> انقر هنا لمشاهدة االحتفال على اإلنترنت.

 04أحداث أخرى

قدَّم ديفيد إيدز من هيئة اإلذاعة البريطانية جوائز ساساكاوا للحد من مخاطر الكوارث ،المدعومة من مؤسسة نيبون .كرَّ مت جوائز ساساكاوا
المشاركة االستثنائية من المنظمات واألفراد في ممارسات الحد من مخاطر الكوارث الشاملة.
اف ُتتح حفل الجوائز بعرض مدته  15دقيقة من فرقة " ."Theatre Breaking Through Barriersأعلنت السيدة /مامي ميزوتوري ،الممثلة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث ،عن الحائزين على الجوائز إثر المالحظات االفتتاحية من السيد /ياسونوبو
إشي من مؤسسة نيبون ،والسيدة/مارسي روث ،الرئيس التنفيذي للشراكة إلستراتيجيات الكوارث الشاملة ورئيس شركة إستراتيجيات إدارة
الطوارئ الشاملة ذ.م.م من الواليات المتحدة األمريكية بالنيابة عن عضوين من لجنة التحكيم (هانزي بيترز ،مدير البرامج الدولية ،مؤسسة ،UPS
ونجالء رمضان األستاذ المتفرغ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس).
تم تل ِّقي أكثر من  61ترشيحً ا من  31بل ًدا ،واختير  14مشروعًا في التصفيات النهائية .مُنحت ثالث جوائز في المنتدى العالمي :2019
•

اختيرت إدارة الدفاع المدني في كامبيناس في البرازيل لمنهجيتها المجتمعية المستدامة الفريدة الموجهة نحو المزيد من الشمولية ،ولقيادتها
المحلية القوية والمشاركة النشطة من كل المجموعات الضعيفة في تخطيط المخاطر وتخفيفها.

•

ُكرِّ م صندوق رابطة النساء الالئي يعملن لحسابهن االستئماني لإلسكان ماهيال ،في الهند ،على منهجيته المبتكرة والشاملة في التقريب بين
المعرفة العلمية واألهلية وتمكين النساء المقيمات في المناطق العشوائية وتعزيز قدرة األسر بكاملها على مواجهة الكوارث المتكررة ،بمن
فيها األطفال والمسنين والمعوقين.

•

مُنح السيد /برامود كومار ميشرا ،األمين العام الرئيسي اإلضافي لرئيس وزراء الهند جائزة عن تفانيه طويل األمد في تحسين قدرة
المجتمعات األكثر تعرضًا للفيضانات على الصمود ،والتزامه الشخصي للتضمين االجتماعي بوصفه مبدأ جوهر ًّيا لتقليل عدم المساواة
والفقر ،وتعزيز شبكة السالمة للمهمشين اجتماع ًّيا واقتصاد ًّيا.

تتوفر قائمة الترشيحات الكاملة > هنا.

85

فعاليات أخرى

المناقشات

#GP2019Geneva

توزيع جوائز Risk Award
الجمعة  17أيار/مايو ،من الساعة  04:30م إلى  05:00م

مُنحت جائزة  RISK Awardالمرموقة في  17أيار/مايو ،قبل الحفل الختامي للمنتدى العالمي  .2019تكرّ م الجائزة الممنوحة كل
سنتين المشروعات المتميزة في مجال الحد من المخاطر وإدارة الكوارث ،وتقدّم  100000يورو ألنشطة المشروع ،من طرف مؤسسة
.Munich Re Foundation

 04أحداث أخرى

كان الفائز بجائزة  Risk Awardلعام  2019هو ناندان موخرجي من جامعة دندي ،اسكتلندا ،ومؤسسة "،"Resilience Solution
بنغالديش عن مشروع رائد في المنازل العائمة في بنغالديش؛ وهي منازل مصممة بحيث تستطيع أسرة من ستة أفراد النجاة من
الفيضانات مع استمرارية قدرتهم على إنتاج طعامهم بما في هذا الخضراوات ،والدجاج واألسماك.
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االجتماعات التحضيرية

للمزيد من المعلومات التفصيلية عن االجتماعات التحضيرية ،يُرجى > النقرهنا .لقراءة إعالن أصحاب المصلحة ،يُرجى > النقر هنا.

 12من أيار/مايو

اجتماع الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( ،)WMOحتى  13أيار/مايو
فعالية الشباب
منتدى األطفال والشباب
•

 13من أيار/مايو

 04أحداث أخرى

المؤتمر العالمي الرابع ( )4إلعادة اإلعمار (مركز المؤتمرات الدولي في جنيف ومركز مؤتمرات فارمبيه) ،حتى  14أيار/مايو
المؤتمر الثاني لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة (في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  ،)WMOحتى  14أيار/مايو
منتدى االتحاد اإلذاعي العالمي :كيف تستطيع جهات اإلذاعة العامة المشاركة في تقليل مخاطر الكوارث ،وإنقاذ حياة الناس ،وتحقيق التزامها لإلضافة
إلى الصالح العام؟

منتدى العلم والسياسة (قصر األمم)
حلقة المناقشة األولى :عرض لخارطة طريق العلم والتكنولوجيا العالمية مقترنة بالسياق ،ليتبناها المشاركون .يتبعها حلقة نقاش قصيرة
•
حلقة المناقشة الثانية :حوار العلم والسياسة :حجة لصالح البيانات األفضل
•
حلقة المناقشة الثالثة :حوار العلم والسياسة :مراجعة لمصطلحات األخطار والحاجة إلى تعزيز التعاون بين التخصصات المتعددة
•
إطالق مجلة إلسفير الجديدة :التقدم في علم الكوارث
•
منتدى أصحاب المصلحة
المائدة المستديرة األولى :تطبيق منهجية المجتمع بأكمله من خالل تعاون أصحاب المصلحة المتعددين في تحقيق أهداف سِ نداي على
•
المستويات العالمية ،والوطنية والمحلية
المائدة المستديرة الثانية :خلق التناغم وسد فجوات الترابط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في تطبيق خطة 2030
•
ومتابعتها
المائدة المستديرة الثالثة :آليات التأثير :تحديد الوسائل نحو آلية مشاركة ناجحة ألصحاب المصلحة ()SEM
•
التشاورات اإلقليمية
التشاورات اإلقليمية اإلفريقية
•
اجتماع الشراكة اإلقليمية العربية
•
تشاورات منظمات المحيط الهادئ اإلقليمية
•
جلسة األمم المتحدة
جعل الحد من مخاطر الكوارث شاملً
•
فعاليات الشباب
تشاورات ترجمة األقوال إلى األفعال ( - )WiAاألطفال والشباب
•
اجتماع الشباب بالممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث
•
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 14من أيار/مايو

 04أحداث أخرى

منتدى العلم والسياسة (قصر األمم)
حلقة المناقشة الرابعة :تكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث
•
حلقة المناقشة الخامسة :علم وتكنولوجيا للقدرة على الصمود:
•
نحو تحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة
منتدى أصحاب المصلحة
المائدة المستديرة الرابعة :إعالن أصحاب المصلحة :الطريق لألمام
•
التشاورات اإلقليمية
تشاورات آسيا  -المحيط الهادئ اإلقليمية
•
اجتماع اإلحاطة واإلعداد لوفود المحيط الهادئ
•
اجتماع الشراكة العربية اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث
•
تشاورات األمريكتين اإلقليمية
•
تشاورات الدول األوروبية األعضاء
•
يوم القطاع الخاص
االجتماع السنوي العام لتحالف المجتمعات القادرة على الصمود
•
أمام الكوارث ( )ARISEالتابع للقطاع الخاص في مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
حلقة المناقشة األولى :دمج مخاطر الكوارث في قرارات
•
استثمارات األعمال (الفقرة  36cمن إطار سِ نداي)
حلقة المناقشة الثانية :بناء قدرة المؤسسات متناهية الصغر
•
والصغيرة والمتوسطة على مواجهة المناخ والكوارث
جلسة البرلمانيين
جلسة تفاعلية مع البرلمانيين في المنتدى العالمي  :2019فرص
•
إلشراك البرلمانيين في مشه ٍد جديد للتنمية المستدامة المطلعة
على المخاطر
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 15من أيار/مايو

منتدى العلم والسياسة – فعالية جانبية
فعالية جانبية في الجلسة الثانية والعشرين للجنة المعنية بتسخير
•
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ( )CSTDالتابعة لألمم
المتحدة
جلسة زخم الترابط
نقاش زخم الترابط :التوسع في اإلجراء المترابط للقدرة على
•
الصمود بحلول 2020
فعاليات الشباب
دعم الشباب لبناء القدرة على الصمود في السياقات شديدة الضعف
•
دار بلدية الشباب مع مبعوث الشباب من األمين العام لألمم المتحدة
•

 16من أيار/مايو

فعاليات الشباب
مختبر القدرة على الصمود
•
اجتماع العلماء الشباب اإلستراتيجي
•

فعاليات أخرى

المناقشات
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منصة إيجنايت

األربعاء  15من أيار/مايو

 04أحداث أخرى

استضافت منصة إيجنايت عروضًا قوية ،جاذبة لالنتباه مدتها
 15دقيقة تغطي نطا ًقا ضخمًا من موضوعات الحد من مخاطر
الكوارث الجديدة والمثيرة التي منحت الحاضرين شعورً ا بالمنهجيات
العملية ،المُجرّ بة والمختبرة ،أو حتى التجريبية منها التي تخضع
للتجارب في أنحاء العالم .جرت استضافة أكثر من  90جلسة
معلوماتية على منصة إيجنايت ،وعشرة تواصالت مجتمعية باستخدام
فيديو سكايب ضمت أشخاصًا عجزوا عن حضور المنتدى العالمي
 2019لكنهم ظلوا راغبين في المشاركة ،مما يضمن استجابة شاملة
باستخدام التكنولوجيا.
أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ثالثة مبادئ
توجيهية جديدة لترجمة األقوال إلى األفعال ( )WIAعلى منصة
إيجنايت :تطوير إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث،
وإستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية ومواجهتها والنزوح
الناجم عن الكوارث :كيفية الحد من المخاطر ،ومعالجة اآلثار وتقوية
القدرة على الصمود .ترجمة األقوال إلى األفعال ( )WIAهي نطاق
من خرائط الطريق العملية التي تستكشف الموضوعات الرئيسية
الحالية ،ويدمج الخبرات والممارسة القطاعية واإلقليمية إلرشاد
واضعي السياسات ،والمجموعات الفنية العاملة ،والمنظمات الدولية
وغير الحكومية في عملها للحد من مخاطر الكوارث.
تشتمل العروض األخرى المُقدّمة على ما يلي:
يرجى االطالع على فيديو حلقات المناقشة الخاصة بـ منصة إيجنايت
المعنية > على اإلنترنت.
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أصوات المجتمع :استخدام األلعاب لزيادة الوعي بالمناخ والجنسانية،
كينيا
التأهب للكوارث في مخيمات االستيطان والمجتمعات المضيفة
في كوكسز بازار ،بنغالديش
شركة ريادة أعمال اجتماعية ناشئة تسد الفجوة بين العلوم
والتكنولوجيا ،والقطاع الخاص والسلطات المحلية
تحديات تنمية مستدامة بسبب تأثير الظروف الجوية القاسية :ابتكار
إطار علمي وسياسي لمدينة كويزون الصامدة أمام الكوارث ،الفلبين
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مخاطر الكوارث
في تركيا
مشروع " :"P-Tech in CitSciلعبة  Minecraftبوصفها أداة
لرعاية مشاركة األطفال في التعرّف على الكوارث والحد من مخاطرها
تخطيط ألعاب  LEGOبمرجعية جغرافية بوصفها أداة لرعاية
مشاركة األطفال في الحد من مخاطر الكوارث
توصيل النقاط بين النزوح في حاالت الكوارث والغاية (هـ) :بما فيها
النزوح في اإلستراتيجيات المحلية ،والوطنية واإلقليمية
رفع اآلراء على مستوى المجتمع إلى مستوى وضع سياسات القدرة
على الصمود :رؤى من نيبال من بعد الزلزال
بناء بنية تحتية خضراء للحد من مخاطر الكوارث على مستوى
المناظر الطبيعية وتقويتها :منهجيات كلية وشمولية في إدارة حرائق
المناظر الطبيعية
لن يتخلف أحد عن الركب :دورة دراسية على اإلنترنت في لغة
اإلشارة للمنجدين األوائل والعامة في حاالت الطوارئ الصحية

فعاليات أخرى
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( CAPبروتوكول اإلنذار الموحد) :المعيار الدولي للتحذير في الطوارئ
 :INGRID-Hتضمين اإلعاقة في إدارة مخاطر الكوارث في المستشفيات
مبادرة جوجل للتنبؤ بالفيضانات :إطالق اإلنذار في الهند وما وراءها
الربط بين المنجدين األوائل في الفضاء :كيف يدعم برنامج كوارث علوم
األرض من ناسا الحد من مخاطر الكوارث
تحليل المخاطر على األطفال وتأثيرها :تحسين تحليل المخاطر لالستجابة
الحتياجات الطفل
استخدام تحليل الشبكات لتقييم التأثيرات المتعاقبة لألزمات على أنظمة
سوق الخدمة والتوظيف
االبتكار في الحد من مخاطر الكوارث
الشراكة لتمويل مخاطر الكوارث في إقليم أوروبا ورابطة الدول المستقلة
نحو طريق حرير أخضر وقادر على الصمود
تخطيط المجتمع لتعريف المخاطر واإلبالغ عنها

إطالق حملة ترجمة األقوال إلى األفعال
تطبيق المساحة الذكية للزالزل :تقييم سريع لمخاطر األجسام داخل
المباني باستخدام الذكاء االصطناعي
التعلم من الطبيعة :حفزت المعرفة األهلية تحذيرً ا مبكرً ا من الفيضان
في نيبال
المسرح المتجاوز للعوائق ()TBTB
البيانات المجانية والمفتوحة لتقييمات المخاطر :مجموعات بيانات عالمية
جديدة من مركز االتحاد األوروبي المعرفي إلدارة مخاطر الكوارث
استخدام مالحظات األرض للحد من مخاطر الكوارث
تقوية حوكمة الحد من مخاطر الكوارث للمجتمعات المحلية وقدرتها على
الصمود عبر "مليار شجرة لقدرة إفريقيا على الصمود"
بناء القدرة الحضرية على الصمود للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة
العربية ،وسياق التغير المناخي والنزاع والنزوح

حلول مستندة إلى الطبيعة ،والمعيار العالمي بوصفهما أداة للحد
من مخاطر الكوارث القائمة على النظام البيئي
ذاكرة الكوارث والتعلّم النظامي :من يتعلّم؟
إضفاء اإلنسانية على العلوم من خالل العلوم ،والهندسة ،والتكنولوجيا
واالبتكار ( )SETIللحد من مخاطر الكوارث :القصة الخفية إلندونيسيا،
وباكستان وما وراءهما
أصوات الحيوانات من أنحاء العالم :دروس حول تطبيق إطار سِ نداي لحماية
الحيوانات والمجتمعات من الكوارث في الهند #DontForgetThem
األستاذ ماندينهو وأصدقاؤه :أول كتاب عن األرصاد الجوية في البرازيل
الموجه إلى األطفال المقيمين في مناطق الخطر
إجراءات القطاع الخاص عبر التزامات سِ نداي التطوعية :مثال من آسيا
حين تتصادم الكوارث والنزاعات :دعوة للعمل
العمل مع المجتمعات على حلول مستندة إلى الطبيعة للحد من المخاطر

 :DARAJAالنظام البيئي المعلوماتي  -منهجيات قائمة لتصميم خدمات
الطقس الحضري ومعلومات المناخ ( )WCISللمستوطنات غير الرسمية
أقوى معًا :نشر التعاون عبر القطاعات للتغلب على فجوة التأهب
تحويل العالقة بين التنمية والحد من المخاطر :رؤى من األبحاث والسياسة
الخرائط المفقودة :رسم المليار األفقر في خريطة حرة ومفتوحة
الترحيب بالسياح والمسافرين التائهين :االجتماع السنوي العام التحالف
للمجتمعات القادرة على الصمود أمام الكوارث في اليابان والقدرة على
الصمود في السياق الياباني
إنشاء أنظمة بيئية ابتكارية محلية للحد من مخاطر الكوارث
مسار مبتكر لبناء نظام بيئي تعاوني حول تعليم الحد من المخاطر والقدرة
على الصمود في الصين
المواءمة بين التخطيط :تعاون أصحاب المصلحة المتعددين لترك أثر دائم
اإلبالغ عن الطقس شديد التأثير :تحسين عمليات التحذيرات واتخاذ القرارات

الخميس  16من أيار/مايو

بنية تحتية زرقاء  -خضراء شاملة لمخاطر الفيضانات في المدن

جلسة تواصل مباشر مع مجتمع سان ماتيو ،إقليم ريزال ،الفلبين
 04أحداث أخرى

حملة أهمية القيادة في جعل المدن قادرة على الصمود :دراسة حالة
أمادورا

رؤى التخفيف من مخاطر الكوارث للسياقات العالمية :تخفيف أهلي
للمخاطر لمجتمعات الماوري في نيوزيلندا
حملة "نحو تحقيق الهند للقدرة على الصمود أمام البرق"
تمكين رواد الكشافة للحد من مخاطر الكوارث الشاملة :ال يتخلف أحد
عن الركب ،بمن فيهم الصُم
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استجابة بقيادة المجتمع :من الماعز إلى عوامل التغيير!
تقييم القيمة المضافة للحد من مخاطر الكوارث في تقليل االحتياج اإلنساني
جلسة ربط مباشرة مع مجتمع بينكاوي ،إقليم مولي ،تشيلي

فعاليات أخرى
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الجمعة  17من أيار/مايو

فهم المخاطر :برنامج تقييم معزز للضعف والقدرات

الحد من مخاطر الكوارث في السياقات الهشة :منظور تشغيلي

نساء يُعدن تعريف أمنهن في أوقات الكوارث والتغير المناخي :إطار عمل

القدرة على الصمود التحولية :استخدام حماية المرأة بوصفها نقطة دخول
في سياقات األزمات المطولة  -تجارب معيشة من المنطقة العربية

الوفيات الممكن تجنبها :وضع الغاية األولى إلطار سِ نداي موضع التنفيذ

األنظمة العملية لإلنذار المبكر من الفيضانات ،ومنافعها وتحدياتها وإمكاناتها
الصراع من أجل البقاء :دراسة حول النساء المسنات في قرى بنغالديش
الساحلية المتأثرة بالكوارث
رقابة وتخطيط المدارس للخطر بقيادة الطالب
الماء الجوي :الوصول إلى آخر خزان مياه عذبة غير مُستغل على وجه األرض
صندوق أدوات القدرة على الصمود :تحليل الفعالية من حيث التكاليف
القائم على  WebGISإلجراءات الحد من مخاطر الكوارث
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث لبناء القدرة على الصمود عبر
ممارسات اإلنشاء المقاومة للزالزل على المستوى المحلي في أفغانستان
إفريقيا المدن المفتوحة :بناء القدرة على الصمود عبر مجتمعات البيانات
المفتوحة
مبادرة تأهب األعمال في أوغندا
عمليات ما قبل الزالزل :منهجية متعددة التخصصات لدراسات التنبؤ
بالزالزل  -مبادرة عالمية من العلوم التعاونية
إمكانيات األوراق المالية المرتبطة بالتأمين ( )ILSضمن مبادرة الحزام
والطريق
من القاعدة إلى القمة  -من القمة إلى القاعدة :بناء الجسر لقدرة منطقة
المحيط الهادئ على الصمود

 04أحداث أخرى

تأمالت مباشرة من أفراد المجتمع/ممثلي منظمات المجتمع المدني عالميًا حول
نتيجة المنتدى العالمي وطرق المضي قدمًا لتقوية قدرة المجتمع على الصمود

91

تسريع تطبيق إطار سِ نداي عبر إشراك الشباب ،والعلماء والمتخصصين
الشباب وتمكينهم في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( )STIللحد من
مخاطر الكوارث
تعزيز األثر االجتماعي بالتمويل االبتكاري :حلول قائمة على مؤشرات
لتمويل الحد من مخاطر الكوارث
أنهار تحقق القدرة اإلقليمية والشاملة على الصمود :رؤى من برنامج
األنهار العابرة للحدود في جنوب آسيا ()TROSA
منزل اآلنتو القادر على الصمود :المنزل الذي يمكنه مقاومة األعاصير
في جزر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ
 :USCORE2استعراض النظراء بين المدن للحد من مخاطر الكوارث
رعاية ترابط جدول األعمال واالستثمار العام في أمريكا الالتينية
والكاريبي
االبتكارات في تمويل المخاطر إلفريقيا
IWARN
بناء القدرة على الصمود للجميع :منهجيات متعددة الجوانب للحد
من الضعف في سياق التغير المناخي واألخطار الطبيعية
تقوية حوكمة المخاطر في المغرب
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برنامج االبتكار

 04أحداث أخرى

اشتمل المنتدى العالمي لعام  ،2019في السنة األولى ،على برنامج االبتكار .تنافست المنظمات على
استضافة مساحة تفاعلية في المنتدى العالمي  ،2019حيث يستطيع الحضور االستقصاء عن مبادرات
مبتكرة للحد من مخاطر الكوارث تبدأ من التخطيط ،وتصل إلى الواقع االفتراضي لمنصات البيانات وأكثر.
تتوفر مواصفات قصيرة لمقصورات الدور األرضي وفعاليات برنامج االبتكار > هنا.
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مقصورات برنامج االبتكار

 04أحداث أخرى

رقم
المقصورة

العنوان

المنظم

 1و2

ابق مطلعًا على المخاطر .كن مستع ًدا  -نظام سويسرا لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة

حكومة سويسرا

3

تقييم مخاطر الكوارث ،وإدارة النمذجة واللوجستيات باستخدام الذكاء
االصطناعي المدمج ،والبيانات الفضائية ،وتكنولوجيا سلسلة السجالت المغلقة
والطباعة ثالثية األبعاد

منظمة CANEUS

4

األداة العملية الشاملة للحد من مخاطر الكوارث

منظمة Christoffel-Blindenmission Deutschland

5

األدوات الرقمية لإلسكان القادر على الصمود

مختبر مدينة mHS

6

الخرائط المفقودة :قدرة على الصمود يحركها المجتمع

منظمة Humanitarian OpenStreet Map Team

7

منهجيات جديدة لتمويل الحد من مخاطر الكوارث

معهد جامعة األمم المتحدة للبيئة واألمن اإلنساني ()UNU-EHS

8

ابتكار االتحاد األوروبي قيد العمل – عالم أكثر أم ًنا وقدرة على الصمود

المفوضية األوروبية للعون اإلنساني والحماية المدنية

9

 SPINالعالمية تقدم :منصة  Planet Readyوخدمة ResponderCQ

شركة  SPINالعالمية

10

التنسيق  -التعاون  -الترابط

الوزارة االتحادية للتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

11

تشجيع التضمين والقيادة لألشخاص ذوي اإلعاقة في االستجابة اإلنسانية والحد
من مخاطر الكوارث

 Arbeiter-Samariter-Bundإندونيسيا والفلبين

12

إشراك الشباب والتكنولوجيا في عملية الحد من مخاطر الكوارث  -المياه
والفيضانات

شبكة الشباب للمياه

13

محاربة الشائعات بالبيانات للحد من المخاطر

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

14

نظام تحليل مخاطر الكوارث ()DRAS

UNDP

15

نطاق الكارثة :تطبيق الهواتف الذكية لتجربة محاكاة الفيضانات والدخان
بالواقع المعزز

جامعة أيشي للتكنولوجيا

16

المرفق اإلفريقي لمواجهة المخاطر :االعتبارات العملية لتمويل مخاطر
الكوارث

المرفق اإلفريقي لمواجهة المخاطر

17

" EISAC.itنقطة التقاطع اإليطالية من المركز األوروبي لمحاكاة البنية
التحتية وتحليلها" ونظام  CIPCastلدعم اتخاذ القرار"

( ENEAالوكالة الوطنية اإليطالية للتكنولوجيات الجديدة ،والطاقة
والتنمية االقتصادية المستدامة)

18

تحديد الفرص :وضع حلول قائمة على النظام البيئي للحد من مخاطر الكوارث

برنامج األمم المتحدة للبيئة

19

جعل المدن قادرة على الصمود  -مثال محلي على العمل المنظم للحد
من أخطار الفيضان ومحاكاة مباشرة باستخدام لعبة "مدينة المكعبات"

مدينة غوتنبرغ  -النفايات والمياه المستدامة
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20

حوار المخاطر ،جزء تفاعلي من مركز فيجي لتبادل المعلومات بشأن
تحويل المخاطر

InsuResilience

21

منصة ™ Adaptation Ledgerالمدمجة :استخدام تكنولوجيات التغيير
المفاجئ للتعامل مع القدرة على الصمود أمام التغير المناخي والتأهب

مؤسسة Adaptation Ledger

22

الكشف عن حجم النزوح الناجم عن الكوارث :أدوات جديدة ،والمزيد من
األدلة ،وسياسات أفضل

مركز رصد النزوح الداخلي

23

معرض الصحة العالمية :ابتكارات لوقاية صحة الناس من مخاطر الكوارث

منظمة الصحة العالمية

24

رؤى من منصة تصور بيانات الخط األمامي :ما مدى معرفتك بأولويات قدرة
مجتمعك على الصمود؟

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR

فعاليات برنامج االبتكار
األربعاء  15من أيار/مايو
االبتكار والحد من مخاطر الكوارث

جامعة توهوكو

معيار قدرة المجتمعات على الصمود أمام الفيضانات

شركة Zurich Insurance Company

معرض الصحة العالمية البتكارات إدارة الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث

منظمة الصحة العالمية

 04أحداث أخرى

الخميس  16من أيار/مايو
المجموعة الرئيسية لألطفال والشباب

يوم من جيل المستقبل

الجمعة  17من أيار/مايو
القدرة على الصمود والذكاء االصطناعي ،واألدوات التكنولوجية وعلوم الروبوتات في الحد من مخاطر
الكوارث والتعافي :أساليب مبتكرة ونماذج جديدة لتطبيق إطار سِ نداي الذي يمكن تطبيقه فوريًا في الميدان

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات

من الميدان :عرض أساليب القدرة على الصمود وشرحها بعد الكوارث الطبيعية على مستوى العالم
في أماكن ثقافية واسعة

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات
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مقدمة لألدوات التكنولوجية للحد من مخاطر الكوارث ،والتعافي ،والقدرة على الصمود ،ووصف
األساليب العملية القابلة للتطبيق في الحال إلعداد أصحاب المصلحة واستخدامهم لها ،والتركيز على
الذكاء االصطناعي األحدث والتعايش اإلنساني

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات

اإلغاثة والتعافي العملي من الكوارث باستخدام الذكاء االصطناعي ( )AIوالتعايش اإلنساني :تطبيقات
فورية في بيئات محلية

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات

اإلغاثة والتعافي العملي من الكوارث باستخدام الذكاء االصطناعي ( )AIوالتعايش اإلنساني :تطبيقات
فورية في بيئات محلية والطريق لألمام

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات

اإلبالغ عن المخاطر :المناطق شديدة التأثر والبقع العمياء

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات

 04أحداث أخرى

"الصحة بين يديك" :التواصل مع "أولئك األبعد" لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة في وجه الكوارث

الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (منظمة غير حكومية في األمم المتحدة
معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي) وشركة ،Aitheon LLC
شركة الذكاء االصطناعي وعلوم الروبوتات
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مختبرات التعلم
هذه كانت أول مرة ُتدمج فيها "مختبرات التعلم" في المنتدى العالمي ،وكان ثمة اهتمام كبير بها .مختبرات التعلم هي جلسات تفاعلية
لمجموعة صغيرة توفر مساحة للتعلم الفوري .قُ ِّدمت مفاهيم ،أو برامج ملموسة أو معدات فنية للحد من مخاطر الكوارث بحيث يتمكن
المشاركون من تجربتها في الحال.
كانت الموضوعات التي نوقشت مثيرة لالهتمام ،وشجّ عت هيئة غرفة الدراسة المجهزة بخيارات تكنولوجية على جلسات عملية،
وتجريبية وشديدة التفاعلية حول موضوعات متنوعة.
ُعقدت جلسات مختبر التعلم التالية أثناء المنتدى العالمي:
تقييم منفعة معدل التكلفة للحد من مخاطر الكوارث
تحليل المخاطر وتخطيط التأهب في كانتون جنيف
الغاية المحلية هـ
الغاية الوطنية هـ
رصد إطار سِ نداي (المؤشرات العالمية :أساسي)
رصد إطار سِ نداي (المؤشرات العالمية :مواضيعي)
رصد إطار سِ نداي (تطبيق الغايات والمؤشرات المخصصة)
محاسبة البيانات الوطنية المتعلقة بالخسائر (التطبيق في وضع السياسات)
محاسبة البيانات الوطنية المتعلقة بالخسائر (ديس إنفنتر  -سِ نداي األساسي)
منصة التزامات إطار سِ نداي التطوعية على اإلنترنت
تتوفر المذكرات المفاهيمية > هنا.
التوصيات:

•

يجب تشجيع الحكومات والشركاء اآلخرين على التنظيم المشترك ،أو التنظيم المستقل للجلسات ،لبث أدواتهم/مهاراتهم.

 04أحداث أخرى

•

ينبغي تكرار مختبرات التعلم في المنتدى العالمي التالي ويجب أن تظهر في المنتديات اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث.
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الدول المشاركة

االتحاد الروسي
أثيوبيا
أذربيجان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
إسواتيني
إكوادور
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وباربودا
إندونيسيا
انستان
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
أيرلندا
أيسلندا
إيطاليا
باراغواي
باكستان
باالو
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديش
بنما
بنين
البهاما
بوتان

بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة والهرسك
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
توغو
تونس
تونغا
جامايكا
الجبل األسود
الجزائر
جزر القمر
جزر المالديف
جزر سليمان
جزر كوك
جزر مارشال
جمهورية إفريقيا الوسطى
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية إيران اإلسالمية
جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية فنزويال البوليفارية
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مقدونيا الشمالية
جنوب إفريقيا
جنوب السودان
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جورجيا
جيبوتي
الدنمارك
دولة فلسطين
دومينيكا
الرأس األخضر
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
السنغال
السودان
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل
صربيا
الصومال
الصين
طاجيكستان
العراق
الغابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا  -بيساو
غينيا االستوائية
فانواتو
فرنسا
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الفلبين
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميرون
الكرسي الرسولي
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكويت
كيريباس
كينيا
لبنان
لكسمبرغ
ليبريا
ليسوتو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
مالوي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
ميانمار
ناورو
النرويج

الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير
النمسا
المناخ ()IPCC
نيبال
الفريق المعني برصد األرض ()GEO
النيجر
لجنة المحيط الهندي
نيجيريا
اللجنة المعنية باألقمار الصناعية التي
نيكاراغوا
ترصد األرض ()CEOS
نيوزيلندا
مجلس أوروبا ()COE
هايتي
مجلس دول بحر البلطيق
الهند
مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة
هندوراس
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
هنغاريا
المركز األسيوي للتأهب للكوارث
هولندا
المركز األسيوي للحد من الكوارث
الواليات المتحدة األمريكية
المركز اإلفريقي لتطبيقات األرصاد
واليات ميكرونيزيا الموحدة
الجوية ألغراض التنمية
اليابان
المركز الجنوبي
اليمن
المركز العربي للوقاية من الزالزل
اليونان
المركز الغرب إفريقي للخدمات العلمية
حول التغير المناخي واألراضي مكيفة
المنظمات الحكومية الدولية
االستخدام ()WASCAL
 - iimadأمريكا الالتينية
مركز المواقف الطارئة والحد من
()iimad - América Latina
مخاطر الكوارث
االتحاد اإلفريقي
مركز تنسيق الوقاية من الكوارث
االتحاد األوروبي ()EU
الطبيعية في أمريكا الوسطى
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
[Centro de Coordinación
االتحاد من أجل المتوسط
para la Prevención de los
األمانة التنفيذية لمجلس وزراء المالية أو
Desastres Naturales en
المالية في أمريكا الوسطى وجمهورية
]América Central
الدومينيكان )- (SE-COSEFIN
منتدى جزر المحيط الهادئ
(Secretaría Ejecutiva del
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
Consejo de Ministros de
()OSCE
Hacienda o Finanzas de
منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
Centroamérica y República
)) Dominicana - (SE-COSEFINمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ()OECD
أمانة الكومنولث
منظمة الدول األمريكية ()OAS
جامعة الدول العربية
المنظمة الدولية للدفاع المدني ()ICDO
الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
()ECWAS
الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا
منظمة المرأة العربية
()ECCAS
المنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية
جماعة المحيط الهادئ
ومنطقة البحر الكاريبي
جماعة دول اإلنديز
نظام مالطا ذات السيادة المستقلة
جماعة شرق إفريقيا
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
()IGAD
رابطة الدول الكاريبية ()ACS
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وكالة الفضاء األوروبية ()ESA
الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ
الكوارث ()CDEMA

 05المشاركون

منظومة األمم المتحدة والمنظمات
المرتبطة بها

االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ()UNFCCC
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
()UNCCD
األمانة العامة لألمم المتحدة
برنامج األغذية العالمي ()WPF
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
()UNDP
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني
بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
()UNAIDS
برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية؛ (األمم المتحدة  -الموئل)
(United Nations Human
Settlements Programme
))(UN-Habitat
برنامج تطبيقات األقمار الصناعية
العملياتية التابع لألمم المتحدة
()UNOSAT
البنك الدولي
جامعة األمم المتحدة ()UNU
صندوق األمم المتحدة للسكان
()UNFPA
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا ()UNESCWA
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
()UNECA
لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
()UNESCAP
المرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش التابع للبنك الدولي
()GFDRR
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
()UNITAR

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ()IFRC
مصرف التنمية اإلسالمي
صندوق تمويل عمل المواجهة
الصليب األحمر في جنوب السودان
منظمة الزراعيين العالمية
منظمة التجارة الدولية ()WTO

معهد البيئة واألمن البشري التابع
لجامعة األمم المتحدة ()UNU-EHS
مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين ()UNHCR
مفوّ ضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ()OHCHR
مكتب األمم المتحدة في جنيف
()UNOG
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
المنظمات البرلمانية
اإلنسانية ()UN OCHA
االتحاد البرلماني الدولي
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
شبكة من البرلمانيين لمقاومة الكوارث
()UNOPS
في وسط إفريقيا
مكتب األمم المتحدة للممثل السامي
(Réseau des Parlementaires
ألقل البلدان ً
نموا والبلدان النامية غير
pour la Résilience aux
الصغيرة
الجزرية
والدول
الساحلية
Catastrophes en Afrique
النامية ()UN-OHRLLS
)Centrale
مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع
منظمة المشرِّ عين العالمية من أجل بيئة
لألمم المتحدة ()UNOOSA
متوازنة
منظمة األغذية والزراعة ()FAO
منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلوم،
المبادرات العالمية واإلقليمية المشتركة
والثقافة ()UNESCO
البرنامج الدولي للتعافي من آثار
منظمة األمم المتحدة للطفولة
الكوارث
()UNICEF
مبادرة االستعداد للكوارث والوقاية منها
()ITC
العالمية
منظمة التجارة
لجنوب شرق أوروبا
المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
مبادرة تعزيز القدرات للحد من مخاطر
منظمة الصحة العالمية ()WHO
الكوارث
منظمة الصحة للبلدان األمريكية
المرفق اإلفريقي لمواجهة المخاطر
()PAHO
مُعجّ ل الكاريبي الذكي مناخيًا
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
منتدى الجهات األهلية الفاعلة
()WMO
منتدى شراكة القطاع الخاص للعمل
منظمة العمل الدولية ()ILO
اإلنساني
الجنسين
بين
هيئة األمم المتحدة للمساواة
المنصة المعنية بالنزوح الناتج عن
وتمكين المرأة ()UN Women
الكوارث
النظام اإلقليمي المتكامل لإلنذار المبكر
بالمخاطر المتعددة في إفريقيا وآسيا
المنظمات وصناديق التمويل وبنوك

التنمية الدولية

مصرف التنمية اآلسيوي
المصرف األوروبي لالستثمار
الصندوق األخضر للمناخ
مصرف التنمية في البلدان األمريكية
اللجنة الدولية للصليب األحمر
()ICRC
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القطاع الخاص

AIRBNB
Aitheon
Alcyon
Alta Prevención WT Mexico
S.A. de C.V.
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Geotest
Global Development
Partnerships
Gregorio Belaunde
IBIFF
ICMIF
 إدارة التنمية الدوليةIDEMA
(IDEMA International
Development
Management)
Ipan Apps Do Brasil
JTI  مؤسسة/ JTI SA
Keyfiat Sazan
KG Earth
KLP
Learning Net
Maru
McAllister
MediHelp Healthcare P
المحدودة
 وشركاهMission
 الدوليةMiyamoto
Newaccess
NIRAS - IP Consult GmbH
Nutcracker Logistics vl.
Sasa Tkalec
One Concern
Particip GmbH
 إدارة المياه- Paul van Meel
Phoenix CRetro
PlanAdapt
Pool Re
Porto Business School
Predict Services
PWC
QinetiQ
Resiliént/City
RISCalert
Risk Mexico, S.a. De C.v.
Sabz Ravesh Fard Tehran
SACH Arquitectura
Sancor Cooperativa de
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Amann Engineering GmbH
Amicus Advocates
Approche Innovante SARL
Architects Avenue Sdn Bhd
Asia Affinity Holdings
Limited
AXA Group
BACR
Behara Company
– Chakles
BFOR
BG Ingénieurs Conseils SA
BJD Reinsurance
Consulting, LLC
Campbell Scientific
CCR
CDM Smith
Celsiuspro
Challenge Co., Ltd
Chekutty
) (مجموعة سيتيCitidi
CMPGRPC
Compartment S4
Consult Africa
COROBOR Systems
Crescendo International
Cupolex
Debbra A.K. Johnson, LLC
DEYWOSS ONE LLC
Dgen
DRR Dynamics Ltd
Earth Labs
Ertha / Soluzion «Verus
Vicis Soluzion Consortio
FZ LLC UAE»
EVERIS
Exhibitiontechnologies, Inc
eyetalk communications
FEDERCASSI
finans norge
) (الهندGAIL LIMITED
Genillard & CO
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Seguros Limitada
SSID
Sur Aerospace Spain S.L.
Swisscom
Swissteamleaders (ICDMH)
Tonkin and Taylor
International
UKIMEA
UNIRSE
White Space
اتحاد الغرف التجارية والصناعية
النيبالية
اتحاد غرف التجارة الباكستانية
أتمتة الشبكة
(Network Automation)
االستشارات اإلنسانية
)Humanitarian Consulting(
إف إم جلوبال
)ELSEVIER( إلسفير
/ إم دي ساندز لحلول االستشارات
MD Sands( قرية دير بارك
Consulting Solutions /
)Village of Deer Park
األمن العالمي وإدارة الكوارث ليمتد
إيرباص للدفاع والفضاء
م.م.باراديم فورام ذ
AB بحوث التنمية جليمينجي
(Glemminge Development
Research AB)
(Sustainability تأثير االستدامة
Impact)
تحالف القطاع الخاص في كينيا
)KEPSA(
التحالف للمجتمعات المواجهة للكوارث
،Network  شركة،)ARISE(
الهند
(National الجمعية الجغرافية الوطنية
Geographic Society)
جوجل
الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
(International Service for
Human rights)
Agerca شركة
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(Local Action and
Resilience)
الغرفة التجارية والصناعية والزراعية
في سانت لوشيا
غرفة سيلون التجارية
مبادرة ميونخ لتأمين المناخ
(Munich Climate Insurance
Initiative)
(National المجلس الوطني للمواجهة
Resilience Council)
Africa Business مجموعة
LION مجموعة
Rosenbauer مجموعة
International AG
The Boston مجموعة
Consulting Group
Allianz SE ،مجموعة أليانز
Anjali TIara مجموعة شركات
Mandiri
مركز الحوار اإلنساني
مركز رصد النزوح الداخلي
(Internal Dispacement
Monitoring Centre)
 الصين،معهد العناية والحياة
معهد جلوبال إنستتيوت فور تومورو
)GIFT(
المنتدى االقتصادي العالمي
منتدى تنمية التأمين
Adaptation Ledger مؤسسة
Japan Bosai Platform مؤسسة
Resurgence مؤسسة
SM Prime Holdings, مؤسسة
.Inc
UPS مؤسسة
مؤسسة ميونخ ري
)Munich Re Foundation(
ناتالي ريختر للتخطيط
)Natalie Richter Planning(
Baha Spatial Agency وكالة

وسائل اإلعالم

 المحدودةAllday Media
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AI Systems Research شركة
Ltda
CEMEX México شركة
Integrated Risk شركة
Management Associates
م.م.ذ
Janathakshan شركة
( المحدودةGuarantee)
JTB Tourism Research شركة
.Kokusai Kogyo Co, Ltd شركة
KZ architecture شركة
Marsh شركة
Mott MacDonald شركة
Resilience Advisors شركة
Network
Resilience Solutions شركة
Risk Management شركة
Solutions
Sage On Earth شركة
 المحدودةConsulting
SENSEfly شركة
Shakhesris شركة
Social Impact Partners شركة
 العالميةSPIN شركة
Su/Yapi Engineering شركة
Uber Technologies, Inc شركة
Willis Towers Watson شركة
Zurich Insurance شركة
Company
شركة االستثمار البلجيكية للدول
(Belgian Investment النامية
Company for Developing
Countries SA)
 إم. بي.شركة آي
شركة إيكوم
شركة مستشاري التنمية الزراعية
(Agriculture And والبيئية
Environment Development
Consultants)
شركة ياهو اليابان
طيران نيوزيلندا
العمل والمواجهة المحليان
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AUB
DIRAJ
 الدوليةDiva
Environews RDC
Flash Leman
France media monde
Irin News
Jholawala Films Private
المحدودة
Jornal domingo
L’Orient-Le Jour
La Presse
La Sentinelle Ltd
Miss
) (هيئة اإلذاعة اليابانيةNhk
Nuestra Tele Noticias 24
(NTN24)
NZNTV
Power987
Radio Municipale De Dakar
Radio Télévision Suisse
Revista YARUMO
Internacional
The Times of India
اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للبث اإلذاعي
االتحاد اإلذاعي األوروبي
Epicentro إذاعة
Rahma إذاعة
Tokpa إذاعة
Alex استوديو
ZS أنباء
)التلفزيون األلماني (دويتشه فيله
تلفزيون زوالني
الجريدة الشرق إفريقية
رابطة الصحفيين البيئيين في ماالوي
(Association of Environmental
Journalists in Malawi)
الرابطة العالمية لمذيعي المجتمع
(Association Mondiale
des Radiodiffuseurs
Communautaires)
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الغارديان المحدودة
ماثروبومي للطباعة
مجموعة الوسائط اإلعالمية المتعددة
مؤسسة Resiliency Maps
مؤسسة اإلذاعات االتحادية في نيجيريا
مؤسسة طومسون رويترز
هيئة اإلذاعة العامة التايالندية
هيئة اإلعالم الكاريبية
وكالة الصحافة الفرنسية
)(Agence France Press
وكالة أنباء الشرق األوسط ()MENA
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الكيانات األكاديمية والبحثية

 - 2iEبوركينا فاسو
CNIGIDN
CRAterre
 – MIDEMIRCمركز األبحاث
في طب الطوارئ والكوارث،
Università del Piemonte
Orientale
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
 Freie Universitätبرلين
 – Gericsمركز خدمة المناخ بألمانيا
 ،IMHEاألكاديمية الصينية للعلوم
Institut Fondamental
d’Afrique Noire
NRIESDP
NRISTEA
Politecnico di Torino
SEROS
UAEMex
 UiTجامعة القطب الشمالي في
النرويج
Universidad Católica
Nuestra Señora de la
Asunción
Università degli Studi
dell’Aquila
Universität Bern
Université Grenoble Alpes

Université Populaire du
Canton de Genève
University Del Rosario
االتحاد الدولي للصحة البيئية
االتحاد العالمي لجمعيات جراحة
األعصاب
األكاديمية الصينية للعلوم
أكاديمية بولزانو/بوزن األوروبية
أكاديمية بيلد
البحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث
التحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة
(International Disability
)Alliance
تحالف إلطعام األرض في الكوارث
جامعة Åbo Akademi
جامعة PERIPERI
جامعة أتينيو دي مانيال (Ateneo de
)Manila University
جامعة أحمدو بيلو
جامعة إدنبرة
جامعة إراسموي ،روتردام
جامعة أردي
جامعة إركوتسك الحكومية
جامعة آسيا المحيط الهادئ للتكنولوجيا
واالبتكار
جامعة األحفاد للبنات
جامعة األسقف غروستيست
جامعة التربية ،هايدلبرغ
الجامعة التقنية في موزامبيق
(Universidade Técnica de
)Moçambique
الجامعة التقنية في ميونخ
جامعة الساحل المشمس
جامعة السالك العالمي MIT
الجامعة الشمال الغربي
جامعة الطرق الملكية
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري
بومدين ()USTHB
الجامعة الكاثوليكية في لوفان
الجامعة المركزية لفنزويال
(Universidad Central de
)Venezuela - IRDR la red
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جامعة المكسيك الوطنية المستقلة
جامعة النجاح الوطنية
جامعة أميتي
جامعة أوبساال
جامعة أودين
جامعة أوريغون الحكومية
جامعة أوكسفورد
جامعة أوكسفورد وجامعة هونغ كونغ
الصينية لقسم الصحة النفسية والتخلف
الذهني
جامعة أوكالند
جامعة أوكالند (The University
)of Auckland
جامعة أوكالند للتكنولوجيا
جامعة إيبادان ،نيجيريا
جامعة أيشي للتكنولوجيا
جامعة إيواتي
جامعة بابلو دي أوالفيدي ،إشبيلية،
إسبانيا (Universidad Pablo
de Olavide, Sevilla,
)España
جامعة بحر دار
جامعة براندنبيرغ للتكنولوجيا،
كوتباص-سينفتينبيرغ
جامعة برمنغهام
جامعة بريستول
جامعة بطرس األكبر متعددة التقنيات
في سانت بطرسبرغ
جامعة بوردو
جامعة بولونيا
جامعة بويا
جامعة بوينس آيرس
جامعة بيجين العامة (Beijing
)Normal University
جامعة بيرغن
جامعة تاميل نادو البيطرية والخاصة
بعلوم الحيوان
جامعة تريبوان
جامعة تشارلز داروين
جامعة تشيلي )(Universidad de Chile
جامعة تونتي

المشاركون

المناقشات

 05المشاركون

#GP2019Geneva

جامعة توهوكو
جامعة توهوكو للعلوم
جامعة جبل كينيا
جامعة جنيف
جامعة جومو كينياتا للزراعة والتقنية
جامعة جيمبر
جامعة داندي
جامعة دلهي
جامعة دورهام
جامعة ديكين
جامعة ديوك
جامعة ريدينغ
جامعة زاغرب
جامعة سابيينزا في روما
جامعة ساسكاتشوان
جامعة ساسكس
جامعة سافوي
جامعة سالفورد مانشستر
جامعة ستانفورد
جامعة ستيلينبوش
جامعة سيدني
جامعة سيشوان
جامعة شرق فنلندا
جامعة شيفلد
جامعة شيفلد
جامعة طوكيو
جامعة غادجا مادا
جامعة غاستون بيرغرPeri Peri U/
جامعة غانا
جامعة غرونينغن
جامعة فلوريدا الدولية
جامعة فليندرز
جامعة فيكتوريا في ويلينغتون
جامعة كا فوشاري
جامعة كامبريدج
جامعة كوامي نكروماه للعلوم
والتكنولوجيا
جامعة كوبنهاغن
جامعة كورسيكا
جامعة كوشي
جامعة كوفنتري
جامعة كولومبيا/مركز المناخ للصليب

األحمر والهالل األحمر
جامعة كوليدج كورك
جامعة كوينزالند الجنوبية
جامعة كيو
جامعة كيوتو
جامعة الند
جامعة لندن
جامعة ليدز
جامعة ليستر
جامعة ليفربول جون موريس
جامعة ماسي
جامعة ماكيريري
جامعة ماليزيا الوطنية
(SEADPRI-UKM, Universiti
)Kebangsaan Malaysia
جامعة ملبورن
جامعة منطقة طوكيو المدنية
جامعة موريشيوس
جامعة موناش
جامعة موي ،كلية الصحة العامة
جامعة ناجازاكي
جامعة ناغويا
جامعة نورثمبريا
)(Northumbria University
جامعة نيغرو الشرقية الحكومية
جامعة هادرفيلد
جامعة هانكوك للدراسات الخارجية
جامعة هايدلبرغ
جامعة هونغ كونغ الصينية
جامعة هونغ كونغ الصينية
جامعة هونغ كونغ متعددة التقنيات
جامعة هيوغو
جامعة وسط آسيا ،جمهورية
قيرغيزستان
جامعة وسط السويد
جامعة والية كاليفورنيا في لونج بيتش
جامعة ياوندي 2
جامعة يورك ()York University
خدمة األرصاد والهيدرولوجيا
الشبكة الجامعية لألمريكتين والكاريبي
للحد من مخاطر الكوارث
شبكة الكوارث والتنمية
شبكة طالب الجامعات في أمريكا
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الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلدارة
مخاطر الطوارئ والكوارث وتقليلها
(La red de universitarios
de América Latina y el
Caribe para la gestión y la
reducción de riesgos de
)emergencias y desastres
القدرة على مواجهة األخطار
كلية الصيدلة في جامعة كاليفورنيا
كلية الفلبين إلدارة األعمال
كلية المهندسين في بيرو
)(Colegio de Ingenieros del Peru
كلية إم إي إس ماباد
كلية أوكسيليوم الطفل المقدس
كلية بيرمين الدولية للدراسات العليا في
العلوم االجتماعية
كلية كنغز ،لندن
كلية لندن الجامعية
المجلس األعلى لجامعة أمريكا الوسطى
(Consejo Superior
Universitario
)Centroamericano
المجلس الدولي الستكشاف البحار
()ICES
المجلس الدولي للمعلومات العلمية
والفنية ()ICSTI
المجموعة االستشارية العلمية والفنية
مختبر  -دي ،معهد ماساتشوستس
للتقنية
مدرسة الفنون التطبيقية في لوزان
(Ecole Polytechnique
)Fédérale de Lausanne
مرصد النشاط البركاني في كارثاال
مرصد غوما للنشاط البركاني
مركز أبحاث المناخ الدولية
مركز آريد لألبحاث البيئية
المركز اإلفريقي للدراسات المعنية
بالكوارث
المركز األلماني لشؤون الفضاء الجوي
مركز التعليم واألبحاث في األعمال
اإلنسانية ()CERAH
مركز الدراسات األمنية)ETH( ،
زيورخ
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المركز الدولي المعني بتغير المناخ
والتنمية ()ICCCAD
المركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر
المتعلقة بالمياه
المركز الدولي للطرق الرقمية في
الهندسة
المركز المشترك ألبحاث الكوارث
المركز الوطني للدراسات المتخصصة
مركز دراسات المخاطر الجيولوجية
(Centre d’étude des
)risques géologiques
مركز رصد الحرائق العالمية
مركز ستوكهولم للقدرة على المواجهة
مركز علم البيئة وعلم المياه
مستشفى سبولدينغ إلعادة التأهيل
معهد GNS Science
معهد أبحاث Deltares
معهد أبحاث العلوم الجغرافية واألبحاث
الطبيعية
معهد إدارة الكوارث ودراسات أوجه
الضعف ،جامعة دكا
معهد األبحاث الدولية في الكوارث
المعهد االتحادي للتكنولوجيا بزيورخ
()ETH Zurich
المعهد اآلسيوي للتكنولوجيا
معهد اإلعاقة والسياسة العامة ()IDP
معهد التنمية الخارجية
معهد الحد من الخسائر الكارثية
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي
المعهد الدولي للدراسات االجتماعية
معهد الرفاه واألبحاث االجتماعية،
جامعة دكا
المعهد العامل للدراسات الدولية
ودراسات التنمية
معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية
(Institut de Relations
Internationales et
)Stratégiques
معهد الكوارث ومواجهة الهشاشة
معهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن
المعهد النمساوي للتكنولوجيا
المعهد الهندي للتكنولوجيا ،بومباي

المعهد الهندي للتكنولوجيا ،روكري
المعهد الهندي للمستوطنات البشرية
المعهد الوطني للدراسات السياسية
(National Graduate
)Institute for Policy Studies
معهد أولسان للتنمية
معهد راؤول وولينبرغ
معهد ستوكهولم للبيئة
معهد ستيفنز للتقنية
معهد عموم الهند للعلوم الطبية
معهد كارلسروهي للتكنولوجيا
معهد كارولينسكا
معهد كزافييه للخدمة االجتماعية،
رانتشي
معهد لوجستيات العمل اإلنساني
وأبحاث سلسلة اإلمداد
معهد ماكس بالنك للكيمياء الجغرافية
البيولوجية
معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم
العالي (Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores
)de Monterrey
معهد هايدلبرغ لتقنية المعلومات
الجغرافية
مكتب جونز هوبكنز لالستعداد لألحداث
الحرجة  -االستجابة
مؤسسة CIMA
مؤسسة لينكس
)(Links Foundation.com
وحدة أبحاث حركات الالجئين والهجرة
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء

السلطات المحلية

- Campinas Prefecture
الحماية والدفاع المدني
Commune de Yaounde 6
Comune Di Narni
Comune di Terni
 - DILGأكاديمية الحكومة المحلية
Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano val
d’Agri Lagonegrese
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Région de Nouakchott
اتحاد بلديات تاير
إعادة التأهيل و ،DMحكومة السند،
باكستان
إقليم كوجاوسكو  -بومورسكي
إكاليت – العمدة
بلدية أمادورا
بلدية جوهانسبرغ
بلدية سارافان
بلدية سيتوبال
بلدية صيدا
بلدية مدينة جوهانسبرغ الحضرية
بلدية مقاطعة سانتا (Municipalidad
)Provincial Del Santa
بلدية مقديشيو
بلدية ميديين
تنسيق البلدية للحماية المدنية
بكويريتارو (Coordinación
Municipal Protección Civil
)Querétaro
حاكم منطقة ترونغسا
الحد من مخاطر الكوارث اإلقليمية
وإدارتها مكتب ،إقليم شيبو
الحكومات المحلية لالستدامة
الحكومة المحلية لمنطقة بلدية ال مولينا
حكومة أوتاركاند
حكومة بيهار
حكومة مقاطعة كيسومو
حكومة مقاطعة هيوغو
الحماية المدنية في ماتوسينهوس
رابطة سلطات مانشستر الكبرى
السلطة اإلقليمية إلدارة الكوارث ،إقليم
بلوشستان
السلطة اإلقليمية إلدارة الكوارث ،بنجاب
سلطة العاصمة كامباال
سلطة مانشستر الكبرى المجمّعة
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
شركة مياه خراسان رازاوي
لجنة سيشوان اإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث
مجتمع بنين الكهربائي (Communaute
))Electrique Du Benin (CEB

المشاركون

المناقشات

 05المشاركون

#GP2019Geneva

المجلس البلدي إلدارة الحقوق الرقميةEmergency G ،
FEEDAR & HR
في بيريرا ،كولومبيا
FPERID
مجلس المدينة في المنطقة المركزية
Fundación Sendas
(Alcaldia Municipal del
)Distrito Central
 GEAللبحث واإلنقاذ
مجلس مدينة كرايست تشرتش
 GROOTSالبيرو
الصحي،
مجلس منطقة كانتربري
Hatch Colab
نيوزيلندا
/Hayata Destekدعم للحياة
مدينة إنشيون الحضرية
IIESAR
الماء
خدمات
مدينة أوسلو ،وكالة
JUPEDC
والمياه المستعملة
MAHER
مدينة أولسان متروبوليتان
ONG Inclusiva
مدينة ريكوزينتاكاتا
PMU-Interlife
()City of Rikuzentakata
Réseau MARP
)City
مدينة سِ نداي (of Sendai
RIADIS
مقاطعة بوتينزا
Smartraining de México
()Provincia di Potenza
Stiftung Mercator
مكتب رئيس بلدية بوغوتا
Te Tira Whakamataki
(Track Nepal )Alcaldía Mayor de Bogota
مكتب سونج با-غو
Trócaire
أبورا
بوادي
منطقة العاصمة
 UINSPIREإندونيسيا
(Area Metropolitana del
Unión de Cooperativas de
)Valle de Aburra
Mujeres las Brumas
URD
المجموعات غير الحكومية
Village Suisse
وأصحاب المصلحة اآلخرين
Welthungerhilfe
30days30waysUK
 - WSPAأمريكا الالتينية
Acción contra el Hambre
اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية
– إسبانيا
اتحاد الغرف التجارية والصناعية في
AFHOH
غرب إفريقيا ()FEWACCI
Aksi Cepat Tanggap
اتحاد تنظيم األشخاص ذوي اإلعاقة
Arbeiter
)Samariter Bund (ASB
(Federación de
organización de personas Baha’i International Community
 BRACالدولية
)con discapacidad
 CAREالدولية
اتحاد رابطات المشروعات الصغيرة
 Caritasالدولية
والمتوسطة في كمبوديا
Christian Blind Mission
اتحاد شباب البلدان اإلفريقية
 Collaboratrice du HD Centreاالتفاق اإلقليمي إلدارة المخاطر
Consultoría Social Integral
(Concertación Regional
Vinni Cubi A.C.
para la Gestión del
 ECPATالدولية
)Riesgo
ELP
إدارة الطوارئ ذات التأثير اليومي
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ائتالف منظمات المجتمع المدني
باليابان للحد من مخاطر الكوارث
()JCC-DRR
برامج إدارة المعلومات وإزالة األلغام
برنامج تبادل المواهب الخاصة
بعثة اتحاد غرب إندونيسيا/الكنيسة
السبتية ()WIUM SDA
بنك الشراكة العالمية للمياه
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
تحالف CHS
تحالف أقاليم المياه العالمية
التحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة
(International Disability
)Alliance
التحالف الدولي لتجميع مياه األمطار
تحالف الشباب من أجل البيئة ()YAE
التحالف العالمي لمعاهد أبحاث الكوارث
تشالينام الزراعية
التصميم ألجل البشر
تقارب المواطن في إدارة المخاطر
(Convergencia Ciudadana
para la Gestión del
)Riesgo
التنمية الريفية الشمالية الشرقية
()NRD
التنمية الريفية لجورجيا المستقبل
التوعية بالحد من المخاطر في حاالت
الكوارث
الجدارة العالمية في جنوب إفريقيا
جمعية  GOALالدولية
جمعية األرض واإلنسان لدعم التنمية
جمعية التنمية األيكولوجية والبيئية
المستدامة
جمعية التنمية الصحية والغذائية
جمعية التنمية واإلغاثة األدفنتستية
الجمعية الدولية للرفق بالحيوان
جمعية الشفافية اللبنانية
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات
الجمعية العلمية الملكية
الجمعية الفرنسية للوقاية من الكوارث
الطبيعية
الجمعية الوطنية المتحدة للمكفوفين
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صندوق ماهيال االستئماني لإلسكان
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل  -نيبال الوسطى ()SISCA
جمعية اليابان الوطنية الدولية للمعوقين شباب من أجل البعثات الخيرية الدولية
العمل التشاركي لتمكين المجتمع
()Yofochm
جمعية أمواج البيئة
العمل على حقوق اإلعاقة والتنمية
جمعية أورالونغال للعمالة التعاونية
شباب من أجل حقوق اإلنسان ،باكستان العمل من أجل تنمية الساحل
اآلمن
للمجتمع
آسيا
شبكة
التعاقدية
(ADESA) (Action pour le
Developpement du Sahel
شبكة الجهوزية للكوارث في نيبال
جمعية ثانال للرعاية التلطيفية ورعاية
))(ADESA
المشلولين
الشبكة الدولية لمنظمات سكان األحياء
الفقيرة
فيلق الرحمة
جمعية طوارئ الحريق والكوارث
شبكة الرعاية األولية الشمالية الغربية
ووكالة النزاعات المجتمعية
كنيسة البيرو المنهجية/تحالف ACT
حركة تضامن مصايد األسماك الوطنية شبكة الشباب للمياه
كونغرس المغتربين األفريقيين
المجتمع
لمنظمات
الشبكة العالمية
حركة سارفودايا شرامادانا
لجنة اإلنقاذ الدولية
المدني للحد من مخاطر الكوارث
(Sarvodaya Shramadana
لجنة البيانات العالمية والتكنولوجية
)Movement
الشبكة العربية للبيئة والتنمية
( - )CODATAألمانيا
Protezione
Civile
الحماية المدنية
النمسا
في
الكوارث
في
الكفاءة
شبكة
اللجنة الدولية للشباب ()IYC
»«Gruppo Lucano
شبكة المعلومات األهلية
لجنة منصة المجتمع وشبكات هندوراس
خدمات المعونة الدولية
الشبكة المعنية بالشؤون الجنسانية
""Wagucha
والكوارث
الخدمة التطوعية الخارجية
(Plataforma Comunitaria
Comité y Redes de
شبكة بارنجو لصغار المزارعات
الرابطة اإلفريقية من أجل تعزيز
)”Honduras “Wagucha
RRC (Association
شبكة جامايكا للنساء الريفيات المنتجات
Africaine pour la
لجنة هويرو
شبكة زوي البيئية
)promotion de la RRC
مبادرات IMPACT
شبكة سيدات أعمال الكومنولث
رابطة اإلنقاذ الوطني الفنلندية
مبادرة القيادة المناخية
شبكة كوريا للسالمة من الكوارث
الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي
مبادرة بناء القدرات
شبكة ممارسي MARS
الرابطة الدولية لالجئين
) (MARS Practitioners Networkمبادرة لنغرس من أجل كوكبنا
الرابطة الدولية لمديري حاالت
شبكة نساء تانغلبي
مبادرة ميانمار للمعيشة المستقلة
الطوارئ
شراكة الجهوزية اآلسيوية
مجلس الجامعات الدولية للبحث واإلنقاذ
الرابطة الدولية لمساعدة المسنين
الشراكة العالمية للقدرة على المواجهة
المجلس الدولي للعلوم
الرابطة العالمية للصحف وناشري
شركة Climate-KIC
المجلس الدولي للوكاالت التطوعية
األخبار ()WAN-IFRA
شركة Damayan ng
()ICVA
رابطة المساعدة الذاتية التكاملية للتنمية
 Maralitang Pilipinong Api Incمجلس الشباب الوطني ،النيجر
الريفية
شركة ENDA Energie
المجلس العربي للمياه
الرابطة المسيحية للمعوقين
شركة Medair
مجلس الالجئين النرويجي
رابطة المعونة المسيحية
شركة شاهابسانغ
مجلس تعزيز أنظمة رصد المناخ
رابطة المنظمات غير الحكومية،
()Shahabsang Company
القادرة على المواجهة
ASONOG
شريك التنمية ERIKS
مجلس كوريا للمنظمات غير الحكومية
رابطة المواطنين العالميين
الصداقة
للتعاون اإلنمائي الخارجي
رابطة إندونيسيا للنساء ذوات اإلعاقة
الصليب األحمر في جنوب السودان
مجمع فكر الجيل الثالث من
رابطة دومينيكا للصناعة والتجارة
صندوق Tearfund
مناصري البيئة المحدود
رعاية كيترينوس الصحية
(Third Generation
الصندوق االستئماني الدولي لتعليم
)Environmentalism Ltd
الزمالة اإلنجيلية للجنة الهند لإلغاثة
الالجئين
مجموعة أبحاث دراسة تدريب النساء
صندوق تمويل عمل المواجهة
سكرتيرة التكامل االجتماعي ألمريكا
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(Groupe de Recherche
d’Etude de Formation
)Femme-Action
المجموعة الرئيسية لألطفال والشباب
التابعة لألمم المتحدة
مجموعة الموئل التكنولوجي
()Habitat Technology Group
مجموعة لوكانو للحماية المدنية
مختبر ابتكار الشباب
مختبر مدينة MHS
المرفق التحويلي للمشروعات
االقتصادية
مركز أبحاث السياسة وحلول التنمية
مركز إزالة األلغام ألغراض إنسانية
والخبرات
مركز اإلعاقة في مجال التنمية
مركز التأهب للكوارث
مركز التمويل البيئي الغربي
( )EFCWestفي معهد جزيرة
األرض
مركز التنمية االجتماعية االقتصادية
مركز الثقافة والتواصل البصري للصم،
برلين
المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية
المركز الدولي لمؤسسة محاكاة األرض
المركز الطبي األمريكي البريطاني
للبرفيرية الحادة المتقطعة في كودراي
(The American British
Cowdray IAP Medical
)Center
المركز العالمي لالستعداد للكوارث
مركز المناخ للهالل األحمر/الصليب
األحمر
مركز بنغالديش للموارد للمعرفة
األهلية
مركز رصد النزوح الداخلي
مركز ألبحاث األمم المتحدة الدستورية
المسرح المتجاوز للعوائق
(Theater Breaking
)Through Barriers
مشروع بناء القدرة على المواجهة

والتأقلم على الظروف المناخية القاسية منظمة إسرائيل للمعونة ()israAID
وتغير المناخ
منظمة أكشن إيد للمعونة
مشروع محاسبة الكوارث -
منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية
SmartResponse.org
()Islamic Relief Worldwide
معهد أبحاث سياسات المحيط ،مؤسسة
منظمة اإلنسانية والشمولية
ساساكاوا للسالم
()Humanity & Inclusion
الكوارث
لمواجهة
المعهد األسترالي
منظمة الخطة الدولية
معهد التنمية الريفية التكاملية
المنظمة الدولية لألراضي الرطبة
المعهد الدولي للتعافي من الكوارث
المنظمة الدولية للبلدان األقل ً
نموا
المعهد الدولي للقانون اإلنساني
المنظمة الدولية للمعوقين
المعهد العربي إلنماء المدن
المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية
المعهد الفارسي لتخفيف أضرار
منظمة الرعاية االجتماعية في إيران
الزالزل
منظمة الرؤية العالمية ()World Vision
معهد المعلومات المائية والزراعية
منظمة العناية العالمية
المعهد الهايتي لحقوق اإلنسان
منظمة العون األخضر/دليل النجاح
(Institut
Haïtien des Droits
)(GreenAid/Success Guide
)de l’Homme
المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة
معهد ستوكهولم للبيئة
والمساعدات التنموية
معهد عموم الهند المعني بالتخفيف من
(Catholic Organization for
حدة الكوارث
)Relief and Development Aid
هونغ
في
DPR
الخيالة
معهد نادي
المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة ومعونة
كونغ
التنمية ()Cordaid
منتدى المحيط الهادئ المعني باإلعاقة
المنظمة اللوثرية لإلغاثة
منتدى بلمونت
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة
(United Cities and Local
المنصة الكندية للحد من الكوارث
)Governments
(Plateforme Canadienne
Des Reductions Des
المنظمة المشتركة بين الكنائس للتعاون
)Catastrophe
اإلنمائي ()ICCO Cooperation
التكاملية
الصحة
منصة معلومات
المنظمة النسائية للبيئة والتنمية
منظمة CANEUS
منظمة إنقاذ الطفولة
منظمة CBM International
منظمة أوكسفام
منظمة  CDAللتعلم التعاوني
منظمة بي بي سي ميديا أكشن
منظمة Christoffel-
منظمة حسن الجوار الدولية
)Good Neighbors International( Blindenmission Deutschland
e.V.
منظمة حفظ الطبيعة
منظمة Diakonia
منظمة حفظ الطبيعة
منظمة Evidence AID
منظمة رجال اإلطفاء األمريكية
Globally
منظمة Brave
(Organizacion de
(Bomberos Americanos
منظمة LI-BIRD
منظمة سوكا غاكاي الدولية
منظمة Practical Action
منظمة  The Unspoken Ministryمنظمة شباب إفريقيا الخضراء
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()GAYO
منظمة فريق خريطة الشارع
المفتوح اإلنسانية
(Humanitarian
)OpenStreetMap Team
منظمة للتنمية االجتماعية  -االقتصادية
 AOSEDمهمة األطفال
مؤسسات التنمية الدولية ()iDE
مؤسسة (نموذج الزالزل العالمي)
GEM
مؤسسة ACT Alliance
مؤسسة Buddhist Tzu Chi
مؤسسة Build Change
مؤسسة C&A
مؤسسة Lidè
مؤسسة أغا خان
المؤسسة الدولية لمكافحة الجوع
مؤسسة الرعاية المسيحية
مؤسسة العطاء آلسيا ()Give2Asia
مؤسسة القدرة على الصمود أمام
الكوارث في الفلبين ()PDRF
مؤسسة المركز الدولي لمحاكاة األرض
()ICES
مؤسسة المعهد العالمي للدراسات
الدولية ودراسات التنمية ()Iheid
مؤسسة إنسان
مؤسسة بازل للبنية التحتية العالمية
مؤسسة بيل وميليندا غيتس
مؤسسة تاريانا
مؤسسة جائزة هالت ()Hult Prize
مؤسسة شوشونا ،بنغالديش
(Shuchona Foundation
)Bangladesh
مؤسسة غواتيماال
)(Fundación Guatemala
مؤسسة فيكتوريا أمازون )(FVA
(Fundação Vitória
))Amazônica (FVA
مؤسسة ليليان ()Liliane
مؤسسة مارغرين إيه .كارغيل

)(Margaret A. Cargill Foundation
مؤسسة مركز الجهوزية للكوارث
مؤسسة منتدى بوساي العالمي
مؤسسة ميونخ ري
()Munich Re Foundation
مؤسسة نيبون
مؤسسة هنري دونانت
()Fundacion Henry Dunant
النادي المغربي للبيئة والتنمية
نتينغوي لتنمية المجتمع
هيلفيتاس السويسرية للتعاون المشترك
وحدة  YAKKUMللطوارئ عضو
تحالف ACT
وسطاء القدرة على المواجهة
()Resilience Brokers
وكالة التعاون والتنمية الفنية
وكالة تنمية جنوب السودان
وكالة مالتيزر الدولية
()Malteser International
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فوائد القدرة على التكيف:
نحو تحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة
للحصول على مزيد من المعلومات،
برجاء الرجوع إلىwww.unisdr.org/gp2019 :
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