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الدورة الثالثة للبرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث 
والمؤتمر العالمي إلعادة األعمار

االستثمار اليوم من أجل غٍد أكثر أماًنا 
زيادة االستثمار في برامج العمل المحلي

رئيسة المنتدى العالمي: 
السيدة آشا - روز ميجيرو 

نائبة األمين العام لألمم المتحدة

افتتاح المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار 
السيدة سري مولياني إندراواتي 

المديرة المنتدبة للبنك الدولي 

المكان: 
المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف 

17 rue de Varembé, Geneva, Switzerland

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المنتدى على شبكة اإلنترنت 
موقع المنتدى: 

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011

موقع المؤتمر العالمي إلعادة األعمار:
http://www.wrc-2011.org

االجتماعات التحضيرية 
والفعاليات 

8 مايو/أيار – 9 مايو/أيار

البرنامج الرسمي: 
الثالثاء 10مايو/أيار – الجمعة 13 مايو/أيار 
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

شكر وتقدير 

ترغب أمانة اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث في التعبير عن عميق تقديرها لجميع المانحين الذين 
قدموا التمويل والمساهمة بصورة دورية ومنهم: األرجنتين والبرازيل والصين وكوستا ريكا وقبرص والدانمرك وفنلندا 
واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وهولندا وإسبانيا والواليات المتحدة. وتخص بالشكر المانحين الذين قدموا دعمًا ماليًا 
ألمانيا والسويد وسويسرا كراعين  الكوارث ومنهم:  للحد من مخاطر  العالمي  )البرنامج(  للمنتدى  الثالثة  للدورة  مباشرًا 
ذهبيين )مساهمات تزيد على 500 ألف دوالر أمريكي(، واستراليا والمفوضية األوروبية ولوكسمبورغ والنرويج كراعين 
فضيين )مساهمات من 100 ألف إلى 500 ألف دوالر(، والمجر كراعية برونزية )مساهمة تقل عن 100 ألف دوالر(. 

وتعتبر هذه المساندة والدعم أساسية في جميع األعمال التي أفضت إلى إنشاء هذا المنتدى. 

كما تعبر األمانة عن امتنانها للعديد من المنظمات واألفراد الذين ساهموا في إعداد الدورة الثالثة لهذا المنتدى في إطار 
مساندتهم ودعمهم لتنفيذ إطار عمل هيوغو. وشكر خاص موصول للبنك الدولي والمرفق العالمي التابع للبنك الدولي للحد 
من الكوارث والتعافي منها للقيام بتمويل إعداد واستضافة المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار كجزء ال يتجزأ من هذا المنتدى.

كما ال يفوت األمانة أن تشير إلى المتطوعين وفريق العمل المقيم الذي كرس كل جهده للمساعدة في إقامة هذه الدورة. 

© التعلم من خالل اللعب، إندونيسيا ) االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(
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أمانة اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد 
من الكوارث 

بنهاية العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية في يوليو/تموز 1999، 
اعتمد منتدى البرنامج الدولي والية جنيف المعنية بالحد من الكوارث مع 
وثيقة اإلستراتيجية المعروفة بعنوان "عالم أكثر أمانًا في القرن الواحد 
والعشرين: الحد من المخاطر والكوارث". وأوصى المنتدى بالحفاظ على 

إطار دولي تعاوني من أجل الحد من الكوارث وتعزيز هذا اإلطار. 

في  الكوارث  من  للحد  المتحدة  لألمم  الدولية  اإلستراتيجية  أمانة  إنشاء  تم 
العامة رقم 219/54  الجمعية  ديسمبر/كانون األول 1999 بموجب قرار 
وذلك خلفًا ألمانة العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية. وفي 2001، خول 
قرار الجمعية العامة رقم 195/56 األمانة للعمل كنقطة اتصال في منظومة 
األمم المتحدة لتنسيق الجهود الرامية إلى الحد من الكوارث وكذلك تضافر 
والمنظمات  المتحدة  األمم  منظومة  في  بذلك  المعنية  األنشطة  بين  الجهود 

اإلقليمية واألنشطة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية. 

 195/60 رقم  القرار  بموجب  العامة  الجمعية  أقرت   ،2005 وفي 
بناء قدرة األمم  "إعالن هيوغو" وإطار عمل هيوغو 2005 - 2015": 
والمجتمعات على مواجهة الكوارث حيث تم اعتماده في المؤتمر العالمي 
للحد من الكوارث الذي ُعقد في كوبي، هيوغو، اليابان. وقد كلف إطار عمل 

هيوغو األمانة بدعم تنفيذ األهداف اإلستراتيجية المحددة في هذه الوثيقة.
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

جهات االتصال والمساعدة

لالستفسار والحصول على توجيهات بشأن المنتدى العالمي، يرجى زيارة مكتب الدعم المفتوح من 8 إلى 13 مايو/أيار بالقرب من مدخل مركز 
المؤتمرات الدولي في جنيف. 

global platform@un.org :عنوان البريد اإللكتروني
هاتف: 43 94 791 22)0( 41+

األمن 
يقتصر الدخول إلى المنتدى العالمي والمؤتمر العالمي إلعادة األعمار في المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف على المشاركين المسجلين الذين 

يحملون شارات سارية. 

البرنامج والجدول الزمني
 سيتم نشر أي تحديثات أو تغييرات على البرنامج والجدول الزمني على الشاشات الموجودة في المركز وموقع الويب التالي:

http://www.prevention web.net/global platform/2011/

المؤتمر العالمي إلعادة األعمار 
 http://www.wrc-2011.org :كما يمكن الحصول على البرنامج التفصيلي والمذكرات المرجعية على الموقع التالي

الوثائق
يتم نشر الوثائق الخاصة بالدورة الثالثة على موقع المنتدى بمجرد أن تكون متاحة. وستتاح الوثائق في مكتب الدعم في مركز المؤتمرات. وسيتم نشر 
الكلمات المكتوبة على شبكة اإلنترنت مع البث اليومي على الشبكة للجلسات الموسعة والتسجيالت الصوتية الجتماعات المائدة المستديرة والفعاليات 

الرئيسية. 

التكنولوجيا
يوفر مركز المؤتمرات سبل االتصال بشبكة اإلنترنت والو فأي وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والفاكسات وأجهزة العرض المرئية ولوحات الكتابة 

الورقية القابلة للطي. 

الترجمة الفورية 
ستتم الترجمة الفورية للجلسات الموسعة وجلسات المائدة المستديرة والجلسات الموسعة غير الرسمية والفعاليات األساسية بستة لغات هي: العربية 

والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية. 

وسائل اإلعالم
تم تنظيم مجموعة من أنشطة االتصاالت للتغطية اإلعالمية للمنتدى في هذا العام. ويتضمن ذلك: مؤتمرات صحفية مع كبار موظفي األمم المتحدة 
والمسئولين الحكوميين؛ وبث على الهواء على شبكة اإلنترنت للتغذية اإلعالمية المباشرة لجلسات المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي يديرها 
صحفيون تليفزيونيون مشهورون؛ ولقاءات صحفية يومية لوسائل اإلعالم مع كبار المشاركين؛ ومؤتمرات صحفية بشأن إطالق تقرير التقييم العالمي 
2011 المعني بالحد من الكوارث وقضايا أخرى. وستتم إتاحة مركز إعالمي للصحفيين المعتمدين طوال الفعاليات. وسيتم نشر نواتج هذا المنتدى 
على موقع الويب الخاص باإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة حيث سيكون مساعدًا للتغطية اإلعالمية لمؤتمر األمم المتحدة 
المعني بتغير المناخ المزمع عقده في دوربان بجنوب أفريقيا، ومؤتمر األمم المتحدة 2012 المعني بالتنمية المستدامة )Rio+20( في ريو دي 

جانيرو بالبرازيل. 

مراعاة البعد البيئي
البيئي منذ إطالقها في 2007.  البعد  إلى مراعاة  الداعية  العام  المتحدة حملة األمين  التابعة لألمم  الكوارث  للحد من  الدولية  ساندت اإلستراتيجية 
ومن المرجح أن ينجم عن نقل المشاركين حوالي 3 ماليين كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وستقوم اإلستراتيجية الدولية بالتعويض عن ذلك 
باالستثمار في مشروع له عالقة بالحد من الكوارث في إطار آلية التنمية النظيفة التابعة لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالمناخ. وتتم مساندة التعويض 
عن االنبعاثات الكربونية بموجب تقريري التقييم العالمي 2009، 2011 وكذلك إطار عمل هيوغو. إضافة إلى ذلك، ستعمل اإلستراتيجية الدولية 

على الحد من استهالك الموارد الطبيعية وإنتاج المخلفات ذات الصلة بالمنتدى العالمي. 
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ات
وم

معل

األغذية والمشروبات والمرطبات 
سيتم توفير طاولة تتضمن قهوة ومشروبات ومرطبات من الساعة 7:30 إلى 17:30 من 9 إلى 13 مايو/أيار. وبمركز المؤتمرات مطعم على طراز 
كافيتريا مفتوح من الساعة 12:00 إلى 14:30. يرجى مالحظة أنه ال يتم السماح باألكل أو الشرب في قاعات االجتماعات. وال توجد مطاعم تقدم 

وجبات الغداء في مركز المؤتمرات. لكن هناك عدد من المطاعم بالقرب من المركز تتضمن: 

المواصالت العامة في جنيف 
في العادة تتاح بطاقات مجانية لركوب المواصالت العامة )الحافالت والترام( للضيوف المقيمين في فنادق جنيف. ويمكن الحصول على خريطة 

http://www.tpg.ch/index.php/tpg/horairs/horaire_normal :بوسائل المواصالت على الموقع التالي

قائمة بفنادق جنيف
يرجى مراجعة مكتب الدعم التابع للمنتدى في مركز المؤتمرات. 

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/ :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المنتدى على شبكة اإلنترنت

Restaurant la Romana مطعم
 Rue de Vermont 37, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 85 82 734 022

Restaurant Japonais Sagano مطعم
 Rue de Montbrillant 86, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 50 11 733 022

Restaurant Adriana مطعم
 Rue de Montbrillant 83, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 67 07 740 022

Restaurant des Nations مطعم
 Rue de Montbrillant 87, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 45 35 734 022

Restaurant le Trifle d’Or مطعم
Chemin Louis-Dunant 13, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 05 65 733 022

Restaurant Thai Puget مطعم
 Avenue de France 33, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 00 41 734 022

Restaurant New Shanghaï مطعم
 Rue de Montbrillant 90, 1202 Genève, Suisse

هاتف: 81 00 734 022

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

تمهيد: من المخاطر إلى المرونة

يأتي زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011 الذي ضرب اليابان كتذكرة وتوعية أن اإلجراءات المخططة بشكل جيد بناًء على الدقة البشرية قد تبدوا 
معرضة لخطر محدق عندما تواجه بغموض الطبيعة. وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان، تسمر العالم أمام صور الدمار حيث 
أنفقها بلد على وعي تام  التي  تحولت تقارير الموتى والمفقودين إلى أرقام مفزعة ال يريد أن يسمعها أحد. إنها أرقام تحدت مليارات الدوالرات 
بالمخاطر اليومية التي تهدد سكانه حيث كان هذا البلد عاقد العزم على الحد إن لم يكن منع المعاناة التي تصاحب المعاودات المميتة للمخاطر الطبيعية. 

هل نستسلم في مواجهة مثل هذه األحداث الصاعقة؟ كال. علينا أن نفكر في هؤالء الذين على وعي فعلي وارتياح لفكرة "الحد من الكوارث" منذ 
زمن بعيد قبل حتى أن يظهر هذا المصطلح. إن العملية اليوم مجرد المعادل الحديث التجاهات تبنتها المجتمعات بعد وقوع كوارث في قرون مضت. 
أما الجديد فهو مفهوم عمره حوالي 20 سنة تقريبًا بشأن مسؤولية معظم الشرائح المعرضة لمخاطر؛ وسياسات وطنية تتسم باالستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية وكذلك تعمل على تمكين السكان المحليين من أسباب القوة؛ وشعور بالمعرفة بأن التنمية بدون مرونة إزاء تغير المناخ ليست مستدامة. 
وبالتالي، فإن إدارة المخاطر ال مفر منها في حياتنا. وهذا ليس كافيًا في حد ذاته. فعلينا اآلن القيام بالمزيد - أي أن ننتقل من مجرد إدارة مخاطرنا 

إلى بناء ثقافات مستدامة تتسم بالمرونة إزاء التغيرات المناخية. 

ومنطقيا، فإن الزخم الذي دفع نحو بناء مثل هذه الثقافات قد بدأ مع مكتب منسق األمم المتحدة المعني بعمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث، وشعبة 
التخفيف من مخاطر الكوارث التابعة لألمم المتحدة في السبعينيات. وتأتي اليوم اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث لتمثل تضافر 
الجهود العلمية واألكاديمية والسياسية واالقتصادية والقانونية والمدنية والحكومية وكذلك جهود مؤسسات القطاع الخاص حيث أخذ كل هؤالء والية 
جنيف المتفق عليها دوليًا في 1999 كأداة توجيهية لبناء ثقافة المرونة مستعينين بذلك بإطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث. وكان "أثر هيوغو" 
الناجم عن ذلك هو االتجاه نحو الوعي باألمان في عمليات التنمية حيث إن ذلك أتاح المجال لظهور عملية المراقبة الطوعية، وإعداد القوانين الوطنية 
وتأسيس المؤسسات الوطنية المدعومة بنظام من نقاط االتصال والمنتديات الوطنية. ويعتبر المنتدى العالمي للحد من الكوارث الذي ينعقد كل سنتين 

تعبيرًا عن هذه االلتزامات. 

ومن المقرر عقد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من 8 إلى 13 مايو/أيار 2011 في جنيف بسويسرا. ويعمل هذا 
الحدث على تجميع القادة وأهل الرأي والخبراء والعاملين في هذا المجال لاللتزام باتخاذ ما يلزم ووضع المسار المستقبلي للحد من مخاطر الكوارث. 
ويعتبر محور التركيز الرئيسي لهذه الدورة وهو "استثمر اليوم من أجل غٍد أكثر أمًنا – زيادة االستثمار في قدرات العمل المحلي" بمثابة المظلة 

الرئيسية لثالثة موضوعات هي: إعادة اإلعمار والتعافي؛ اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث؛ التحالفات مع تغير المناخ والتنمية. 

وعلى ضوء األحداث األخيرة والحاجة إلى عمل عاجل، تأتي هذه الدورة في وقت مهم. وتعتمد هذه الدورة الثالثة على نتائج وتوصيات الدورة الثانية 
في 2009 وكذلك نتائج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو، وتقرير التقييم العالمي 2011 بشأن الحد من مخاطر الكوارث، ومطبوعة 
2010 بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية، واقتصاديات الوقاية الفعالة" كما تتضمن الدورة الثالثة أيضًا المؤتمر العالمي إلعادة 

اإلعمار الذي ينظمه البنك الدولي وهو ما سيضيف لحوار السياسات من أجل مساندة فعالة للبلدان في الحد من المخاطر والتعافي منها. 

وتتمثل النواتج الرئيسية للمنتدى العالمي في ملخص الرئيس الذي يوضح اإلجراءات الالزمة ويحدد األولويات أمام مجتمع الحد من الكوارث. 
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البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث - الدورة الثالثة 2011

ات
وم

معل

صيغة الدورة الثالثة للمنتدى العالمي
ستتضمن الدورة الثالثة للمنتدى المؤتمر العالمي األول إلعادة اإلعمار )الذي يستضيفه البنك الدولي(. وقد تم دمج جلسات هذا المؤتمر ضمن البرنامج 
الشامل وجدول المنتدى. وتعكس الجهود المشتركة من جانب اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة والبنك الدولي التعاون 

المستمر من جانبنا واعترافنا بأهمية الحد من الكوارث. وسيجد المشاركون سلسلة غنية من الفعاليات والموضوعات الجديرة بالمشاركة. 

االفتتاح والختام 
سيتضمن كل من حفل االفتتاح وحفل الختام كلمات وخطب أساسية من كبار الشخصيات المدعوة. 

الجلسات الموسعة )العامة(
تعتبر الجلسات الموسعة الفرص األساسية للقادة وأهل الرأي لاللتقاء وتحديد التحديات األساسية والحلول 
الالزمة للحد من مخاطر الكوارث. ويتم اختيار المتحدثون من كبار القادة واألطراف الفاعلة في مجال 
الحكومية  المحلية والمنظمات غير  الوطنية والسلطات  الحكومات  بينهم أعضاء  الكوارث ومن  الحد من 
والمشاركون  المتحدثون  بإشراك  الموسعة  الجلسات  منسقو  وسيقوم  الخاص.  والقطاع  المدني  والمجتمع 

لتحديد االلتزامات والتوصيات باتخاذ ما يلزم. 

البيانات الرسمية للجلسة العامة 
ُتوجه الدعوة للوفود لتقديم بيانات رسمية لمدة 3 دقائق في الوقت المخصص في الجلسات الرسمية الموسعة 
المتحدثين الرسميين. يرجى تسجيل رغبتك في تقديم كلمة رسمية بأقصى سرعة ممكنة من  وفق قائمة 
خالل موقع الويب الخاص بالمنتدى أو من خالل مكتب الدعم. كما يحبذ أن يكون مع الوفود كلمات مكتوبة 
لتعميمها سواء قدموا أم لم يقدموا كلمات شفهية. وسيتم بث البيانات الرسمية في الجلسات الموسعة في 

أماكن مختلفة في جميع أنحاء مركز المؤتمرات ومن خالل البث على شبكة اإلنترنت. 

الجلسات الموسعة )العامة( غير الرسمية
األربعاء  يوم  إلى 18:30  الساعة 16:45  الرسمية من  الموسعة غير  العامة  الجلسات  المقرر عقد  من 
لمناقشة  مفتوحًا  لقاًء  الجلسات  هذه  وتعتبر  مايو/أيار.   12 الموافق  والخميس  مايو/أيار،   11 الموافق 
المناقشات  توجيه  الكوارث. وسيتم  للحد من  الدولية  اإلستراتيجية  بتنفيذ  الصلة  ذات  المشتركة  التحديات 

العامة غير الرسمية بنواتج استعراض منتصف المدة إلطار هيوغو. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

جلسات المائدة المستديرة
أهمية  ذات  قضايا  بشأن  مشاركة  ومنظمات  مع حكومات  بالتعاون  المستديرة  المائدة  جلسات  تنظيم  تم 
خاصة بأجندة الحد من الكوارث. وتضم هذه الجلسات على وجه التحديد ممثلين من حكوميين ومن القطاع 
إليها إلى ملخص الرئيس والمضبطة  الخاص والسلطات المحلية. وسيتم إضافة النواتج التي يتوصلون 

النهائية للدورة الثالثة لهذا المنتدى.

الفعاليات الرئيسية
تلقي الفعاليات الرئيسية الضوء على مجال عمل محدد في الحد من مخاطر الكوارث. وتتضمن الفعاليات 
الرئيسية في 2011 عرض موجز لتقرير التقييم العالمي؛ وحوار مع برلمانيين ورؤساء مدن وبلديات؛ 
ومناقشات بشأن التعليم والصحة وخدمات األنشطة المناخية من أجل إدارة المخاطر وعمل االستعدادات، 
الطبيعية:  الطبيعية، والكوارث غير  بعنوان "األخطار  التي صدرت مؤخرًا  للمطبوعة  وعرض موجز 

اقتصاديات الوقاية الفعالة"

الفعاليات الجانبية
سيتم عقد فعاليات تستمر لساعات في كل يوم أثناء فسحة الغداء حيث سيتم التطرق فيها إلى مجموعة 
متنوعة من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام التي تدور حول محاور تركيز موضوعات الدورة الثالثة. 
وال يفوتنا أن نتوجه بالعرفان لمنظمي الفعاليات الجانبية لما قدموه من مساندة في بناء شراكات من خالل 

التنظيم المشترك لهذه الفعاليات. 

مركز العرض
سيتم فتح مركز العرض الخاص بالحد من مخاطر الكوارث من الساعة 08:30 إلى الساعة 18:30 من 
الثالثاء إلى الخميس 10 - 12 مايو/أيار، ومن 08:30 إلى 14:00 يوم الجمعة الموافق 13 مايو/أيار. 
والمنتجات  المشروعات  لعرض  بالديناميكية  يتسم  مكان  توفير  في  العرض  الغرض من مركز  ويتمثل 
الكبرى واألفكار والمناهج الجديدة التي تدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتقع منطقة مركز العرض مع 
المقاعد الخاصة بها في المدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات. إضافة إلى ذلك ستكون هناك "منصة مضيئة" 

إلتاحة فرصة أكبر للمشاركين إلبراز ما حققوه من إنجازات وتحديات وأفكار مبتكرة. 

المؤتمر العالمي إلعادة األعمار 
الفعاليات التي تركز على التعافي وإعادة اإلعمار  سيتضمن المؤتمر العالمي إلعادة األعمار عددًا من 
من بينها هيئة السياسات رفيعة المستوى، والجلسات المواضيعية، ومناقشات المائدة المستديرة، ومنتدى 
التالي:  الموقع  المرجعية على  للجلسات والمذكرات  التفصيلي  االبتكار. ويمكن الحصول على الوصف 

 http://www.wrc-2011.org
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ات
وم

معل

المستوى/الطابقالقاعةالتوقيتاألحد 8 مايو/أيار 

09.00142 – 17.00 تدريب إعالمي للصحفيين ومسؤولي اإلعالم على المنتديات الوطنية 

العلم والتكنولوجية من أجل الحد من الكوارث - اللجنة العلمية والتقنية لإلستراتيجية الدولية للحد من 
الكوارث 

18.00 – 14.00B-CCVCCV
مبنى

يوم الهالل األحمر والصليب األحمر: قيمة المتطوعين في الحد من الكوارث والنمو
المجتمعات المستدامة )لقاء مفتوح(

17.00 – 14.00A-CCVCCV
مبنى

المستوى/الطابقالقاعةالتوقيتاالثنين 9 مايو/أيار

CEPREDENAC: مركز تنسيق الوقاية من الكوارث في أمريكا الوسطى تحليل الحد من مخاطر الكوارث في 
أمريكا الوسطى: السياق واإلجراءات المستقبلية

11.00 – 08.0020

09.0053 – 11.00الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث: لقاء تعليمي بشأن البيئة والحد من مخاطر الكوارث.

72+09.008 – 12.00اجتماع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

-09.00181 – 12.00االجتماع التحضيري لمفاوضي تغير المناخ 

09.0030 – 12.00المجموعة األفريقية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث 

09.0040 – 12.00الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية: التقدم المحرز والتحديات

09.00132 – 12.00االجتماع التوجيهي للمجموعة اإلقليمية لمنطقة المحيط الهادئ 

09.00C-CCVCCV – 12.00لجنة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا )آسيان( المعنية بإدارة الكوارث
مبنى

09.00142 – 17.00التدريب اإلعالمي للصحفيين

09.30E-CCVCCV – 12.30اجتماع مجموعة مانحي اإلستراتيجية الدولية التابعة لألمم المتحدة
مبنى

REHU MERCOSUR12.00 – 10.0063: التقدم المحرز على صعيد الحد من مخاطر الكوارث 

CDEMA12.30 – 10.00B-CCVCCV: قضايا ومواقف إستراتيجية للدورة الثالثة للمنتدى العالمي
مبنى

10.00A-CCVCCV – 12.30المنتدى األوروبي المعني بالحد من مخاطر الكوارث 
مبنى

ICL17.00 – 10.00D-CCVCCV - االتحاد الدولي المعني باالنهيارات األرضية 
مبنى

مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ــ إطالق منتدى جنوب آسيا للحد من 
الكوارث بوابة شبكة المعرفة 

13.00 – 11.0053

اللجنة األلمانية للحد من الكوارث واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: االجتماع 
التحضيري لإلنذار المبكر 

15.00 – 13.0053

13.30A-CCVCCV – 18.00اجتماع المجموعة االستشارية التابعة للمرفق العالمي للحد من الكوارث 
مبنى

-14.00181 – 16.00فريق العمل العالمي المعني بكودات البناء

14.0030 – 17.00رؤساء المنظمات الدولية الحكومية والمنتديات اإلقليمية

14.0040 – 17.00اجتماع المنتدى الوطني: تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خالل تحسين الحوكمة

االجتماع التحضيري لرؤساء البلديات والمدن وأجهزة الحكم المحلي، وحملة "تمكين المدن من مجابهة 
الكوارث" )لقاء مفتوح(

17.00 – 14.0063

14.00132 – 18.00قطاع المأوى: االجتماع التحضيري

14.00A-CCVCCV – 18.00منتدى الحد من مخاطر الكوارث في مجال الرعاية الصحية
مبنى

15.00E-CCVCCV – 17.00االجتماع التحضيري للبرلمانيين
مبنى

لمحة مختصرة عن االجتماعات التحضيرية والفعاليات
بدء  قبل  الموافق 9 مايو/أيار 2011  الموافق 8 مايو/أيار واالثنين  االلتقاء يوم األحد  للمشاركين فرصة  التحضيرية والفعاليات  تتيح االجتماعات 
البرنامج الرسمي للدورة الثالثة للمنتدى. فيما يلي قائمة باالجتماعات التحضيرية والفعاليات. في حالة التحديثات، يمكن مراجعة موقع الويب التالي: 

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/
االجتماعات التحضيرية والفعاليات هي جلسات مغلقة )ال يمكن المشاركة فيها إال بدعوة( ما لم يتحدد غير ذلك في لقاء مفتوح. 
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

المستوى/الطابقالقاعةالتوقيت)الثالثاء 10 مايو/أيار(
09.0011 – 10.00 فعاليات رئيسية: تقرير التقييم العالمي حول الحد من مخاطر الكوارث

10.3011 – 12.30 فعاليات رئيسية: وجهات نظر رؤساء البلديات والمدن والبرلمانيين بشأن التشريعات والتنفيذ 

جلسة مائدة مستديرة للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: تعزيز جهود التعافي المحلية – األساس نحو تعزيز 
30+10.304 – 12.15 إعادة اإلعمار 

10.3020 – 12.15 جلسة مائدة مستديرة: االستعداد

12.15 – 13.15فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

12.4520 – 14.15 فعاليات رئيسية: التعليم والمدارس اآلمنة

13.15 – 14.15 فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

14.3011 – 15.15 المؤتمر االفتتاحي 

15.1511 – 16.30 جلسة عامة: "استثمر اليوم من أجل غٍد أكثر أمًنا – زيادة االستثمار في قدرات العمل المحلي"

16.4520 – 18.30 جلسة مائدة مستديرة: ضمان العائد على االستثمار في برامج العمل المحلي

30+16.454 – 18.30 جلسة مائدة مستديرة: التصدي لمخاطر حرائق الغابات

16.4511 – 18.30 البيانات الرسمية للجلسة العامة 

إعادة بناء المساكن في المناطق الحضرية وإدارة األراضي  -1 جلسات مواضيعية للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: 
االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات – إعادة اإلعمار 2.0  -2  

إعادة اإلعمار بناء على التقييم المسبق  -3  
االستجابة بعد الكوارث في البلدان الهشة والتي تواجه صراعات  -4  

18.30 – 16.45
18.30 – 16.45
18.30 – 16.45
18.30 – 16.45

8+7
5
18
6

2
3
1-
3

1المطعم18.30 – 20.00حفل استقبال تستضيفه سويسرا 

المستوى/الطابقالقاعةالتوقيتاألربعاء 11 مايو/أيار
الهيئة رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي إلعادة األعمار: االستجابة للمخاطر الطبيعية: أحد تحديات التنمية 

09.0020 – 10.45 الذي أهملناه لزمن طويل

11.0020 – 12.45 جلسة مائدة مستديرة: االستثمار العام – عندما يحقق الحد من مخاطر الكوارث فرقًا حقيقيًا 

30+11.004 – 12.45 جلسة مائدة مستديرة: إشراك القطاع الخاص

رصد وتقييم عمليات وبرامج التعافي من الكوارث  -5 جلسات مواضيعية للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: 
6-  إعادة بناء البنية التحتية المهمة للحياة: قضية المياه   

والصرف الصحي 

الدروس المستفادة من برامج إعادة إعمار واسعة النطاق  -7  
التعافي المستدام بيئيًا  -8  

12.45 – 11.00
12.45 – 11.00
12.45 – 11.00
12.45 – 11.00

18
6
5

8+7

1-
3
3
2

11.0011 – 12.45 البيانات الرسمية للجلسة العامة 

12.45 – 13.45فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

13.1520 – 14.45 فعاليات رئيسية: األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية − اقتصاديات الوقاية الفعالة

30+13.154 – 14.45 فعاليات رئيسية: حماية الصحة العامة من مخاطر الكوارث

13.45 – 14.45فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

15.0011 – 16.30 جلسة عامة: اقتصاديات الكوارث األدوات المالية الفعالة للحد من الكوارث

9-  خلق مؤسسات جديدة من أجل إعادة اإلعمار؟  جلسة مواضيعية للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: 
الخيارات والمفاضالت

10-  حماية الفئات المعرضة لمخاطر وتمكينها من أسباب القوة   
أثناء التعافي

18.30 – 16.30

18.30 – 16.30

8+7

5

2

3

0غير مفهومة16.45 – 18.30 الجلسة العامة غير الرسمية رقم 1: تنفيذ نواتج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو

جلسة مائدة مستديرة للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: إعادة بناء البنية التحتية الحساسة وحمايتها دروس 
30+16.454 – 18.30 من اليابان ومن كوارث أخرى

16.4511 – 18.30 البيانات الرسمية للجلسة العامة 

عروض تقديمية خاصة بتنافس المبتكرات في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: ُنهج جديدة نحو
المنصة18.30 – 20.00التعافي من الكوارث وإعادة األعمار 

0المضيئة

نظرة عامة حول المنتدى العالمي والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار
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ات
وم

معل

المستوى/الطابقالقاعةالتوقيت)الخميس 12 مايو/أيار(
09.0011 – 10.30 جلسة عامة: تحالفات المرونة بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

30+10.454 – 12.30 جلسة مائدة مستديرة: إدارة مستجمعات األمطار فى المناطق الحضرية 

10.4520 – 12.30 جلسة مائدة مستديرة: األطفال من أجل المرونة والتصدي
11-  االبتكارات في تمويل األنشطة الرامية إلى الحد من مخاطر  جلسات مواضيعية للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: 

الكوارث وتغير المناخ في البلدان النامية 
إنعاش سبل كسب العيش واالقتصادي المحلي  -12  

تقديم خدمات صحية وتعليمية مستدامة في برامج التعافي من الكوارث  -13  

12.30 – 10.45

12.30 – 10.45
12.30 – 10.45

18

8+7
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10.4511 – 12.30 البيانات الرسمية للجلسة العامة 

12.30 – 13.30فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

13.0020 – 14.30فعاليات رئيسية: خدمات المناخ العملياتية من أجل إدارة المخاطر االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتغير المناخ
13.30 – 14.30فعاليات جانبية )يرجى االطالع على البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل(

14.4511 – 18.30البيانات الرسمية للجلسة العامة 

30+14.454 – 16.30 جلسة مائدة مستديرة: جعل جهود الحد من مخاطر الكوارث حساسة تجاه قضية المساواة بين الجنسين

14.4520 – 16.30 جلسة مائدة مستديرة: شبكات األمان من أجل الحد من مخاطر الكوارث

14.45A-CCVCCV – 16.30 جلسة مائدة مستديرة: جبال المخاطر
مبنى

16.4520 – 18.30الجلسة العامة غير الرسمية رقم 2: تنفيذ نواتج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو

جلسة مائدة مستديرة للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار: المضي قدمًا – التحرك نحو إطار مستدام إلعادة 
30+16.454 – 18.30 اإلعمار والتعافي

حفل جائزة ساساكاوا المقدمة من األمم المتحدة لعام 2011 
حفل استقبال   

19.30 – 18.30
20.30 – 19.30

4+3
المطعم
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المستوى/الطابقالقاعةالتوقيتالجمعة 13 مايو/أيار
09.0011 – 11.30 ملخص مشترك لنواتج المنتدى العالمي والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار 

11.3011 – 12.30 الحفل الختامي 

12.4520 – 14.15الخطوات القادمة في الفعاليات الجانبية الخاصة بملخص الرئيس 
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

االحتفاليات وحفالت االستقبال
الحفل االفتتاحي 

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 14:30 - 15:15 الغرفة رقم 1(
الثالثة  الدورة  افتتاح  في  الوفود  بكبار  حميمة  بصورة  الترحيب  يتم 

للمنتدى العالمي والمؤتمر الدولي إلعادة اإلعمار. 

سيلقي كلمة االفتتاح الرئيسية: 
السيد بان كي مون، سعادة األمين العام لألمم المتحدة

وستقدم كلمة الترحيب: 
السيدة سري مولياني إندراواتي، المديرة المنتدبة للبنك الدولي

وبعد ذلك سيقوم كبار الشخصيات بإلقاء كلمات. وستكون الجلسة االفتتاحية 
الدولية  فرصة لتوضيح الخطط وااللتزامات المستقبلية لتحقيق األهداف 
والداخلية بشأن الحد من المخاطر. وفي إطار سعي المؤسسات المحلية 
والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فال يمكن حماية االستثمارات 

وإنقاذ األرواح إال من خالل القيادة القوية على أعلى المستويات. 

حفل استقبال تستضيفه سويسرا 
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 18:30 - 20:00 المطعم(
يتم الترحيب بجميع المشاركين لحضور حفل استقبال يستضيفه االتحاد 

السويسري في مركز المؤتمرات. 

جائزة ساساكاوا المقدمة من األمم المتحدة لعام 2011
)الخميس 12 مايو/أيار( 

)احتفالية 18:30 - 19:30 غرفة 4+3( 
)حفل استقبال 19:30 - 20:30 المطعم(

تعتبر جائزة ساساكاوا المقدمة من األمم المتحدة تقديرًا للتميز في مجال 
الحد من المخاطر من أجل عالم أكثر أمانًا وأكثر استدامة. حيث يكون 
المرشحون لهذا الجائزة ممن قاموا بأعمال متميزة وأعمال معترف بها 
دوليًا ساهمت في تحقيق األهداف واألولويات اإلستراتيجية إلطار عمل 
على  الجائزة  هذه  تركيز  كان  وفي 2011   .2015 - هيوغو 2005 
الكوارث ومحور  المدن من مجابهة  المحلي وفق مبادرة تمكين  العمل 

التركيز الشامل للمنتدى العالمي. 

الحفل الختامي 
)الجمعة 13مايو/أيار من 11:30 - 12:30 الغرفة رقم 1(
يتم الترحيب بصورة حميمة بكبار الوفود في االختتام الرسمي للدورة 
الثالثة للمنتدى العالمي والمؤتمر الدولي إلعادة اإلعمار. وسيقوم ضيف 

مدعو بإلقاء كلمة حول المخاطر المستقبلية.

المؤتمر االفتتاحي 
)الخميس 10 مايو/أيار( 

15.15 – 14.30

حقوق الطبع محفوظة © للمنتدى العالمي، اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة 2009
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البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث - الدورة الثالثة 2011

جلسات موسعة )عامة(
الجلسة العامة: استثمر اليوم من أجل غٍد أكثر أمًنا – زيادة االستثمار في قدرات العمل المحلي

برئاسة السيدة آشا - روس ميجيرو، نائبة األمين العام لألمم المتحدة
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 15:15 - 16:30 الغرفة رقم 1( 

تكون الجلسة الموسعة بمثابة مناقشة مع مجموعة من الضيوف المتحدثين ومنسق للجلسة. 

 يتم الحد من الكوارث بفعالية على المستوى المحلي. ومن الضروري وجود إجراءات وأعمال منسقة لضمان وصول الموارد المنتظمة والتي يمكن 
التنبؤ بها إلى المستويات المحلية، وتصميم األنشطة بشكل جيد، وتوافر اإلمكانات لدعم التنفيذ. وتعرض هذه الجلسة الموسعة محور التركيز الشامل 
للدورة الثالثة للمنتدى العالمي، كما تتيح فرصة للقادة لتوصيف نقاط القوة والضعف لآلليات المخصصة لضمان توفير الموارد المالية والفنية للسلطات 
المحلية على نحو جيد. ويدعى المتحدثون في هذه الجلسة لرفع توصيات بالخطوات المحددة التي يمكن اتخاذها للمواءمة بين األولويات الوطنية 
والمحلية في بناء المرونة تجاه تغير المناخ. وفي نهاية المطاف، يتم النظر بعين من خالل هذه الجلسة في كيفية قيام السلطات المحلية والوطنية بالبدء 

في تقييم المخاطر، والسعي إلى إيجاد التزام لتقييم مدى سالمة المدارس والمستشفيات كنتيجة ملموسة. 

جلسة عامة: اقتصاديات الكوارث – األدوات المالية الفعالة للحد من المخاطر
برئاسة السيدة آشا - روس ميجيرو، نائبة األمين العام لألمم المتحدة

)األربعاء 11 مايو/أيار من 15:00- 16:30 الغرفة رقم 1(

ومنظمة بالتعاون مع البنك األسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان األمريكية

تكون الجلسة الموسعة بمثابة مناقشة مع مجموعة من الضيوف المتحدثين ومنسق للجلسة. 
على الرغم من مساهمة جهود الحد من الكوارث في خفض أعداد الوفيات، إال أن األضرار االقتصادية ال تزال في تزايد. وقد زادت قيمة إجمالي 
الناتج المحلي العالمي المعرضة ألعاصير استوائية إلى ثالثة أمثال من 564 مليار دوالر أمريكي في 1970 إلى 1.9 تريليون دوالر في 2010.

وأشار حولي ثلثي الحكومات ممن هم على طريق تحقق تقدم نحو إطار عمل هيوغو إلى مخصصات محددة للحد من الكوارث في الموازنات العامة 
لديهم. ومع ذلك فال تزال هناك ضرورة لمزيد من االلتزام للتقدم نحو ُنهج شاملة نحو االستثمار في الحد من الكوارث الذي يصاحب اإلنفاق الحكومي 

وإنفاق القطاع الخاص ويتيح الحوافز للقطاع الخاص واألسر المعيشية لحماية استثماراتها. 

وتتألف هذه هيئة المتحدثين من سلطات عليا تتولى مسؤولية إدارة الموازنات العامة والخاصة. وحسب خبرة أعضاء هذه الهيئة، سيوضحون من خالل 
حوار نشط مع المشاركين محددات اإلنفاق الوطني والمحلي وإنفاق الشركات وكذلك األدوات األكثر فعالية التي تعمل على ضمان قيام االستثمارات 
بالحد من مخاطر التعرض لألخطار الطبيعية. وفي نهاية المطاف سُيطلب من المتحدثين تقديم توصيات محددة لمواجهة الفجوة الحساسة في تتبعنا 

الحالي لالستثمار في الحد من المخاطر.

الجلسة العامة غير الرسمية رقم 1: تنفيذ نواتج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو
)األربعاء 11 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 2(

ستسترشد المناقشات في هذه الجلسة العامة غير الرسمية بنواتج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو، وعلى وجه التحديد التركيز على تنفيذ 
األولويات األساسية اآلخذة في الظهور لإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. وسيتم تشجيع جميع األطراف للمشاركة في الحد من الكوارث في 

المستقبل وإبداء الرأي في ذلك بناًء على استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو.

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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جلسة عامة: التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
التحالفات من أجل المرونة إزاء تغير المناخ

برئاسة السيدة آشا - روس ميجيرو، نائبة األمين العام لألمم المتحدة
)الخميس 12 مايو/أيار من 9:00- 10:30 الغرفة رقم 1(

تكون الجلسة الموسعة بمثابة مناقشة مع مجموعة من الضيوف المتحدثين ومنسق للجلسة. 

وضعت الجولة األخيرة لمفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التزامات واضحة بشأن تمويل وتنفيذ جهود التكيف مع تغير 
المناخ. وتم الوقوف على األهمية البالغة للحد من مخاطر الكوارث بالنسبة لهذا العمل. وتم تحديد روابط تصورية بين الحد من الكوارث والتكيف مع 
تغير المناخ والتنمية، كما أن هناك بالفعل شراكات ناجحة بين سلطات التكيف مع المناخ واآلليات الوطنية والمحلية القائمة من أجل الحد من الكوارث. 
ومع ذلك فال زال الكثير الذي يتعين القيام به لتعزيز التحالف بين جهود التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. وتشير هذه الجلسة 
الموسعة إلى ما هو متاح لدعم تنفيذ إطار كانوكون للتكيف، كما تشير إلى االلتزام رفيع المستوى للمواءمة بين جهود الحد من المخاطر والتكيف في 

السياسات الوطنية وفي تصميم وتنفيذ برامج بناء قدرات المرونة والتصدي. 

الجلسة العامة غير الرسمية رقم 2: تنفيذ نواتج استعراض منتصف – المدة إلطار عمل هيوغو
)الخميس 12 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 2(

ستواصل هذه الجلسة العامة غير الرسمية مناقشة نواتج استعراض منتصف المدة إلطار هيوغو. ويتم تشجيع جميع األطراف للحضور والمشاركة.

ملخص مشترك لنواتج المنتدى العالمي والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار 
)الجمعة 13 مايو/أيار من 9:00- 11:30 الغرفة رقم 1(

ستتم مناقشة نتائج ومحاضر أعمال فعاليات المنتدى العالمي والمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار في جلسة الملخص المشترك للنواتج. وسُيطلب من 
ممثلي المجموعات األساسية إبداء الرأي حول الفعاليات والمناقشات التي تمت أثناء األسبوع. وسيتم عرض ملخص الرئيس لالعتماد. 
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 نشاط التخطيط، حقوق الطبع محفوظة ألمانة اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث
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المؤتمر العالمي إلعادة األعمار
الهيئة رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 

االستجابة للمخاطر الطبيعية: أحد تحديات التنمية الذي أهملناه لزمن طويل
)األربعاء 11 مايو/أيار من 9:00- 10:45الغرفة رقم 2(

في الغالب تأتي اإلجراءات التدخلية العامة الكبرى وأنشطة التعافي بعد الكوارث، األمر الذي يؤدي إلى تشتت الموارد النادرة التي كانت مخصصة 
أساسًا لبرامج التنمية. ومن هنا، فمن األهمية البالغة إعادة البناء والتعافي بطريقة مستدامة وتساهم نحو تحقيق أجندات التنمية وبرامجها لدى البلدان 
المتضررة من الكوارث. وفي حالة عدم وجود قدرات مؤسسية، وانعدام التخطيط المنظم والتنسيق بين جميع األطراف، تتالشى فرصة التنمية، 
وتضيع األموال هباًء، وتزداد أعباء المتضررين. ومن الممكن مالحظة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم من إعادة اإلعمار بعد إعصار كاترينا، 
وجهود التعافي العشوائية بعد زلزال هاييتي، وانعدام التدابير الوقائية بعد العديد من الفيضانات التي وقعت كل سنة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 
وستتناول الهيئة رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي إلعادة األعمار القضايا الملحة الخاصة بالتعافي من الكوارث وإعادة اإلعمار. وتتألف هذه الهيئة 
من مجموعة بارزة من واضعي السياسات من حكومات ومنظمات دولية وثنائية ومن المجتمع المدني واألوساط األكاديمية. وستركز هذه الجلسة 

التفاعلية على الموضوعات الملحة التالية:

التعافي وإعادة اإلعمار: هل تعلمنا من دروس الماضي؟
ضمان الوفاء بااللتزامات والتعهدات أمام المجتمعات المحلية

الوقاية خير من العالج ... فلما ال نستثمر فيها؟ 
التوصيات المستقبلية

الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان © صور مسجلة

المؤتمر العالمي إلعادة األعمار
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البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث - الدورة الثالثة 2011

جلسات المائدة المستديرة في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار
جلسة مائدة مستديرة في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: تعزيز جهود التعافي المحلية – األساس نحو 

تعزيز إعادة اإلعمار
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 10:30 - 12:15 الغرفة رقم 4+3(

ستتناول جلسة المائدة المستديرة هذه بعض القضايا المعقدة حول تنسيق وتخطيط اإلجراءات التدخلية الخاصة بإعادة اإلعمار والتعافي بعد الكوارث 
وكذلك التنفيذ الجيد لها. وستستكشف المناقشات طرق مشاركة المتضررين من الكوارث ومجموعات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عمليات 
الحد من المخاطر والتعافي. وسيقدم المتحدثون مجموعة من األمثلة الحديثة لتحديد ما يحقق نجاح وما ال يحققه فيما يتعلق بمشاركة األطراف المحلية. 
وتهدف هذه الجلسة إلى وضع إطار مشترك ألصحاب المصالح المباشرة المتعددين، إن كانت هناك حاجة لذلك، أو خطوات تعمل على مزيد من 
الوضوح لألدوار والمسؤوليات أثناء سيناريوهات التعافي من الكوارث وإعادة اإلعمار. كما ستركز على كيفية ضمان هذا اإلطار للمشاركة المناسبة 

للمجموعات المختلفة من أصحاب المصالح المباشرة لغرض الحد من مخاطر الكوارث في المستقبل. 

جلسة مائدة مستديرة في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: إعادة بناء البنية التحتية الحساسة وحمايتها – 
دروس من اليابان ومن كوارث أخرى

)األربعاء 11 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 4+3(

يوضح الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان في 11 مارس/آذار مدى اعتماد المجتمع الحديث على بنية تحتية حساسة كما يوضحان المخاطر 
التي يواجهها األفراد والحكومات مع انهيار هذه البنية. وعقب أي كارثة، فإن تدمير األنظمة الكهربائية وأنظمة االتصاالت والمواصالت والنقل يؤدي 
إلى تعقيد جهود اإلغاثة في حاالت الطوارئ. وأثناء إعادة اإلعمار، فإن التباطؤ في إعادة بناء البنية التحتية الحساسة سيؤخر التعافي االقتصادي 

على مستوى كل من االقتصادي الكلي والجزئي.

وستستكشف هذه الجلسة تجارب ذات صلة بزلزال وتسونامي اليابان 2011، كما ستلقي الضوء على التحديات الوشيكة الناجمة عن انهيار البنية 
التحتية الحساسة. كما ستركز المناقشات على تحديد األولويات والفرص الخاصة بدمج جهود الحد من المخاطر ضمن إعادة بناء المنشآت الحساسة، 
واالستفادة من دروس التجارب المماثلة مثل إعادة بناء ميناء حاويات كوبي بعد زلزال زلزال هانشين-أواجي 1995، وإعادة بناء المنشآت األساسية 

بعد إعصار كاترينا في 2005، وتحديث شبكة االتصاالت بعد زلزال شيلي في 2010. 

جلسة مائدة مستديرة في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: الطريق إلى األمام – 
التحرك نحو إطار مستدام إلعادة اإلعمار والتعافي 

)الخميس 12 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 4+3(

من خالل تقديم برنامج إلعادة اإلعمار والتعافي ألصحاب المصالح المباشرة من جميع أنحاء العالم كي يستطيع هؤالء تبادل المعارف والتجارب 
والخبرات والفنيات حول القضايا المعقدة التي تواجه جهود إعادة اإلعمار والتعافي، فإن الهدف من جميع جلسات المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار 
كان تحفيز الممارسات الحالية والتجارب التي وقعت مؤخرًا واستعراضها والتفكير فيها. كما كان الهدف أيضًا وضع إستراتيجيات وخطوات جديدة 
من أجل إعادة البناء والتعافي بصورة أكثر فعالية لتحديد المقترحات والتوصيات الخاصة بوضع إطار عالمي للسياسات من أجل التعاون والتنسيق 
األفضل في مجال التعافي وإعادة اإلعمار. وستلخص هذه الجلسة النواتج األساسية من مؤتمر المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار للمساعدة في توجيه 
إعداد إطار مستدام إلعادة اإلعمار والتعافي. وسيتم عرض التوصيات الخاصة بتحديد األولويات التي تم التوصل إليها في هذه الجلسة في أجندة 
الحد من مخاطر الكوارث األوسع نطاقًا أثناء جلسة ملخص النواتج المشتركة للمؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار والمنتدى العالمي. وسيتم تنظيم جلسة 
المائدة المستديرة هذه كورشة عمل تضم العديد من أصحاب المصالح المباشرة ممن يتحدون ويتفقون على التوصيات الخاصة باألولويات األساسية. 
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المؤتمر العالمي إلعادة األعمار 
جلسات مواضيعية

جلسة مواضيعية رقم 1 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
إعادة بناء المساكن في المناطق الحضرية وإدارة األراضي
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 8+7(

هناك العديد من العوامل التي تفرض تحديات تواجه إعادة إعمار المناطق الحضرية من بينها ارتفاعات الكثافات السكانية، ومحدودية خيارات إعادة 
التوطين، ووجود العشوائيات، وغموض ملكية األراضي، وعدم تأمين الحيازة، والتنمية العمرانية فوق األراضي الخطرة، والتخطيط غير المناسب 
البيئية. وستستعرض هذه الجلسة الممارسات الجيدة إلدارة قضايا المساكن في المناطق  لألراضي فيما يتعلق بالتخفيف من األخطار، والتعقيدات 
الحضرية، والحقوق المتعلقة باألراضي والممتلكات، والتخطيط المساحي، والتشريعات واللوائح التنظيمية. وللمساعدة في تعزيز إعادة اإلعمار، 
ستستكشف هذه الجلسة على نحو موسع التصميمات التصورية، وآليات التنفيذ والحوكمة — متضمنة المشاركة المجتمعية — والرصد والتقييم في 

المحيطات الخاصة بالتعافي في المناطق الحضرية. 

جلسة مواضيعية رقم 2 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات – إعادة اإلعمار 2.0

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 5(

ستركز هذه الجلسة على االبتكار في تقييم األضرار، وتخطيط إعادة اإلعمار، ورصد وتقييم التعافي وإعادة اإلعمار. وستضم هذه الجلسة متحدثين 
 ،UNOSAT ،OpenStreetMap للمفوضية األوروبية، وشركة غوغل، ومؤسسات التابع  المشتركة  من جامعة كامبريدج ومركز األبحاث 
Ushahidi، كما سيتم افتتاحها بعروض تقديمية عن التطبيقات العملية لالبتكار في مجال إعادة اإلعمار، وعرض أمثلة عن استخدام االستشعار عن 
بعد، والتعهيد بأنشطة للجماهير، ومشاركة البيانات، وكيفية النهوض بالنشاط التطوعي لمجتمعات التكنولوجية. وسيتبع ذلك مناقشة حول التوجهات 

المستقبلية واإلمكانات الصاعدة في مجال تكنولوجية المعلومات واالتصاالت وإعادة اإلعمار. 

جلسة مواضيعية رقم 3 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
إعادة اإلعمار بناء على تقييمات 

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 18(

يعتبر تقييم احتياجات ما بعد الكوارث أداة مقبولة دوليًا تعمل على إثراء عملية إعادة اإلعمار على نحو متزايد. ويوّجه هذه التقييم عمليات التعافي 
وإعادة اإلعمار المستندة إلى معارف والتي تقودها البلدان المعنية، كما يوجه التنسيق بين المانحين، وفعالية التنمية، وتنسيق المساعدات، وكذلك 
الحد من المخاطر ودمج التكيف ضمن إستراتجيات التنمية المستقبلية. وستركز هذه الجلسة على فعالية هذا التقييم وتقييم هذه األداة والحاجة إلى 
تكييف التقييمات حسب سياقات الكوارث. وسيتمثل الهدف من هذا في تعديل هذه الخطة تمشيًا مع أفضل الممارسات، واالستعداد للكوارث، وقضايا 

المسؤولية المجتمعية، والتحديات الخاصة بدمج ذلك ضمن األنشطة األساسية وكذلك التنفيذ، وتكامل حلول تكنولوجيا المعلومات.

المؤتمر العالمي إلعادة األعمار
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جلسة مواضيعية رقم 4 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
االستجابة بعد الكوارث في البلدان الهشة والتي تواجه صراعات

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 6(

تستلزم االستجابة بعد الكوارث في البلدان الهشة والتي تواجه صراعات نهج مختلف يجمع ما بين التعافي على المدى األقصر مع بناء المؤسسات 
التنمية واألمن. وتسعى هذه الجلسة إلى تحديد االستجابات  الفاعلة سياسيًا وفي مجال  والسالم والدولة على المدى األطول وهذا يشمل األطراف 
المناسبة لتحديات اإلعمار والتعافي بعد الكوارث في البلدان الهشة والتي توجه صراعات. وسيحدد المتحدثون مكونات الهشاشة التي تستدعي نهجًا 
مختلفًا والمفاضالت التي تواجهها الحكومات والشركاء الدوليين، والتمويل المحدد، والشراكات وأدوات تقديم الخدمات التي تعمل على تعزيز فعاليتها. 

جلسة مواضيعية رقم 5 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
رصد وتقييم عمليات وبرامج التعافي من الكوارث

)األربعاء 11 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 18(

ستعمل هذه الجلسة على تبادل خبرات وتجارب الرصد والتقييم من عمليات تعافي بعد وقوع كوارث تم اختيارها من مختلف أرجاء العالم واالستفادة 
منها. وسيعد المشاركون خطة عمل ويناقشونها من أجل إعداد أنظمة رصد وتقييم معيارية وأكثر كفاءة وفعالية من أجل عمليات التعافي المستقبلية.  
وسيتم البحث في األبعاد األساسية التي تحدد أداء التعافي في البلدان بعد الكوارث وأداء األطراف الفاعلة ومن بينها القطاع العام والمجتمع الدولي 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذي يتزايد دوره. وسيتضمن ذلك الحوكمة والمساءلة الجماهيرية/االجتماعية، وإدارة األداء المستند إلى تحقيق 

نتائج، ورصد األثر االجتماعي. 

جلسة مواضيعية رقم 6 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
إعادة بناء البنية التحتية المهمة للحياة: قضية المياه والصرف الصحي

)األربعاء 11 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 6(

ستتناول هذه الجلسة قضايا ذات صلة باستعادة الخدمات المقدمة بواسطة منشآت البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي التي تم تدميرها، 
وذلك أثناء عمليات إعادة التأهيل بعد الكوارث. وسيدور محور التركيز حول المفاضالت الموجودة بين العمل السريع والتخطيط الشامل للبنية التحتية. 
وستغطي العروض التقديمية الجوانب المواضيعية إلعادة تأهيل شبكات المياه، كما ستتطرق إلى قضايا مثل كيف سيتم الحد من الحوافز المشوهة 
الموجودة أثناء عملية إعادة اإلعمار. وسيتم االنتباه بصورة خاصة ألدوار ومسؤوليات السكان المحليين والسلطات المحلية، وبناء القدرات، ونقل 
المسؤوليات إلى السلطات المحلية وإستراتيجيات الخروج الخاصة بالمانحين. وستوضح دراسات حالة من بنغالديش والصين وبيرو هذه التحديات 

والمسارات التي تم سلكها للتغلب عليها.

جلسة مواضيعية رقم 7 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
الدروس المستفادة من برامج إعادة إعمار واسعة النطاق
)األربعاء 11 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 5(

لمساندة التعلم من الخبرات والتجارب السابقة في مجال إعادة اإلعمار، ستحدد هذه الجلسة الدروس المستفادة من برامج إعادة اإلعمار واسعة النطاق 
في الصين والهند وباكستان وإندونيسيا وسري النكا وكمبوديا وبلدان أخرى كما ستفحص هذه الدروس. وعلى الرغم من أن محور التركيز سيكون 
حول التحديات الخاصة بالنظام والُنهج الناجحة للتغلب عليها، فإن األمثلة التي تستند سياقات محددة ستعمل على تحفيز المناقشات.  وتهدف هذه 
الجلسة إلى التوصل إلى توافق بشأن الدروس المطبقة على جميع أو معظم البيئات، ومن ثم فإنها ستتمسك بالتوصيات األساسية لفحصها بصورة 

أكبر وتعميمها. 
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جلسة مواضيعية رقم 8 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
التعافي المستدام بيئيًا

)األربعاء 11 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 8+7(

ستشدد هذه الجلسة على أفضل الممارسات في مجال إعادة اإلعمار السليمة بيئيًا بناًء على أمثلة من كوارث وقعت مؤخرًا. ويتضمن ذلك مفاضالت 
فيما يتعلق بتنظيم استخدام المواد المحلية مقابل المستوردة، والحوافز المدفوعة باعتبارات السوق لتعزيز إدارة المخلفات. وستتطرق الجلسة إلى 
إعادة  البيئية في عمليات  المعايير  المستضعفة والمتضررة تطبيق  للحكومات  يتسنى  الكوارث، وكيف  بعد  فيما  ــ  نفسها  المعونة  سلوكيات هيئات 
اإلعمار على أفضل نحو؟ وسيتم اختيار المتحدثين من المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، ومن هيئات دولية معروفة بخبراتها ورؤاها الثاقبة 

في هذا المجال.

جلسة مواضيعية رقم 9 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
خلق مؤسسات جديدة من أجل إعادة اإلعمار؟ الخيارات والمفاضالت

)األربعاء 11 مايو/أيار من 16:30- 18:30 الغرفة رقم 8+7(

ترتبط الحاجة إلى سرعة األداء بمراحل تنفيذ االستجابات للكوارث حيث تؤدي السرعة إلى اإلنقاذ المباشر لألرواح وتقلل المثالب ــ اإلنقاذ واإلغاثة 
والتعافي. ونظرًا ألن إعادة اإلعمار تستغرق وقتًا أطول، يتعين البدء في التخطيط لها على الفور بعد وقوع الحادث. وستتم مناقشة كيفية تكوين 
المؤسسات أثناء هذه المراحل المختلفة مع اإلجراءات الخاصة لتسريع وتيرة صنع القرار، والتنسيق الداخلي لالستجابة، واألخطار المنطوية على 
المستفادة من  الدروس اإليجابية والسلبية  العيش. وسيتم عرض عدد قليل من  البرامج الخاصة بتوفير سبل كسب  التوطين قبل وضع  تنفيذ إعادة 

التجارب للمناقشة. 

جلسة مواضيعية رقم 10 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
حماية الفئات المعرضة لمخاطر وتمكينها من أسباب القوة أثناء التعافي

)األربعاء 11 مايو/أيار من 16:30- 18:30 الغرفة رقم 5(

ال تأتي الكوارث بصورة محايدة. بل إنها تعمل على مضاعفة االستبعاد االجتماعي وزيادة أوجه الضعف والتعرض للمخاطر القائمة. كما ال تأتي 
اإلجراءات التدخلية الخاصة بإعادة اإلعمار والتعافي محايدة أيضًا. فهي قد تزيد أو تدعم أو تقلل من حاالت عدم المساواة وعدم اإلنصاف القائمة.  
ويتطلب التعافي المستدام فهمًا واضحًا للعوامل القائمة بشكل مسبق التي ساهمت في تعرض الفقراء للمخاطر قبل الكارثة وفهمًا لكيف يمكن أن تؤدي 
اإلجراءات التدخلية الخاصة باإلغاثة والتعافي وإعادة اإلعمار في أغلب األحيان إلى زيادة مواطن الضعف هذه. وستوضح هذه الجلسة كيفية تصميم 
المساندة لرفع مستويات المعيشة للفقراء وتمكين المهمشين من المشاركة، ووضع آليات بين المواطنين المتضررين والحكومة إلرساء نهج المساءلة. 

جلسة مواضيعية رقم 11 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
االبتكارات في تمويل األنشطة الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في البلدان النامية 

)الخميس 12 مايو/أيار من 10:45- 12:30 الغرفة رقم 18(

هناك الكثير من أدوات التمويل المتاحة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث لزيادة قدرة البلدان النامية على التصدي للكوارث الطبيعية والمرونة 
الجغرافي  الكلي )مثل االنتشار  المختلفة لالقتصاد  لتناسب األوضاع  إنها مصممة  للبلدان حيث  المتنوعة  اآلليات االحتياجات  إزائها. وتعكس هذه 
الصغير مقابل الكبير، والدخل المنخفض مقابل الدخل المتوسط( وعلى الرغم من هذه المجموعة الخاصة بالحلول المحتملة، ال تزال هناك فجوات 
فيما يتعين استخدام هذه اآلليات وفي نطاق الوصول إليها. وفي هذه الجلسة سيتم استكشاف أفكار جديدة بشأن كيفية تصدي التمويل الموجه للحد من 

مخاطر الكوارث للتحديات المتمثلة في زيادة تعرض االقتصاد العالمي والمالية العامة لمخاطر الكوارث الطبيعية. 

المؤتمر العالمي إلعادة األعمار
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جلسة مواضيعية رقم 12 في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
إنعاش سبل كسب العيش واالقتصادي المحلي

)الخميس 12 مايو/أيار من 10:45- 12:30 الغرفة رقم 8+7(

للكوارث آثار مدمرة على سبل كسب العيش، حيث إنها تدمر األصول بالغة األهمية في النشاط االقتصادي أو العمل تمامًا أو تلحق بها أضرارًا.  
ويتضمن التحدي الخاص بتصميم وتنفيذ برامج مساندة لسبل كسب العيش اختيار النهج المناسب، ومعرفة المستهدفين، وكيف يتم ذلك، وضمان وجود 
قدرات تنفيذ. وتناقش هذه الجلسة أهمية وجود إستراتيجية معدة على نحو جيد بشأن سبل كسب العيش والتعافي المبكر ومرحلة إعادة اإلعمار. كما 
ستستكشف العديد من النهج المتنوعة المستخدمة في إعادة بناء األصول لتحقيق دخل وتهيئة فرص عمل، وكذلك الوسائل الفعالة لحماية أشد الفئات 

تعرضًا للمخاطر.

العالمي إلعادة األعمار: توفير خدمات رعاية صحية وخدمات  جلسة مواضيعية رقم 13 في المؤتمر 
تعليمية في برامج التعافي من الكوارث

)الخميس 12مايو/أيار من 10:45- 12:30 الغرفة رقم 6(

يتمثل الهدف من هذه الجلسة المواضيعية في تبادل الدروس المستفادة بشأن جهود إعادة اإلعمار في قطاعات الصحة والتعليم من عمليات مختارة 
خاصة بالتعافي من آثار الكوارث. وسيكون هناك أربعة أبعاد أساسية تعمل على قياس األداء بعد الكوارث تتضمن: نماذج عمليات التخطيط؛ وترتيبات 
التنفيذ في جهود إعادة اإلعمار، ال سيما النماذج المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية )مقابل التعهيد أو خدمات التقديم من خالل مصالح حكومية 
قائمة(؛ وفحص ممارسات اإلعمار )تقديم خدمات البنية التحتية، وأعمال اإلعمار التقليدية، والتكنولوجيات المبتكرة والممارسات المدفوعة باعتبارات 

المجتمعات المحلية(؛ وفرص تحسين تقديم الخدمات واستدامتها. 

عروض تقديمية خاصة ببرنامج منافسة المبتكرات في المؤتمر العالمي إلعادة األعمار: 
ُنهج جديدة نحو التعافي من الكوارث وإعادة اإلعمار 

)Ignite Stage األربعاء 11مايو/أيار من 18:30- 20:00 المنصة المضيئة(

تلعب المبادرات المحلية دورًا مهمًا في التعافي وإعادة اإلعمار بعد وقوع الكوارث الطبيعية. وللمساعدة في تحديد أفضل هذه الُنهج واالستعانة بها، 
يدعو هذا البرنامج األفراد والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمجتمعات المحلية وغيرها من المجموعات لتقديم مبتكرات في مجال 
الخدمات والمنتجات والُنهج التي تم تنفيذها على المستوى المحلي في مجال التعافي من الكوارث وإعادة اإلعمار. وقد تضمنت قطاعات االهتمام على 
سبيل المثال وليس الحصر المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والرصد والتقييم، 
والبيئة، والحوكمة، وتعزيز المؤسسات. وسيبدأ هذا الحدث الخاص بكلمات تحضيرية يلقيها ممثلين رفيعي المستوى من الشركاء المنظمين، يتبعها 
عروض تقديمية أفضل 3 إلى 5 مبتكرات اختارتها هيئة التحكيم الدولية. وسيتم الحكم على هذه المبتكرات من خالل مدى ارتباطها بالمجتمع وأثرها 

وجدواها وإمكانية محاكاتها وتوسيع نطاقها. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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جلسات المائدة المستديرة

جلسة مائدة مستديرة: االستعداد
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 10:30 - 12:15 الغرفة رقم 2(

الدائمة  للجنة  التابعة  المعنية باالستعداد  الفرعية  العمل  أمانًا"، وأعضاء مجموعة  أكثر  بالتعاون مع مبادرة "نحو عالم  الجلسة  تنظيم هذه  تم 
المشتركة بين الوكاالت 

قد شعب اليابان شهادة مؤثرة حول قيمة االستعداد. فقد تم االعتراف على نحو جيد باألهمية القصوى لبناء قدرات محلية ووطنية من أجل االستعداد؛ 
ومع ذلك ظلت الحلول المنهجية والقابلة للتنبؤ نحو بناء هذه القدرات محيرة. وتسعى هذه الجلسة نحو تجديد االلتزام للتصدي للتحديات التي تواجه 
تمويل وتنسيق جهود االستعداد التي تربط األنظمة الوطنية والمحلية والدولية معًا، وكذلك ربط القطاعات المختلفة، وتوقع األخطار المتعددة. وفي 
السنوات ما بين 2005 إلى 2010، ُبذلت جهود هائلة لالستعداد لوباء األنفلونزا الجامح. واتخذ مختلف األطراف خطوات لالستعداد لهذا التفشي 
المدمر للوباء المحتمل والتخفيف من آثاره على وظائف المجتمع األساسية. وتضمنت هذه الجهود العديد من نفس العناصر الخاصة بدرجات االستعداد 
برامج  لتشجيع محاكاتها في  اإلنجازات وحللتها في محاولة  أمانًا" هذه  أكثر  "نحو عالم  مبادرة  الكوارث. وقد حددت  األكثر عمومية في حاالت 

االستعداد للكوارث األوسع نطاقًا. وكما قال أيزنهاور مقولته الشهيرة "الخطة ال شيء؛ والتخطيط كل شيء"

جلسة مائدة مستديرة: ضمان العائد على االستثمار في برامج العمل المحلي
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث

تعتبر المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية والسلطات المحلية في تخطيط نهج متعدد األخطار في غاية األهمية نحو إحراز تقدم في مجال الحد من 
ـ لتحفيز المناقشة وإنعاش الفكر بشأن اإلجراءات المطلوبة  ـ الدولية والوطنية والمحليةـ  الكوارث. وتجمع هذه المائدة المستديرة مختلف وجهات النظرـ 
لتسريع وتيرة تنفيذ إطار عمل هيوغو على المستوى المحلي. وستحدد هذه المائدة المستديرة االستثمارات التي سيكون لها أثر مع فحص الفرص 
والتحديات التي تواجه تمويل إجراءات العمل المحلي في الوقت ذاته. وستكون هناك حاجة إلى مشاركين مستمعين لطرح وجهات نظر مختلفة وتحديد 

الخطوات المحددة لتشجيع العمل المحلي المستدام والفعال. 

جلسة مائدة مستديرة: التصدي لمخاطر حرائق الغابات
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 16:45- 18:30 الغرفة رقم 4+3(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع الفريق االستشاري المعني بالتصدي لحرائق الغابات

يكلف إجمالي خسائر الغابات وتدهورها االقتصاد العالمي في الوقت الحالي ما بين ترليوني دوالر و4.5 تريليون دوالر سنويًا كخسارة في اإليرادات.  
وتؤثر حرائق الغابات على ما يبلغ 350 مليون هكتار من األراضي المزروعة سنويًا. ومن الممكن أن ينجم عن مخاطر الغابات الشديدة خسائر 
اقتصادية كبيرة تتمثل في فقدان سبل كسب العيش واألصول والموارد كما كان الحال في غرب روسيا واستراليا في 2010. ويساهم تدهور الزراعة 
بسبب الحرائق في انبعاث حوالي 0.6 مليار طن كربون في الغالف الجوي. وفي سياق زيادة مخاطر حرائق الغابات على مستوى العالم بسبب 
استخدام األراضي، والتقلبات والتغيرات المناخية، ستنظر هذه المائدة المستديرة إلى النماذج والتحديات الماثلة للحد من مخاطر الغابات. كما ستقدم 
توصيات بشأن كيفية المزج بطريقة أفضل للحماية البيئية مع المعونات المالية وخدمات األنظمة اإليكولوجية التي من شأنها حماية الغابات مع الحد 
من مخاطر حرائقها واألخطار األخرى في ذات الوقت. وستقدم أيضًا رابطًا لعرض مرئي للمؤتمر الخامس المعني بحرائق الغابات في جنوب أفريقيا. 
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جلسة مائدة مستديرة: االستثمار العام ــ عندما يحقق الحد من مخاطر الكوارث 
فرقًا حقيقيًا

)األربعاء 11 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

تتحمل الحكومات مسؤولية تقديم الخدمات األساسية لشعوبها ال سيما الفقراء وكذلك تطوير البنية التحتية وتأتي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في 
المقدمة. ولتقديم هذه الخدمات، يتعين على البلدان ضمان أن االستثمارات في األصول العامة تنأى عن تراكم المخاطر الجديدة كما إنها تعمل على 
الحد من المخاطر القائمة. وفي الوقت الحالي، ال نجد سوى قليل من البلدان التي تدرج على نحو منهجي المخاطر في استثماراتها العامة. وتحاول 
بلدان أخرى جاهدة في هذا الشأن مع محدودية الموارد والمساندة من القيادات السياسية والمؤسسات المالية والمانحين. وثمة ضرورة اآلن لُنهج تفاعلية 
جديدة لتمكين الحكومات من تحديد إستراتيجيات إدارة المخاطر التي تتسم بفعالية التكاليف والجدوى السياسية ال سيما بالنسبة للبنية التحتية األساسية.  
ولكن حتى مع تحديد األولويات الخاصة بتحسين تأمين البنية األساسية للمدارس والمنشآت الصحية على سبيل المثال، فإن المساندة المالية والسياسية 
المحدودة تعوق التنفيذ. وستعرض هذه المائدة المستديرة التجارب العملية وستناقش آثار السياسات الخاصة بنماذج تقييم المخاطر. ويتمثل الهدف من 
ذلك في الوصول إلى التزام بشأن إعداد أنظمة استثمارات عامة وإستراتيجيات فعالة لتمويل الحد من المخاطر بحيث تتسم بالحساسية إزاء المخاطر. 

جلسة مائدة مستديرة: إشراك القطاع الخاص
)األربعاء 12 مايو/أيار من 11:00- 12:45 الغرفة رقم 4+3(

نظم هذه الجلسة المجموعة االستشارية المعنية بالقطاع الخاص لدى اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة

يسعى القطاع الخاص على نحو متزايد لصياغة شراكات مع القطاع العام للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة وقدرات التصدي على المستوى 
المحلي والمجتمعي ال سيما بين أشد الفئات تعرضًا للكوارث. ويعتبر القطاع الخاص قناة مهمة لتدفق رأس المال إلى المجتمعات المحلية إما في 
صورة استثمارات في البنية التحتية الحساسة أو كآليات لنقل المخاطر للمساعدة في الحد من تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر الصدمات المستقبلية.  
ويتجاوز دور القطاع الخاص التمويل؛ فمن الممكن، على سبيل المثال، االستفادة بصورة أكبر من الخبرات والمعارف لمساندة االستثمارات الرأسمالية 
وتشجيع التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية المتضررة. وتهدف هذه المائدة المستديرة إلى تحفيز االلتزام وتحديد األساليب الجديدة إلشراك القطاع 

الخاص في تنفيذ خطة عمل هيوغو.

جلسة مائدة مستديرة: إدارة مستجمعات األمطار فى المناطق الحضرية
)الخميس 12 مايو/أيار من 10:45- 12:30 الغرفة رقم 4+3(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع الشراكة من أجل البيئة والحد من المخاطر

أدى التوسع الحضري إلى تدهور مستجمعات المياه من خالل إزالة الغابات، واستصالح األراضي الرطبة، وتغيير مسارات األمطار، وإقامة سدود 
على مجاري المياه، والتلوث في المناطق الحضرية. ونظرًا لتزايد المخاطر في هذا الشأن، فقد ُوجهت الدعوة لواضعي السياسات والمخططين في 
مجال التوسع الحضري لضمان استدامة النمو الحضري االستثمارات ومرونتها إزاء الكوارث. وهناك عدة منافع تتأتى من إدارة مستجمعات المياه.  
وتتناول هذه المائدة المستديرة بالفحص خبرات وتجارب السلطات المحلية في هذا الشأن وتسعى إلى تأكيد المزيد من االلتزام األقوى نحو تطبيق 

اإلدارة الجيدة لمستجمعات المياه من أجل الحد من المخاطر. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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جلسة مائدة مستديرة: األطفال من أجل المرونة والتصدي
)الخميس 12 مايو/أيار من 10:45- 12:30 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع تحالف األطفال في مناخ متغير 
إن أطفال اليوم هم رجال الغد، وهم سيتحملون نصيبًا متفاوتًا من أثر تغير المناخ على المدى المتوسط واألطول أمدًا. وتشير الدراسات الخاصة 
باتجاهات الكوارث واآلثار المحتملة لتغير المناخ إلى احتمال تضرر 175 مليون طفل كل عام بسبب تغير المناخ وحده. وسيقوم أطفال اليوم بتنفيذ 
الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه في المستقبل. وستقوم هذه الجلسة المستديرة بتجميع الشباب من المجتمعات المحلية الذين 
تأثروا من تغير المناخ وكذلك المخاطر المعرضة لمخاطر الكوارث. وستعتمد هذه الجلسة على الحوارات التي تمت مؤخرًا بين األطفال والقيادات 
في فعاليات مثل المؤتمر السادس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد 
من الكوارث. وسيقوم الشباب بفرض التحديات على واضعي السياسات وتشجيعهم لاللتزام بتعهداتهم بشأن جعل مستقبلنا أكثر أمانًا، وكذلك وضع 

األطفال في قلب جهود بناء قدرات المرونة والتصدي. 

جلسة مائدة مستديرة: جعل جهود الحد من مخاطر الكوارث مراعية للمساواة بين الجنسين
)الخميس 12 مايو/أيار من 14:45- 16:30 الغرفة رقم 4+3(

نظمت هذه الجلسة اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة 

تعتبر النساء عنصرًا أساسيًا في مساعدة المجتمعات المحلية والبلدان على أن تكون أكثر مرونة وتصديا لألخطار الطبيعية، كما إنها تعتبر موردًا 
بكرًا يساعد على تسريع وتيرة جهود الحد من الكوارث. ففي البلدان النامية، ال تزال النساء تتحمل مسؤوليات جسام في تأمين الطعام والمياه والطاقة 
للمنازل. وتتيح جهود الحد من مخاطر الكوارث فرصة لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في الخطوات الخمس المرتبطة بتنفيذ إطار عمل هيوغو−  
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية واإلنسانية وستعمل جهود الحد من مخاطر الكوارث التي تارعي المساواة بين الجنسين على تسريع وتيرة 
التقدم نحو بناء قدرات المرونة والتصدي ال سيما على المستوى المحلي. ويتم تنظيم هذه المائدة المستديرة بدعم من خبراء في مجال المساواة بين 
الجنسين والحد من المخاطر بهدف تبادل المعلومات والمعارف، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد التحديات والفرص من أجل مزيد من التنفيذ لجهود 

الحد من مخاطر الكوارث التي تراعي بين الجنسين. 

جلسة مائدة مستديرة: شبكات األمان من أجل الحد من مخاطر الكوارث
)الخميس 12 مايو/أيار من 14:45- 16:30 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

حتى مع المكاسب الكبيرة التي تتحقق مع الوقاية، ال يمكن التخلص نهائيًا من مخاطر الكوارث. وتقدم أنظمة الحماية االجتماعية، التي من بينها 
شبكات األمان المنتجة التي يمكن توسيع نطاقها استجابًة للكوارث، آليات للحد من آثار الكوارث على أكثر شرائح السكان تعرضًا للمخاطر. وإضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تعمل خطط الحماية االجتماعية المستندة إلى العمل على الحد من المخاطر بمساندة أنشطة مجتمعية مثل إعادة تشجير المنحدرات 
أو بناء السدود الحاجزة. ويتم تقديم مثل هذه األدوات اآلن على نطاق واسع يتجاوز نطاق وصول مشروعات الحد من مخاطر الكوارث القائمة 
بذاتها. وقد أظهرت التجارب من إيطاليا وبنغالديش وإثيوبيا والمكسيك أنه عند تدعيم خطط الحماية االجتماعية باستثمارات عامة وشراكات فعالة، 
فإنها تصبح فعالة من حيث التكلفة كما تصبح أدوات قوية للحد من نقاط الضعف والتعرض للمخاطر. وفي األغلب األعم تظل استجابات الحماية 
االجتماعية للمخاطر الطبيعية محددة بأهداف معينة، ومن ثم هناك ضرورة لنهج تفاعلي أطول أمدًا. وستحدد هذه المائدة المستديرة تدابير لتعبئة 

الحماية االجتماعية وخطط شبكات األمان دعمًا لبناء المرونة والقدرة على التصدي. 
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جلسة مائدة مستديرة: جبال المخاطر
)A-CCV الخميس 12 مايو/أيار من 14:45- 16:30 قاعة(

تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع حكومة بوتان الملكية واالتحاد السويسري

الزالزل  مواجهة  في  التصدي  وقدرات  المرونة  تدعيم  في  لقرون  الجبلية  المحلية  المجتمعات  في  السائدة  والتقاليد  والعادات  الثقافي  اإلرث  ساهم 
واالنهيارات األرضية واالنهيارات بصفة عامة. أما اآلن نجد أن تغير المناخ يفرض تحديات جديدة ومن نوع خاص في هذه المناطق الحيوية وكذلك 
لدى المناطق المجاورة. ويؤدي تراجع األنهار الجليدية إلى تحوالت جذرية في األنظمة الهيدرولوجية في العديد من المجتمعات المحلية التي تعتمد 
على المياه الباردة في الزراعة واالحتياجات األساسية. ومن الممكن أن تؤدي التغيرات في الدورة الهيدرولوجية، والتغيرات المستمرة في غطاء 
األرض، وتدهور الغابات إلى زيادة مخاطر الزالزل من خالل تحفيز االنهيارات األرضية. وهذا التفاعل الخاص باألخطار يعتبر سمة مشتركة في 
أنظمة الجبال. وستناقش هذه المائدة المستديرة مخاطر الكوارث في أنظمة الجبال، كما ستحدد فرصًا للتعاون والتعلم المشترك بين الدول الجبلية. كما 

ستعمل على تدعيم المساهمة الفريدة لثقافات المناطق الجبلية في الممارسات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها.

أحد الناجين من تسونامي © صورة من األمم المتحدة – إيفان شنيدر

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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الفعاليات الرئيسية

فعاليات رئيسية: تقرير التقييم العالمي حول الحد من مخاطر الكوارث
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 09:00- 10:15 الغرفة رقم 1(

نظمت هذا الحدث اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة 
تسلط نتائج تقرير التقييم العالمي 2011 الضوء على كيفية تبني الحكومات إلستراتيجيات مبتكرة وناجحة للتصدي للمخاطر. وتدعو هذه النتائج إلى 
القيام بما يلزم في 4 مجاالت: التصدي للعوامل المؤدية للمخاطر العالمية؛ وتحمل المسؤولية تجاه هذه المخاطر؛ وتعبئة أدوات التنمية القائمة؛ و تعزيز 

قدرات الحوكمة الخاصة بالمخاطر. وستتضمن العروض التقديمية متحدث يلقي كلمة رئيسية، ومستجيبين اثنين وتعليقات من المؤلف الرئيسي.

فعاليات رئيسية: وجهات نظر رؤساء البلديات والمدن والبرلمانيين
بشأن التشريعات والتنفيذ

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 10:30 - 12:30 الغرفة رقم 1(

نظمت هذا الحدث اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة 
يمكن أن يقوم البرلمانيون ورؤساء البلديات والمدن وممثلو الحكومات بدور إستراتيجي في سد الفجوة بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية في 
فهم ومعرفة الحد من مخاطر الكوارث. وقد قام مشّرعون في جميع أنحاء العالم بوضع تشريع للحد من مخاطر الكوارث، كما عملوا على مراقبة 
التغيرات في السياسات، وكذلك مخصصات الموازنات. وقد قاد رؤساء البلديات والمدن وممثلو الحكومات الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المدن 
والبلدات والمجتمعات المحلية على االستدامة والمرونة والتصدي وسيعرض المتحدثون كيف سيقوم المشرعون ورؤساء البلديات والمدن من ذوي 
الرأي والخبرة بدور نشط في تدعيم العمل المحلي من خالل صياغة جهود الحد من المخاطر وتمويلها وتشجيعها. وستتناول هذه الفعاليات بعين االعتبار 
التحديات الماثلة ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة ضمن الحضور لتحديد فرص العمل مع المسؤولين المنتخبين لبناء قدرات المرونة والتصدي.

فعاليات رئيسية: التعليم والمدارس اآلمنة
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 12:45- 14:15 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المنتدى المواضيعي لألمم المتحدة للمعرفة والتعليم
ساعدت القضايا الوثيقة الخاصة بالمدارس اآلمنة والتعليم في مجال الحد من مخاطر الكوارث على نحو متزايد في إثراء المناقشات والمناظرات 
الوطنية والدولية بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من الكوارث. وقد دعت الدورة الثانية للمنتدى العالمي إلى تقييمات وطنية لسالمة المدارس 
ودمج الحد من المخاطر في المناهج المدرسية. ومن ثم ستسلط هذه الفعاليات الرئيسية الضوء على التقدم المحرز الذي تم بموجب مبادرات المدارس 
اآلمنة وستعرض التحديات التي تم التصدي لها في تنفيذ هذه المبادرات. وسيتم إعداد مسار عمل ملموس بشأن كيفية جعل المدارس آمنة بناًء على 
ممارسات جيدة وإستراتيجيات فعالة مستقاة من تجارب وطنية. وسيقدم أصحاب المصالح الرئيسية األساسيين لواضعي السياسات الوطنيين والدوليين 

والمانحين التزامات وتوصيات.
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فعاليات رئيسية: األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية
اقتصاديات الوقاية الفعالة

)األربعاء 11 مايو/أيار من 13:15- 14:45 الغرفة رقم 2(

قام البنك الدولي بتنظيم هذه الفعاليات
هل يتوجب الوقاية من جميع الكوارث؟ هل تزيد الكوارث الصراعات أم تعمل على تخفيضها؟ هل تساعد المعونات األجنبية في الوقاية أم تعوقها؟  
اإلجابة على هذه األسئلة ليست كما تعتقد. يطرح التقرير الصادر بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة، 
ليس فقط أسئلة صعبة، ولكن أيضًا أسئلة غير متوقعة. فالزالزل وموجات الجفاف والفيضانات واألعاصير كلها أخطا طبيعية، لكن الكوارث غير 
الطبيعية تتمثل في حاالت الوفاة واألضرار التي تنجم عن إهمال بشري. وكل كارثة فريدة من نوعها، ولكن كل كارثة أيضًا تفرض إجراءات لو 
كانت مختلفة لكانت ربما أدت إلى حاالت وفاة أقل ومعدالت أضرار أدنى. ويناقش هذا التقرير إمكانية الوقاية، ويتناول بالفحص ما يمكن القيام به 
حتى تكون الوقاية فعالة من حيث التكلفة. ويعتبر هذا التقرير بمثابة تحذير وليس إنذار بما يمكن أن يحدث في المستقبل، وقد وجد أن المدن اآلخذة 

في النمو وتغير المناخ سيشكالن مشهد الوقاية من الكوارث. 

فعاليات رئيسية: حماية الصحة العامة من مخاطر الكوارث
)األربعاء 11 مايو/أيار من 13:15- 14:45 الغرفة رقم 4+3(

تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 
ومنظمة إنقاذ الطفولة، والوكالة البريطانية لحماية الصحة

تستلزم حماية الصحة العامة من الكوارث عمل مشترك من جانب جميع القطاعات على كل مستويات المجتمع. وللكوارث آثار متوسطة وطويلة 
المدى على الصحة فيما يتعلق بفقدان عدد كبير من األرواح، واإلصابات، واألمراض، وحاالت العجز، والدمار لمنشآت الرعاية الصحية، وتوقف 
هذه الخدمات. ولهذه اآلثار تداعيات هائلة على جهود التعافي والتنمية طويلة األجل للمجتمعات المحلية. ويمكن أن تؤدي للمشاركة النشطة لقطاع 
الصحة في الحد من الكوارث والعمل بصورة متعاونة مع القطاعات األخرى إلى الحد من الخسائر واألضرار التي تقع عند حدوث أخطار. ويعتبر 
الحفاظ على أوضاع الصحة العامة والعمل المحلي والمستشفيات اآلمنة وأنظمة الرعاية الصحية التي تتمتع بالمرونة والشراكات أيضًا عناصر أساسية 
من أجل مجتمعات محلية أكثر أمانًا وأكثر صحة. وسيتم تناول االهتمام بالصحة في برامج الحد من المخاطر الوطنية متعددة القطاعات والمساهمة 
في قطاع الصحة بالفحص من خالل مناقشة الممارسات الفعالة للحد من الكوارث الصحية ومن بينها برامج المستشفيات األكثر أمانًا واإلجراءات 
المجتمعية. وسيكون الهدف األشمل لهذه الجلسة تحديد إجراءات ومبادرات من أجل خطة عمل عالمية تهدف إلى الحد من المخاطر التي تهدد الصحة 

وضمان استمرار عمل الخدمات الصحية بكامل طاقاتها في حاالت الكوارث وذلك بدعم من جميع القطاعات. 

فعاليات رئيسية: خدمات المناخ العملية من أجل إدارة المخاطر االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتغير المناخ
)الخميس 12مايو/أيار من 13:00- 14:30 الغرفة رقم 2(

تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، 
ومنظمة الفاو، وبرنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، وبرنامج البيئة التابع لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واالتحاد 

الدولي لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر.

تقع كل عام خسائر اقتصادية مرتبطة بأخطار الرصد الجوي الهيدرولوجي التي تؤدي إلى نكوص التنمية على مر السنوات وليس العقود. وكلما زادت 
وتيرة وشدة هذه األخطار، مع ارتباطها بتغير المناخ وزيادة التعرض للمخاطر المرتبطة بالتنمية، كلما فرضت تحديات جسام على جميع البلدان 
والقطاعات المختلفة. وتستكشف هذه الجلسة االرتباط بين التقلبات الشديدة المتعلقة بالرصد الجوي الهيدرولوجي واآلثار االجتماعية واالقتصادية 
في قطاعات أساسية مثل الصحة والتنمية الحضرية والبنية التحتية والتخطيط والزراعة والبيئية وإدارة موارد المياه. كما تتناول فرص تحسين إدارة 
المخاطر وصنع القرار بناًء على توافر معلومات عملية عن المناخ في سياق اإلطار العالمي للخدمات المناخية الذي تم وضعه في المؤتمر العالمي 
الفعاليات الرئيسية، سيشارك كبار المسؤولين الوطنيين بتجاربهم وسيتم استكشاف التحديات والفرص من أجل تخطيط  الثالث للمناخ. وأثناء هذه 
أفضل بناًء على دمج المعلومات المناخية ذات الصلة في عمليات تخطيط التنمية. كما ستتناول هذه الفعاليات أهمية الشراكات والمنتديات الوطنية 
واإلقليمية متعددة القطاعات واالستعانة بالخدمات المناخية كمدخالت في غاية األهمية من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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الفعاليات الجانبية 
فعاليات جانبية: محادثات هيوغو الجادة ــ التحديات التي تواجه الشراكات المحلية فيما يتعلق بالحد من 

مخاطر الكوارث
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 12:15- 13:15 الغرفة رقم 5(

المجموعة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمات غير الحكومية اإلنمائية البريطانية العاملة فيما وراء البحار 

تطرح هذه الفعاليات أسئلة جادة على الحكومات وقادة المجتمع المدني ومسئولي األمم المتحدة. ما التحديات التي تواجه الشراكات المحلية عند تناول 
الحد من مخاطر الكوارث؟ أين تحدث الشراكات المحلية من أجل الحد من مخاطر الكوارث فرقًا؟ وإن لم تحدث، فلماذا؟ انضم للخبراء والقادة 

العالميين كي تكتشف المزيد حول الدبلوماسية وراء الحد من الكوارث في مناظرة تفاعلية تضع المستمعين في مقعد القيادة.

فعاليات الجانبية: قصص نجاح في برامج االستعداد بين الوكاالت والمضي قدمًا
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 12:15- 13:15 الغرفة رقم 6(

قامت مجموعة العمل الفرعية المعنية باالستعداد التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بتنظيم هذا الحدث الجانبي )الفعاليات الجانبية(. 

أدت سنوات من الجهود المنسقة والتعاون بين أعضاء الجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلى إرساء أساس متين من أجل االستعداد لالستجابة 
للكوارث. وبعد تحقيق مجموعة من النجاحات في نشر األعمال اإلنسانية، يعمل هؤالء األعضاء في الوقت الراهن معًا لمالحقة التغيرات في البيئة 
العالمية. وتلقي هذه الفعاليات الجانبية الضوء على أمثلة النجاحات الجماعية في تخطط الطوارئ لمواجهة األخطار المتعددة، ومحاكاة الطوارئ، 
واإلنذار المبكرة واإلجراءات المبكرة، وتنمية قدرات االستجابة الوطنية والمحلية. وسيتم عرض التوصيات القابلة للتطبيق عالميًا من أجل تعزيز 

درجات االستعداد لتحقيق تقدم في أجندة الحد من الكوارث وحماية استثمارات ومكاسب التنمية. 

فعاليات جانبية: اإلدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف
)الثالثاء 10 مايو/أيار من 12:15- 13:15 الغرفة رقم 8+7(

تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

بناًء على تقرير التقييم العالمي 2011، تحتاج اإلدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف إلى االنتقال من االستجابة وإدارة األزمة إلى الجهود التفاعلية المسبقة 
للحد من المخاطر. وقد قام شركاء الميدان بتنسيق السياسات واألبحاث التي تركز على مجالين إستراتيجيين أساسيين هما: أسباب مخاطر الجفاف؛ 
واألدوات والوسائل األكثر فعالية للحد من مخاطر الجفاف وإدارتها مثل اإلدارة المتكاملة للجفاف؛ والروابط مع اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، 

والتقييمات، وتعزيز أنظمة الرصد واإلنذار المبكر الخاصة بمخاطر الجفاف.

فعاليات جانبية: تنقيح األجندة )جدول األعمال؟( الحد من مخاطر الكوارث في أوقات
تغير المناخ

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 12:15- 13:15 الغرفة رقم 18(

 EHS قام بتنظيم هذه الفعاليات الجانبية المنتدى الوطني األلماني وجامعة األمم المتحدة ـ

المناخية على المساعدات اإلنسانية واإلنمائية؟ سيقدم الخبراء من كال  للتقلبات  كيف يتسنى لمجتمع الحد من الكوارث التصدي لآلثار المتصورة 
المجالين رؤاهم الثاقبة بشأن ما يمكن أن يساهموا به لتحقيق نجاح للجهود الرامية إلى الحد من الكوارث فيما يتعلق بربط أعمال اإلغاثة وإعادة 
التأهيل ومفهوم التنمية في ظل الظروف المتغيرة للمناخ. وهل جميع أدوات الحد من مخاطر الكوارث على درجة متساوية من األهمية والفائدة في 
هذا السياق؟ وهل هناك إمكانيات لتعزيز األدوات القائمة؟ سيتم عرض مقترحات حول كيفية تناول جانب الجودة في جهود الحد من مخاطر الكوارث 

والتكيف مع تغير المناخ؛ وكيفية ترجمة المفاهيم إلى أعمال. 
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فعاليات جانبية: عن تحديد المخاطر والقدرة الوطنية على إدارة المخاطر
)C-CCV الثالثاء 10 مايو/أيار من 13:15- 14:15 قاعة(

ينظمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وموئل األمم المتحدة واالتحاد الدولي

إن تقديم معلومات شاملة عن المخاطر يشكل دعما للجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية والوكاالت القطاعية، والسلطات البلدية والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص للحد منها. ويتيح هذا الحدث الفرصة للبلدان لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والنظر في توخي نهج جديد لبناء واكتساب القدرات 
في مجال تحديد المخاطر. وستقدم عروض تعّرف بما يوجد في هذا المجال من برامج  تقدمها الحكومات والوكاالت الحكومية. وسيكون هذا الحدث 

مناسبة إلصدار توصيات لترتيب  األولويات القائمة في مجال بناء القدارت في مجال تحديد المخاطر والمحافظة على تلك القدرات.

فعاليات جانبية: شركاء من أجل المرونة والتصدي
)B-CCV الثالثاء 10 مايو/أيار من 13:15- 14:15 قاعة(

تم تنظيم هذه الفعاليات الجانبية بمعرفة مؤسسة كير الدولية، ومؤسسة Wetlands International، والصليب األحمر الهولندي، ومركز المناخ 
التابع للصليب األحمر 

شرعت 5 منظمات كائنة في هولندا في برنامج مدته 5 سنوات في 9 بلدان نامية. ويعتبر هذا التحالف إحدى المبادرات األولى بهذا الحجم التي تهدف 
إلى دمج النهج اإليكولوجية واإلنسانية واإلنمائية للتصدي األخطار المتزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي. وتعتبر مرونة المجتمعات المحلية إزاء تغير 
المناخ، والشراكات، وبناء القدرات، وحوار السياسات مكونات أساسية لهذا النهج وكذلك العروض التقديمية في هذا الحدث الجانبي )الفعاليات الجانبية(.

زلزال هايتي © صورة لألمم المتحدة – ماركو دورمينو

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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أنظمة  التعاون اإلقليمي في  الساحلية من خالل  المخاطر  إدارة  إنقاذ األرواح وتطوير  فعاليات جانبية: 
اإلنذار المبكرة ذات الصلة بالبحار والمحيطات في آسيا

)الثالثاء 10 مايو/أيار من 13:15- 14:15 الغرفة رقم 13(

تم تنظيم هذه الفعاليات الجانبية بمعرفة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الحكومية 
الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، والمجموعة الدولية المعنية بالحد من الكوارث المرتبطة بالرياح. 

العاتية، وموجات  والعواصف  االستوائية،  الطبيعية مثل األعاصير  فيها األخطار  تتسبب  التي  بالكوارث  الساحلية بصورة متكررة  المناطق  تتأثر 
تسونامي، والفيضانات الساحلية. ومن ثم فإن تناول اإلدارة الفعالة للحد من الكوارث في المناطق الساحلية يتطلب نهجًا متعدد األخطار. وقد تأثرت 
الساحلية  والمجتمعات  للبلدان  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تراجع  إلى  أدى  شامل  لدمار  تعرضت  حيث  الظواهر،  بهذه  متفاوتة  بصورة  آسيا 
لسنوات إن لم يكن لعقود. فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تم إنقاذ عدد كبير من األرواح وسبل كسب العيش من خالل التعاون بين الحكومات 
والمراكز والوكاالت اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية في هذه المنطقة ال سيما في حالة األعاصير االستوائية 
والعواصف العاتية وموجات تسونامي. وستعرض هذه الفعاليات الجانبية الدروس المستفادة والمنافع المتأتية من خالل التنسيق الفعال والتعاون في 

أنظمة اإلنذار المبكرة مع ُنُهج متعددة األخطار، وتشجيع حلول اإلدارة الفعالة للمخاطر، والتثقيف. 

المجتمعات  الكوارث على مستوى  الحد من مخاطر  أن تشجع  للتشريعات  يمكن  فعاليات جانبية: كيف 
المحلية؟

)A-CCV الثالثاء 10 مايو/أيار من 13:15- 14:15 قاعة(

نظم هذه الفعاليات الجانبية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

على الرغم من أن كثيرا ما ُتذكر ضرورة سن تشريع قوي في المواد اإلرشادية العالمية المعنية بالحد من الكوارث، إال إنها ال تقدم تفاصيل كثير حول 
ما يجب أن تتضمنه القوانين الجيدة. وعلى وجه الخصوص، كيف يمكن أن تعمل التشريعات على تشجيع الحد من الكوارث على مستوى المجتمعات 
المحلية؟ وعلى مدى السنتين الماضيتين، قام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بالتشاور مع أعضائه والشركاء الرئيسيين 
بشأن هذه األسئلة، وقد قام مؤخرًا بسلسلة من دراسات الحالة. وستعرض هذه الفعاليات الجانبية النتائج األولية وستقدم مناقشة مفتوحة حول أفضل 

الممارسات والمثالب ذات الصلة. 

فعاليات جانبية: وجهات نظر وأصوات وآراء من الخطوط األمامية
)A-CCV األربعاء 11مايو/أيار من 12:45- 13:45 قاعة(

نظمت هذه الفعاليات الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث

عمل برنامج "وجهات نظر من الخطوط األمامية" على جمع 50000 وجهة نظر وصوت من أناس يعيشون ويعملون في الخطوط األمامية للكوارث 
في ما يزيد على 50 بلدًا من خالل استشارات شخصية ورسائل نصية قصيرة )SMS(. ويتم الترحيب بالجميع في هذه الجلسة حيث سيتم تبادل 
وجهات النظر واآلراء والقصص أثناء مناقشات ومناظرات تضم العديد من أصحاب المصالح المباشرة بشأن نتائج األبحاث في 5 برامج تشاورية 
تجريبية قطرية. وسيستكشف المشاركون ما تنطوي عليه وجهات النظر المتأتية من الخطوط األمامية بشأن تسريع وتيرة تنفيذ إطار عمل هيوغو 

على المستوى المحلي. 
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فعاليات جانبية: عندما يلتقي العلم مع التطبيق ــ كيف يساهم العلم في الحد من الكوارث، وإدارة الكوارث 
والتكيف مع تغير المناخ؟ 

)B-CCV األربعاء 11مايو/أيار من 12:45- 13:45 قاعة(

نظم هذه الفعاليات الجانبية معهد أبحاث الحد من الكوارث بجامعة كيوتو، والمؤتمر الدولي للحد من الكوارث ــ المنتدى العالمي للحد من المخاطر 
في دافوس، ومؤسسة األبحاث المتكاملة من أجل الحد من مخاطر الكوارث، والمجلس الدولي لالتحادات العلمية. 

الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى حلول تتسم بالكفاءة واالستدامة من أجل الحد من مخاطر الكوارث والتكّيف مع تغير المناخ. وتعتبر اإلدارة 
المتكاملة للمخاطر، والحد من التعرض للمخاطر، وزيادة المرونة والتصدي موضوعات تتطلب نهج متعدد التخصصات. فكيف يستفيد العلم من 
الممارسة والتطبيق، ويستجيب على نحو مناسب لالحتياجات العملية؟ وهل العاملون في هذا المجال على استعداد لقبول حلول علمية؟ وكيف يتسنى 
لنا سد الفجوة بين العلم والتطبيق؟ ستتناول هذه الفعاليات الجانبية هذه األسئلة في حلقة عامة مع علماء وعاملين في هذا المجال، مما سيساهم في الفهم 

األفضل الحتياجات كل طرف من األطراف واإلمكانيات المتاحة والتوصية بمزيد من اإلجراءات. 

فعاليات جانبية: تأمين مستقبلنا المشترك: نهج متكامل إزاء المرونة والتصدي
)األربعاء 11مايو/أيار من 12:45- 13:45 الغرفة رقم 13(

قام بتنظيم هذه الفعاليات الجانبية المنظمة الدولية للرؤية العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة التأمين األصغر Microensure، وتحالف 
أفريقيا من أجل المرونة إزاء تغير المناخ )الذي يضم: مؤسسة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومؤسسة كير الدولية، والمنظمة الدولية للرؤية 
العالمية، ومعهد التنمية عبر البحار(، ومؤسسة تعزيز المرونة إزاء تغير المناخ )التي تضم: معهد الدراسات اإلنمائية، والمنظمة الدولية لتنمية األسرة 

والمجتمع، ومنظمة المعونة المسيحية(

ستسلط هذه الفعاليات الجانبية الضوء على الحاجة إلى المزيد من المناهج األكثر تكاماًل التي تنطوي على تكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر 
الكوارث، وسبل كسب العيش المستدامة والبيئة الطبيعية. وستدور المناقشات الرئيسية حول كيفية تطوير شراكات في مجال التكيف مع تغير المناخ 
والحد من الكوارث على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. وسيدور محور التركيز حول اإلجراءات المحلية التي تتخذها الهيئات الحكومية 
والوكاالت المتعددة األطراف وشركاء المنظمات يغر الحكومية لدمج التكيف مع تغير المناخ والحد من الكوارث من خالل مشروعات وبرامج من 

أجل توفير سبل لكسب العيش تتسم بالمرونة. 

فعاليات جانبية: إشراك المجتمع المحلي ــ روح العمل التطوعي وإدارة الكوارث
)C-CCV األربعاء 11مايو/أيار من 12:45- 13:45 قاعة(

نظم هذه الفعاليات الجانبية متطوعو األمم المتحدة

سيعرض المتحدثون كيفية دمج المتطوعين من المجتمعات المحلية بصورة أفضل في تخطيط إدارة الكوارث. وسيستمع المشاركون إلى هيئة وطنية 
المجتمع  والتعافي وكذلك من منظمات  الكوارث  للحد من  الوطنية  الجهود  للمتطوعين في  المنهجي  أجل اإلشراك  إستراتيجيات من  قامت بوضع 
المدني الذين يقومون بتدريب وتنسيق أعمال المتطوعين من أجل االستجابة المجتمعية للكوارث وجهود التعافي. وستقوم هيئة من المتحدثين بمناقشة 
البرامج، وتقديم التوصيات الملموسة، وحث المناقشات بشأن كيفية دمج المتطوعين على المستويين الوطني والمحلي لضمان إستراتيجية لإلدارة 

الفعالة للكوارث. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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فعاليات جانبية: تفعيل قدرات التكييف لدى أفريقيا ــ تحديات تغير المناخ والدروس المستفادة من برنامج 
أفريقيا للتكيف

)األربعاء 11 مايو/أيار من 13:45- 14:45 الغرفة رقم 5(

نظم هذه الفعاليات الجانبية برنامج أفريقيا للتكيف التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )بتمويل من حكومة اليابان(

تتعرض أفريقيا بشدة لمخاطر تغير المناخ ويتفاقم هذه الوضع بسبب الضغوط البيولوجية الطبيعية واإلنمائية مع ضعف قدرات التكيف. وتعاني أفريقيا 
من قدر كبير وعلى درجة عالية من التفاوت من المشكالت المتعلقة بتغير المناخ، باإلضافة إلى محدودية الموارد الالزمة للتكيف مع هذه المشكالت.  
وال تزال البلدان المشاركة في برنامج أفريقيا للتكيف تعالج عدم التوازن بين آثار تغير المناخ وقدرات التكيف. وستضع هذه األحداث الجانبية أفريقيا 
في بؤرة اهتمام المنتدى العالمي، كما ستسلط الضوء على التحديات المحددة والدروس المستفادة لتمكين األمم األفريقية من دمج الحد من مخاطر 

الكوارث والتكيف ضمن عملية إنمائية فعالة وأكثر مرونة. 

فعاليات جانبية: الخدمات المناخية، ومخاطر النكبات، وأسواق رأس المال ــ كيف يتم وضع الخدمات 
المناخية لتكون في صميم تنظيم التأمين

)األربعاء 11مايو/أيار من 13:45- 14:45 الغرفة رقم 8+7(

نظم هذه الفعاليات الجانبية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وشبكة ويليس لألبحاث، ومكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة، والبرنامج العالمي 
لألبحاث المناخية، والهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، وجمعية جنيف، والجمعية الدولية للتأمين. 

هناك موجة جديدة من اللوائح والتنظيمات في عدد من البلدان تطالب شركات التأمين باإلبالغ عن المخاطر ذات الصلة بالمناخ. وتستكشف هذه 
الفعاليات الجانبية المنافع المتأتية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشرك مجتمع البحوث المناخية، وخدمات األرصاد الجوية الوطنية، 
والحكومة والقطاع الخاص. ويتمثل الهدف في تعبئة الموارد، والخبرات والمعلومات إلحراز تقدم في نمذجة الظواهر المناخية والتنبؤ في أدوات 
نمذجة المخاطر في قطاعي التمويل والتأمين )إعادة التأمين(. وستتناول هذه الفعاليات الجانبية أيًضا بالفحص عالقة التقلبات والتغيرات المناخية بالحد 

من المخاطر والتكيف مع المناخ. كما ستستكشف أيضًا كيف تقوم الشركات بتقييم المخاطر ذات الصلة بالمناخ.

فعاليات جانبية: االستثمار في قيادات المجتمعات المحلية من أجل التنفيذ المحلي إلطار عمل هيوغو
)األربعاء 11مايو/أيار من 13:45- 14:45 الغرفة رقم 6(

نظم هذه الفعاليات الجانبية منتدى ممارسي المجتمع المدني من أجل المرونة

ستقوم هذه الفعاليات الجانبية بتجميع القادة المحليين وواضعي السياسات لعرض الصندوق المجتمعي للمرونة، وهو آلية مبتكرة لدفع العمل المحلي 
الفعالة  واإلستراتيجيات  الممارسات  الشريكة  والمؤسسات  المحلي  المجتمع  من  الممارسون  وسيعرض  بلدًا.   13 في  فيه  العمل  يجري  المجتمعي 
المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلشراك صناع القرار، وكيفية تعبئة الموارد. وسيقوم المتحدثون بتقييم الفرص والتحديات التي تواجه توسيع 
نطاق العمليات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. وستتيح هذه الفعاليات الجانبية فرصة للتركيز بصورة مباشرة على دور الممارسين في 

المجتمعات المحلية لدفع األولويات والممارسات المحلية. 
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فعاليات جانبية: حوكمة المخاطر ــ إطار عمل فعال لإلجراءات المتكاملة
)A-CCV الخميس 12مايو/أيار من 12:30- 13:30 قاعة(

نظم هذه الفعاليات جامعة سانتياغو دي كومبوستيال مع معهد الدراسات المتقدمة، ومشروع حوكمة المخاطر بجامعة األمم المتحدة، والوكالة اإلسبانية 
للتعاون اإلنمائي الدولي )مكتب السلفادور( 

للتصدي  المحلي والعالمي  المستوى  المباشرة على  المصالح  المخاطر، والمنظمات وأصحاب  المخاطر هي مفهوم يجمع مكونات أنظمة   حوكمة 
بصورة أكثر نجاحًا إلشكاليات التعرض للمخاطر، ومعالجة نقاط الضعف، وعالقات الطبيعة اإلنسانية، والشك والريبة اللذان يكتنفان التغير العالمي. 
وتتمثل أهداف هذه الفعاليات الجانبية في رسم األبعاد والمكونات الرئيسية لحوكمة المخاطر لتحديد العوامل المقيدة وفرص تحقيق المزيد من التقدم.  

وسيتم تكريس االهتمام لفهم صلة نتائج األبحاث المؤخرة بأرض الواقع. 

فعاليات جانبية: فريق العمل العالمي المعني بكودات البناء
)الخميس 12مايو/أيار من 12:30- 13:30 الغرفة رقم 4+3(

نظم هذه الفعاليات الجانبية فريق العمل العالمي المعني بكودات البناء

تعتبر كودات ومعايير البناء أساسية من أجل غد أكثر أمانًا. ستعرض هذه الفعاليات الجانبية النهج التشاركية في كودات البناء واإلستراتيجيات المبتكرة 
لالمتثال، متضمنة معايير األبنية غير الهندسية، واإلضافات التعديلية. كما ستعتمد أيضًا على جلسة فريق العمل العالمي المعني بكودات البناء في 
المنتدى العالمي 2009 التي أفضت إلى إنشاء شبكة عالمية وقاعدة بيانات للموارد. وسيتبع العروض الموجزة التي يقدمها متخصصون لتحسين 
االمتثال ألغلبية الفئات المعرضة لمخاطر إعداد خطة عمل إستراتيجية للسنوات 2011 - 2015، من خاللها يمكن للممارسين )العاملين في المجال( 

وضع أهداف لرسم خرائط للكودات، وموارد المعايير وأنشطة االمتثال، وتلبية احتياجات المستخدمين المسؤولين عن تطبيق الكودات. 

فعاليات جانبية: استشراف آفاق المستقبل في 2020 ــ رسالة مستمرة لتأمين
غٍد أكثر أمانًا

)B-CCV الخميس 12مايو/أيار من 12:30- 13:30 قاعة(

)ADPC( نظم هذه الفعاليات الجانبية المركز اآلسيوي لالستعداد للكوارث

تم تأسيس هذا المركز في 1986 انطالقًا من اإليمان القوي للمدير المؤسس له العقيد بريان وارد الذي ارتأى ضرورة إعادة النظر في أساليب رؤية 
الناس للمخاطر وذلك لعمل المزيد من أجل تجنب الخسائر واألضرار. وبعد 25 سنة من تأسيسه، يهدف هذا المركز إلى مضاعفة الجهود المبذولة.  
وتمثل هذه الفعاليات الجانبية حوارًا مع شركاء في جميع أنحاء العالم من أجل التركيز على مساندتنا وتوضيحها من خالل وضع أولويات للعمل في 

مجال تمكين أسباب المجتمعات المحلية من أسباب القوة، وتأصيل ثقافة األمان، وبناء مدن أكثر أمانًا، والتكيف مع تغير المناخ. 
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فعاليات جانبية: دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي
)الخميس 12 مايو/أيار من 12:30- 13:30 الغرفة رقم 13(

نظم هذه الفعاليات الجانبية دوريونغ نيفا ران

ستسلط هذه الفعاليات الجانبية الضوء على العناصر األساسية بشأن كيفية دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ على المستوى المحلي.  
وسيتحدث المشاركون عن كيفية زيادة القدرات. وسيكون هناك عرض تقديمي عن أدوات وأطر دمج مخاطر الكوارث وتغير المناخ ضمن تخطيط 

المناطق الحضرية والريفية على المستوى المحلي. 

فعاليات جانبية: االستخدام المتكامل لتكنولوجيا الفضاء من أجل الحد من مخاطر الكوارث
)الخميس 12 مايو/أيار من 13:30- 14:30 الغرفة رقم 5(

نظم هذه الفعاليات الجانبية الشراكة المواضيعية العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة في 
حاالت الطوارئ )برنامج األمم المتحدة للمعلومات الفضائية، والمركز األلماني للفضاء الجوي، والمركز اآلسيوي للحد من الكوارث، ومعهد بحوث 

)ISPRS النظام البيئي، والجمعية العالمية للتصوير المساحي واالستشعار عن بعد

 في الغالب يتم استخدام تطبيقات مستندة إلى علوم الفضاء في االستجابة للطوارئ أثناء الكوارث وذلك لرصد حالة البيئة، وآثار تغير المناخ، والمالحة 
العالمية، واالتصاالت في جميع أنحاء العالم. وستعرض هذه الفعاليات الجانبية أمثلة عن تطبيقات الفضاء في سياق الحد من المخاطر والتكيف مع 

تغير المناخ والتعافي. كما تهدف إلى إظهار أن االستثمار اليوم في استخدام المعلومات المستندة إلى علوم الفضاء ستقود إلى مستقبل أكثر أمانًا.

فعاليات جانبية: ديسا تانغو ــ قرى تتسم بالمرونة إزاء التغيرات المناخية في إندونيسيا
)الخميس 12 مايو/أيار من 13:30- 14:30 الغرفة رقم 18(

نظم هذه الفعاليات الجانبية الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث في إندونيسيا بالشراكة مع ممثلين من مجتمعات محلية

تحتاج الحكومات المحلية إلى زيادة جهود الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمعات المحلية. ويبين مفهوم هذه القرى كيفية القيام بذلك 
من خالل الحكومات والمانحين والمجتمع المحلي. وسيتم عرض دراستي حالة عن الممارسات الجيدة في هذا الشأن. اإلجراءات الخاصة بالمالجئ 
االنتقالية حيث تقوم المجموعات المجتمعية والحكومة المحلية ومنتدى يوجياكارتا للحد من الكوارث بالعمل معًا لمساعدة القرى المتضررة من زلزال 

2006، وبركان 2010؛ وكيف قامت المجتمعات المحلية في بادانغ بإعادة بناء بيوت أكثر أمانًا بعد زلزال 2009.

فعاليات جانبية: المدن والفيضانات في القرن الواحد والعشرين ــ االتجاهات واآلثار وتداعيات السياسات
)الخميس 12 مايو/أيار من 13:30- 14:30 الغرفة رقم 8+7(

نظم هذه الفعاليات الجانبية البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث بالشراكة مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

تأتي الفيضانات التي تضرب المناطق الحضرية على قمة تحديات التنمية التي تواجه واضعي السياسات والمسؤولين عن المدن في البلدان النامية 
في جميع أنحاء العالم. ومن العوامل الرئيسية الدافعة إلى ذلك سوء تخطيط المناطق الحضرية وانتشار العشوائيات. ويؤدى تغير المناخ لتفاقم هذه 
المخاطر. وتقدم هذه الفعاليات الجانبية التوصيات الرئيسية والنتائج المتأتية من الكتيب المعني باإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات في المناطق 
الحضرية المعد من جانب منظمي هذه الجلسة. وسيكون هناك اهتمام خاص بالدروس المستفادة في عمل مواءمة بين أطر الحد من الكوارث والتكيف 

مع تغير المناخ على المستوى المحلي. 
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فعاليات جانبية: نهج االتحاد األوروبي نحو الحد من مخاطر الكوارث
)C-CCV الخميس 12 مايو/أيار من 13:30- 14:30 قاعة(

قامت المفوضية األوروبية بتنظيم هذه الفعاليات الجانبية

وضعت المفوضية األوروبية نهجًا شاماًل ومتكاماًل للحد من مخاطر الكوارث. وستعرض هذه الفعاليات الجانبية كيف ساهمت إستراتيجيات المفوضية 
في تنفيذ إطار عمل هيوغو. وسيدور محور تركيزها حول تنفيذ هذه اإلستراتيجية ال صيما في مجاالت تقييم المخاطر ومقارنة البيانات والتمويل.  
كما سيتم عرض خطة التنفيذ الخاصة باإلستراتيجية الخارجية التي نشرتها المفوضية مؤخرًا. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد 

من الكوارث وربطها مع التكيف مع تغير المناخ في إطار منهجي في مجال التنمية. 

فعاليات جانبية: الخطوات القادمة في الفعاليات الجانبية الخاصة بملخص الرئيس ــ تنفيذ األولويات
)الجمعة 13 مايو/أيار من 12:45- 14:15(

نظمت هذه الفعاليات الجانبية الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث

عقب ملخص الرئيس مباشرة، سيتم عقد جلسة فعاليات جانبية الستكشاف وتبادل األفكار حول الخطوات التي يمكن أن يتخذها الممارسون والمنظمات 
عند عودتهم إلى أعمالهم. وستركز هذه الفعاليات على ما يمكن القيام به في األيام واألسابيع والشهور القادمة قبل تنفيذ وتدعيم ملخص الرئيس. 

 

 

.Practical Action/ Shradha Giri Bohora © حقوق الطبع محفوظة لـ
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مقاعد مركز العرض 
1 تعزيز االتحاد المعني بالمرونة إزاء التغيرات المناخية

سيعرض النهج الخاص باإلدارة الذكية للمناخ ومخاطر الكوارث )الذي شارك في إعداده ممارسون وواضعو سياسات وعلماء( أعمال هؤالء من 
خالل مطبوعات وأفالم فيديو وموارد على شبكة اإلنترنت وأبحاث. وستقدم مراكز العرض 10 حاالت في أفريقيا وآسيا تم فيها دمج الحد من مخاطر 

الكوارث وتغير المناخ في عملية التنمية. 

2 سوريا
سيتم عرض جهود الحد من المخاطر والحماية البيئية في سوريا من خالل وبسترات وكتب واسطوانات مدمجة ومجالت أطفال وألعاب فيديو عن الكوارث. 

3 المجر
سيسلط مركز العرض الضوء على بعض الجوانب األكثر إثارة في اإلجراءات التدخلية الخاصة بالطوارئ والتعافي بعد كارثة الرواسب الحمراء 

التي أصابت ثالث بلدان مؤخرًا في المجر )هنغاريا(. 

4 لجنة هويرو، المنظمات الشعبية لمناصرة المرأة
سيقوم المنظمون بعرض معلومات عن منتدى الممارسون في المجتمعات المحلية وإنجازاته، وصندوق التكيف المجتمعي، وهو آلية تمويل لتوجيه 

األموال المخصصة للحد من مخاطر الكوارث إلى ممثلي المجتمعات المحلية، ونتائج أبحاث "وجهات نظر المرأة من الخطوط األمامية". 

5 الشبكة المعنية بالكوارث والفروق بين الجنسين 
ستعرض هذه الشبكة مطبوعات ومواد تفاعلية عن دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في سياسات وممارسات الحد من الكوارث. كما ستجمع 

توصيات وأفكار وتجارب المشاركين في المنتدى العالمي حول المساواة بين الجنسين والحد من المخاطر.

6 الحد من مخاطر الكوارث في مجال الرعاية الصحية
ستقوم الجهات المنظمة بعرض اتصاالت ومواد فعالة بشأن المستشفيات اآلمنة والمخاطر التي تواجه قطاع الرعاية الصحية وتقييم القدرات وكذلك 

األدوات االسترشادية الخاصة بتصميم برامج الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ. 

7 األمن الغذائي والزراعة
سيسلط مركز العرض الضوء على قضايا الحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة بالزراعة، والغابات، والثروة السمكية، األمن الغذائي في سياق مناخ 

متغير. وسيتم عرض أدوات تعلم عن بعد وبوسترات، كما سيتم تنظيم "ركن النقاش" في أوقات محددة في اليوم.

8 البيئة 
سيعرض المنظمون أمثلة عملية عن أعمالهم بشأن تشجيع الحلول المبتكرة من أجل التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث من خالل 

إدارة واستعادة النظم اإليكولوجية. وستبين المطبوعات ومواد الوسائط المتعددة والمواد التفاعلية حاالت ومشروعات ملموسة. 
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9 المنتدى الدولي للتعافي من الكوارث
سيعرض هذا المنتدى منتجات وخدمات على الحكومات المحلية لتسهيل التعافي طويل األجل بعد الكوارث الذي يتسم بالمرونة. وسيتم عرض وحدات 
لبناء القدرات، والدروس المستفادة والتقارير المواضيعية مع توفير مكان لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث، وأفالم فيديو وألعاب عن عمليات التعافي.

10 شركة غوغل
ستعرض الجهة المنظمة تطبيقات الحد من الكوارث وخدمة صانع الخرائط )Map Maker( لديها التي تسمح للمستخدمين بإضافة معلومات تفصيلية 
عن مواقع محددة على خرائط غوغل. ومن خالل توفير خرائط أساسية عامة جيدة وعرض موقع الهياكل والخدمات الحساسة والمعرضة لمخاطر، 

سيسمح تطبيق صانع الخرائط بتحسين أساليب تحديد المخاطر واالستعداد لها. 

11 المنتدى العالمي للمخاطر
سيروج هذا المنتدى للمؤتمر الدولي للكوارث والمخاطر وسيعرض أنشطة خاصة بأكاديمية المخاطر ومنتدى الشبكات التابعين له. كما يهدف هذا 

المنتدى إلى تقييم احتياجات الزائرين إلى األدوات، وتدعيم الحد من مخاطر الكوارث. 

12 إندونيسيا
ستقوم حكومة إندونيسيا وشركائها )المانحين والحكومات المحلية والمنتديات المجتمعية والجامعات( بعرض أعمالها بشأن إدارة الكوارث، والحد من 

المخاطر، والتعافي في البالد. كما سيشارك مركز أبحاث التخفيف من آثار تسونامي والكوارث في ذلك.

13 المفوضية األوروبية
ستعرض المفوضية األوروبية نهجها المتكامل إزاء الحد من مخاطر الكوارث داخل بلدان االتحاد األوروبي وخارجها. سيشجع مركز العرض تبادل 

ونشر المعارف الفنية، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين أعضاء مجتمع الحد من مخاطر الكوارث.

14 فرنسا
سيقدم مركز العرض نظرة عامة عن أنشطة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الفرنسية بشأن الحد من مخاطر الكوارث. وسيدور محور التركيز 
حول اإلرث الثقافي والطبيعي والمخاطر والتخطيط لمواجهة المخاطر واستخدام األراضي، والتدابير الهيكلية للحد من التعرض للمخاطر، ومعلومات 

عن المخاطر وأنشطة تثقيفية، والتعاون الدولي من أجل إعادة اإلعمار والتعافي. 

15 اليابان 
ستعرض اليابان أدوات وتقنيات وأساليب للحد من المخاطر يمكن نقلها إلى بلدان أخرى. كما سيتم عرض حاالت ملموسة وممارسات جيدة في مجال 

التعاون الدولي.

)Global Design Village( 16 بوابة قرية التصاميم العالمية
ستطلق هذه البوابة مسابقة للحصول على أكثر الحلول االبتكارية التي تركز على التصاميم للحد من آثار الكوارث حيث ستكون هذه المسابقة مفتوحة 

أمام الطالب والمهنيين والجمهور العام. كما سيتم عرض دراسة حالة يتم تفصيلها مع جامعة آلتو وحكومة بيرو. 

17 شبكة الشراكة الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ 
سيقدم مركز العرض مبادرات إلدارة مخاطر الكوارث يتم القيام بها في الوقت الحالية في منطقة المحيط الهادئ. وتتضمن الموضوعات إستراتيجيات 

إقليمية ووطنية إلدارة مخاطر الكوارث، وأدوات وإرشادات، ومواد توعية وبروشورات، وكذلك شبكة المحيط الهادئ الخاصة بالكوارث. 



وق
لس

ا

41

البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث - الدورة الثالثة 2011

18 منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ستقوم الجهات المنظمة التي تضم دول منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي تشارك بصورة نشطة في إدارة الكوارث بتسليط الضوء على 

اإلنجازات الرئيسية في تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة. 

19 مبادرة إنقاذ الطفولة ــ الحد من مخاطر الجفاف في أفريقيا
ستعرض هذه المبادرة التجارب الخاصة بحماية الفئات المعرضة لمخاطر من آثار الجفاف مع التركيز على األطفال في البلدان األفريقية. وستكون 
هناك صور وأفالم ومطبوعات وأدوات نشطة ستسلط الضوء على الدور الذي تقوم به الحماية االجتماعية في تشجيع سبل كسب العيش التي تتسم 

باالستدامة والمرونة إزاء موجات الجفاف. 

20 المنظمة الدولية للهجرة 
ستعرض الجهة المنظمة أفالم ومطبوعات ومواد تفاعلية خاصة بأحدث الخبرات الخاصة بها بشأن الحد من المخاطر والتحركات البشرية، وكذلك 

السياسات والبرامج التي تساند المجتمعات المحلية التي تشردت من جراء الكوارث أو تغير المناخ. 

21 مبادرات أسيوية
سيقدم مركز العرض أنشطة خاصة بالحد من مخاطر الكوارث في آسيا تتضمن اتفاقية رابطة بلدان جنوب شرق آسيا )آسيان( بشأن إدارة الكوارث 
وبرنامج عمل االستجابة للطوارئ، وبوابة مشروعات الحد من مخاطر الكوارث، والمجاالت المواضيعية لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 

في المناطق التي بها صراعات، والمساءلة والتغلب على الحواجز الثقافية واللغوية في نشر ثقافة الحد من مخاطر الكوارث. 

22 ألمانيا 
سيقدم مركز العرض نظرة شاملة حول أفضل الممارسات األلمانية الخاصة بالحد من الكوارث فيما يتعلق بقطاعات وضع السياسات، والتنمية، 
والعلم وأنشطة األعمال. وسيكون هناك تركيز خاص على الروابط بين الحد من التغير والتكيف مع تغير المناخ، والجوانب االقتصادية والتعليمية 

في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث. 

23 أفريقيا
سيقدم مركز العرض نظرة شاملة عن بعض أفضل الممارسات والسياسات والمشروعات التي تنفيذها في الوقت الحالي مؤسسات ومنظمات أفريقية 
والبيئات  والدول  المنظمات  وأنواع من  نطاقات عمل مختلفة  تمثل  التي  األنشطة  العديد من  الكوارث. وسيتم عرض  الحد من مخاطر  في مجال 

الجغرافية.

24 األطفال الحد من مخاطر الكوارث
سيتم تسليط الضوء على دراسات وممارسات جيدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ويتضمن ذلك آثار الكوارث على األطفال والمواد الترويجية وتلك 

الخاصة باالتصاالت مثل البوسترات وأفالم الفيديو واأللعاب التعليمية وألعاب الفيديو. 

25 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
سيعرض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية مبادرات ومنتجات تعمل على تحسين القدرات المؤسسية ومن ضمنها 
تقييمات االحتياجات بعد الكوارث، وخدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية والمناخية من أجل اإلنذار المبكرة، وأدوات لدمج الحد من 

مخاطر الكوارث والتكيف ضمن أطر المساعدة اإلنمائية وفي صلب التخطيط الوطني للتنمية وإعادة اإلعمار. 

)Global Hand( 26 برنامج األيادي العالمية
سيعرض هذا البرنامج أوراقه البحثية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من الكوارث. وسيتم توزيع استبيان لتجميع مدخالت 

وآراء حول أوضاع الحد من الكوارث. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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27 سويسرا 
سيتم تسليط الضوء على انخراط سويسرا في الحد من الكوارث وسيتضمن ذلك برامج ومشرعات الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وأنشطة الحد 

من الكوارث في جامعة جنيف. 

28 المرفق العالمي التابع للبنك الدولي للحد من الكوارث والتعافي منها
سيقدم مركز العرض أدوات لدعم اتخاذ القرارات ومبادرات مع التركيز بصورة خاصة على األخطار والكوارث وجمع معلومات عن المخاطر 
وتقييمها واالستشعار عن بعد وكذلك التقنيات المستندة إلى اعتبارات المجتمعات المحلية وتلك التي تأتي من مصادر مفتوحة. كما سيعرض بعض 

منتجات المعرفة التي ظهرت مؤخرا بشأن الجوانب االقتصادية آلثار الكوارث وتمويل أنشطة الحد منها. 

29 الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
ستعرض الشبكة نتائج أحدث وجهات النظر المتأتية من األبحاث التي تمت على الخطوط األمامية، ويتضمن ذلك معلومات مما يزيد على 50 ألف 
شخص في جميع أنحاء العالم تم تجميعها من 620 مجموعة مجتمعية شعبية. وستركز المواد المعروضة على حرية التعبير عن الرأي وقصص من 

أناس يعيشون ويعملون في الخطوط األمامية ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث. 

30 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، وجمعيات الهالل االحمر والصليب االحمر الوطنية
أمثلة ملموسة لمشروعات  الطبيعية مع االعتماد على  أكثر مرونة وتصديًا لألخطار  المحلية  المجتمعات  سيعرض االتحاد دروسًا مستفادة جعلت 
اإلنذار المبكرة والمشروعات االستعدادين في السياقات الوطنية. وسيتم التشديد بصورة خاصة على العمل المحلي إلنقاذ األرواح وسبل كسب العيش.

31 مبادرة "تمكين المدن من مجابهة الكوارث" 
تهدف هذه المبادرة إلى تعبئة الحكومات المحلية التخاذ ما يلزم نحو تعزيز قدرات المجتمعات المحلية الحضرية على المرونة والتصدي. وستعرض 
المدن النموذجية والشركاء المشروعات واألدوات والممارسات الجيدة الخاصة بهم. وستقوم الجهات المنظمة بجمع المعلومات والتجارب حول تنفيذ 

األساسيات العشرة للحكومات المحلية. كما سيتم عرض المنتدى األسيوي اإلقليمي المواضيعي بشأن الحد من المخاطر في المناطق الحضرية. 

)Kokusai Kogyo Holdings( 32 مؤسسة كوكوساي كغيو هولدنجز
ستعرض الجهة المنظمة كرة أرضية رقمية تفاعلية باسم "الكرة األرضية الملموسة" حيث يتسنى للزائرين التفاعل معها لمشاهدة أي منطقة على هذا 
الكوكب وكيف يتسنى لهم البحث من خالل معلومات محلية. وسيتم تقديم جوانب شبه واقعية من خالل اإلنترنت مع البحث عن أحدث البيانات عن 

الطقس وتحديثها. 
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1 تعزيز االتحاد المعني بالمرونة إزاء التغيرات المناخية
2 سوريا
3 المجر

4 لجنة هويرو، المنظمات الشعبية لمناصرة المرأة
5 الشبكة المعنية بالكوارث والفروق بين الجنسين

6 الحد من مخاطر الكوارث في مجال الرعاية الصحية
7 األمن الغذائي والزراعة

8 البيئة
9 المنتدى الدولي للتعافي من الكوارث

10 شركة غوفل
11المنتدى العالمي للمخاطر

12 إندونيسيا
13 المفوضية األوروبية

14 فرنسا
15 اليابان

)Global 16 بوابة قرية التصاميم العالمية 
Design Village(

17 شبكة الشراكة الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث 
في منطقة المحيط الهادئ

18 منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
19 إنقاذ الطفولة الحد من مخاطر الجفاف في أفريقيا

20 المنظمة الدولية للهجرة
21 مبادرات أسيوية

22 ألمانيا
23 أفريقيا

24 األطفال والحد من مخاطر الكوارث 
25 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة العالمية 

لألرصاد الجوية
)Global Hand( 26 برنامج األيادي العالمية

27 سويسرا
28 البنك الدولي-المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش

29 الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
30 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر، وجمعيات الهالل االحمر والصليب االحمر الوطنية
31 مبادرة "تمكين المدن من مجابهة الكوارث"

 )Kokusai 32 مؤسسة كوكوساي كغي هولدنجز
Kogyo Holdings(
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ملخص رئيس الدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد من مخاطر 
الكوارث )يونيو/حزيران 2009(

يقدم هذا الملخص تقييم الرئيس للدوافع الرئيسية للمداوالت التي تمت خالل الدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث التي حضرتها 
152 حكومة، و137 منظمة، و1688 مشاركًا. تمت مناقشة مسودة الملخص في الجلسة العامة األخيرة غير الرسمية، وبعد ذلك تمت إتاحة مسودة 
منقحة للمشاركين لمدة أسبوعين إلبداء المزيد من المالحظات والتعليقات، التي تم تناولها في هذا الملخص النهائي. يمكن الحصول على مزيٍد من 

 http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009/ :المعلومات حول هذا االجتماع على الرابط التالي

مخاطر الكوارث والمنتدى العالمي

الكوارث.- 1 العالمي وزيادة مخاطر  المناخ  تغير  بشأن  قلق متزايد  الكوارث في ظل  للحد من مخاطر  العالمي  للمنتدى  الثانية  الدورة   انعقدت 
وفي االفتتاح رفيع المستوى للمنتدى العالمي، أكد القادة السياسيون ومنهم رؤساء دول ورؤساء حكومات، بكلمات قوية وقاطعة على أن الحد 

من مخاطر الكوارث ُيعد أمًرا بالغ األهمية في إدارة اآلثار الناجمة عن تغير المناخ وتجنب تدني مستوى الرفاهية االجتماعية واالقتصادية. 

منذ انعقاد الدورة األولى للمنتدى العالمي في عام 2007، زادت اإلرادة السياسية بشكل هائل في جميع المناطق للتصدي لمخاطر الكوارث في - 2
الدول المتقدمة والنامية على السواء وكذلك على مستوى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وقد جاءت هذه الزيادة من القاعدة إلى القمة، 
حيث أدركت المجتمعات المحلية األخطار التي تواجهها والحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأنها. ويأتي الحماس والريادة في قضية الحد من مخاطر 

الكوارث بشكل متزايد من منطقة الجنوب.

لقد أدرك المنتدى العالمي أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ منذ أن قامت الدول األعضاء في األمم المتحدة بتبني إطار عمل هيوغو في عام 2005، - 3
كما جاء في تقرير التقييم العالمي حول الحد من مخاطر الكوارث، ال سيما من حيث إجراءات إنقاذ األرواح مثل تحسين مستوى االستعداد 
للكوارث واالستجابة لها، إال أنه ما زال علينا القيام بالكثير. اتحدت الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرون في االعتقاد بأنه 
يجب اآلن اإلسراع في مواجهة العوامل التي تزيد من مخاطر الكوارث، مثل الفقر وقابلية التضرر في المناطق الريفية، والنمو الحضري 
الذي يفتقر إلى التخطيط واإلدارة السليمة، وتدهور النظم البيئية. ُتحتم الضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ليس فقط للحد من مخاطر الكوارث، 
ولكن أيًدا للحفاظ على القوة الدافعة الالزمة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ومنها الحد من الفقر، والتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق نتائج 

صحية أفضل.

مع استمرار مداوالت المنتدى العالمي، أصبح من الواضح أنه قد تم وضع أساليب وأدوات مبتكرة وتطبيقها في العديد من المجاالت الرئيسية، - 4
مثل: إدارة المخاطر في المناطق الحضرية، وتطبيق تحليل الفوائد والتكلفة، واالستراتيجيات المعتمدة على المجتمعات المحلية وعلى المستوى 

المحلي، والتحذير المبكر، وضمان أمان المرافق مثل المدارس والمستشفيات. 

سلط المنتدى العالمي الضوء على أهمية التعليم وتبادل المعرفة، بما في ذلك المعارف األصلية والمحلية، وضمان الوصول اليسير والنظامي - 5
العابرة للحدود.  الدولية الُمصممه خصيصًاا لكي تناسب قطاعات معينة، والبيانات الضرورية  إلى أفضل الممارسات واألدوات والمعايير 
كما ركز على ضرورة االستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي، وضرورة تحقيق مزيد من الدمج الفعال للمعلومات العلمية والفنية في 

السياسات والممارسات.

أصبحت البلدان المعرضة للمخاطر اآلن تولي أولوية كبيرة للحد من مخاطر الكوارث، وتأمل في المضي بخطى سريعة في تصميم سياسات - 6
واستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها وتطبيقها. ويتزايد ظهور الحاجة الملحة لهذه الحركة في البلدان النامية القابلة للتضرر، 
التي قد تتكبد نصيًبا متزايًدا غير متناسب من آثار الكوارث في المستقبل. يجري حالًيا وضع عدد متنوع من المنظمات والمنتديات الوطنية 
إلى  الوصول  المبادرات، وتسهيل  إلى دعم هذه  الدولي أن يسارع  المجتمع  العمل وتنسيقه. يجب على  أو تعزيزها إلرشاد هذا  واإلقليمية 

الموارد، والمساعدات، والخبراء. 

ُتعد المجاالت التالية ذات أهمية بالغة في تحقيق التقدم في المستقبل:- 7
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تغير المناخ
يعمل التغير المناخي بالفعل على تضخيم مخاطر الكوارث التي تهدد العديد من الدول النامية. أفادت بعض الدول أن زيادة حجم الطوارئ - 8

اإلنسانية وزيادة معدلها يعمالن على توسيع نطاق قدرات المساعدة اإلنسانية على الصعيدين الوطني والدولي. بالنسبة لبعض الدول التي تتكون 
من جزر صغيرة، تعمل زيادة مستويات المخاطر على تقويض مدى قدرتها االقتصادية االجتماعية على االستمرار كدول. ُيعد وقوع الكوارث 
بطيئة الظهور وانعدام األمن الغذائي المرتبط بها مصدًرا للقلق الكبير. في المنتدى العالمي، تم االتفاق على أن تناول الدوافع األساسية لمخاطر 

الكوارث يتيح إمكانية تحقيق فوز ثالثي األوجه؛ يتمثل في إحداث التكيف، والحد من مخاطر الكوارث، والحد من الفقر. 

تتمثل وجهة النظر الغالبة في المنتدى العالمي في ضرورة اتخاذ إجراء عاجل للتوفيق والربط بين السياسيات واألطر الخاصة بالحد من - 9
مخاطر الكوارث والتكّيف مع تغير المناخ، ولتحقيق ذلك في اإلطار األوسع للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتتمثل األولوية في دمج 
كٍل من الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ باعتبارهما يمثالن أهداًفا جوهرية ونظامية للسياسة، في خطط التنمية الوطنية 
وفي دعم استراتيجيات الحد من الفقر وخطط مساعدة الدول. وتستلزم الضرورة االستعداد بشكل أفضل لمواجهة العواقب اإلنسانية الناجمة 
عن تغير المناخ، بطرق من بينها استخدام نظم اإلنذار المبكر والتكيف على المستوى المحلي. وقد تم التأكيد على ضرورة أن يمثل الحد من 
مخاطر الكوارث جزًءا ملموًسا من االتفاق الخاص بتغير المناخ الذي ُأبرم في مؤتمر األمم المتحدة للمناخ الذي ُعقد في كوبنهاغن في كانون 

األول/ديسمبر 2009.

 يجب أيًدا أن تنظر سياسات الحد من مخاطر الكوارث بعين االعتبار إلى تغير المناخ. قدمت بعض الدول عروًضا ملموسة لدمج جهودها- 10
أو تنسيقها للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. وتم التأكيد على أن أساليب إدارة النظم البيئية يمكنها أن تحقق فوائد عديدة من 
بينها الحد من المخاطر، لذا يجب أن تمثل جزًءا أساسًيا من هذه االستراتيجيات. اقترحت مجموعة من الدول أنه يجب توجيه ما ال يقل عن 
30٪ من التمويل المخصص للتقّيف والمتاح للدول النامية إلى مشاريع الحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ والطقس. وفي الوقت ذاته، يجب أن 
ال تغفل سياسات الحد من مخاطر الكوارث المخاطر الجيولوجية مثل الزالزل، وأمواج تسونا مي، وثورات البراكين، التي ُتعد مسئولة عن 

نسبة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث.

الحد من المخاطر للجميع
سلط المنتدى العالمي الضوء على عدد هائل من التجارب الناجحة في مجال إدارة الكوارث والحد من المخاطر على صعيد المجتمع المحلي - 11

وعلى المستوى المحلي، وأكد على الدور الرئيسي للمرأة كمحرك ورائد للتغير في العديد من هذه العمليات، وكذلك على األدوار المهمة التي 
تلعبها المجتمعات المحلية في المجتمعات المعرضة لمخاطر كبيرة وكذلك المجتمعات األصلية. كما اعُتبر األطفال عوامل قوية للتغيير، ويجب 
إشراكهم في عملية صنع القرارات. وفي الوقت ذاته، أكد المنتدى على أن العمليات الشعبية القائمة على المشاركة لم تلَق في الغالب الدعم 
الكافي من جانب الحكومات المركزية أو المحلية، وأنه لم تتم االستفادة كما ينبغي من الوسائل، والمعرفة، واألدوات التي ُأأتيحت، في وضع 

السياسات وعمليات التنفيذ. 

أكد المنتدى العالمي على أن النجاح في الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير موارد الرزق المستدامة، كل ذلك يحتاج - 12
إلى تعاون شامل وشراكات كبيرة تعكس االعتماد المتبادل بين كٍل من الحكومات المركزية والمحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 
وهذا يتطلب توفير الموارد الضرورية على المستوى المحلي، وإشراك المجتمع المدني في رصد التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث، 

واستخدام اآلليات الالزمة لزيادة المساءلة. 

هناك حاجة ملحة لبناء المؤسسات، بما في ذلك وضع األطر القانونية الالزمة، لمواصلة إجراءات الحد من مخاطر الكوارث باعتباره مصدر - 13
قلق دائًما، وقد أكد العديد من الدول على الحاجة إلى توفير المساعدة الفنية لمساعدتها على تنمية قدراتها. يجب اإلسراع لتطوير المنتديات 
الالزمة للحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني ودون الوطني من أجل خلق بيئة مواتية، وإدراج مجموعة متنوعة من مصالح 

الحكومات والمجتمع المدني، والتصدي للقضايا المتشعبة.

تحديد أهداف الحد من مخاطر الكوارث
أكد المنتدى العالمي على أن تنفيذ إطار عمل هيوغو يجب أن يسير اآلن بخطى سريعة لالنتقال من اإلجراءات المنعزلة والمشاريع التجريبية - 14

إلى برامج العمل الشاملة، وأن تحديد األهداف في مجاالت معينة من شأنه أن يساعد في تحقيق قوة الدفع المطلوبة. 
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على سبيل المثال، اقترح المنتدى أنه بحلول عام 2011، يجب القيام بإجراء تقييمات وطنية حول مدى أمان المرافق التعليمية والصحية - 15
الموجودة، وبحلول عام 2015، يجب وضع خطط عمل ملموسة وتنفيذها إلضفاء المزيد من األمان على المدارس والمستشفيات في جميع 
الدول المعرضة للكوارث. وبالمثل، يتعين بحلول العام نفسه إدراج موضوع الحد من مخاطر الكوارث في جميع المناهج الدراسية. لقد برزت 

هذه األهداف من الحملة العالمية للحد من الكوارث لعامي 2008-2009 والمعنية بحماية المستشفيات من الكوارث.

كما ُقدم اقتراح آخر، وهو أنه بحلول عام 2015 يجب على جميع المدن الرئيسية الموجودة في المناطق المعرضة للكوارث تبني تدابير الحد - 16
من مخاطر الكوارث وتنفيذها في كود البناء واستغالل األراضي لديها. وقد تم أيًدا اقتراح أهداف تتعلق بأمور مثل تقييمات المخاطر الوطنية، 
وخطط التعافي من الكوارث البلدية، وأنظمة اإلنذار المبكر، ومخاطر المياه، وتطبيق كود البناء. دعا األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، 

إلى تبني هدف لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى النصف بحلول عام 2015، وذلك عند انتهاء مدة العمل بإطار عمل هيوغو.

تمويل الحد من مخاطر الكوارث
أقر المنتدى العالمي بوجود تباين شديد بين الموارد المطلوبة للتصدي لمخاطر الكوارث في الدول النامية وبين الموارد المتاحة لديها بالفعل. - 17

يجب زيادة معدل العمل بشكل كبير. وبصراحة، يتعين على العديد من الدول تخصيص أموال أكثر وأكثر من ميزانيتها الوطنية، وإال فإنها 
ستعاني من العواقب بشكل متزايد. وهذا أمر واجب أيضا على المجتمع الدولي، حيث تعاني بعض الدول من ضعف قدراتها باإلضافة إلى 

ضعف مؤسسّي، وإن لم يتم تعزيز قدراتها فإن عملية التنفيذ لن تنجح. 

اقترح المنتدى العالمي مجموعة متنوعة من األفكار المبتكرة مثل تقديم حوافز إلعادة تجهيز المنشآت، وأدوات تحويل المخاطر، والتنمية - 18
المعنية بالمخاطر، وإشراك القطاع الخاص، وعمليات تحويل الديون لتمويل تدابير الحد من الكوارث، وربطها بالتمويل الالزم للتكّيف. ومن 
األفكار المبتكرة المؤسسية الُمقترحة توفير المزيد من الموارد المباشرة للمبادرات والجماعات المحلية التي تؤثر في الحد من المخاطر، مثل 
المنظمات الشعبية النسائية. يجب توفير معلومات أكثر وضوًحا حول مدى فاعلية بعض التدابير وتكلفتها، وحول أنماط عمليات االستثمار 

الحالية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 

يساند العديد من المشاركين توجيه ما يعادل 10٪ من أموال اإلغاثة اإلنسانية للعمل على الحد من مخاطر الكوارث. وبالمثل، تم اقتراح - 19
تخصيص 10٪ كقيمة مستهدفة لعمليات إعادة األعمار بعد حدوث الكوارث، وإقامة مشاريع التعافي، ووضع خطط االستعداد واالستجابة 
التمويل  للتنمية الوطنية وإجمالي  التمويل المخصص  الوطنية. كما تم توجيه نداءات من أجل تخصيص نسبة ال تقل عن 1٪ من إجمالي 
المخصص للمساعدة على التنمية، من أجل تدابير الحد من المخاطر، مع األخذ في االعتبار مستوى جودة التأثير. وقد اعتمد االتحاد األوروبي 

من جانبه مؤخًرا إستراتيجية على مستوى االتحاد لدعم الحد من مخاطر الكوارث في الدول النامية.

المستقبل
نظام - 20 يلعبه  الذي  المهم  الدعم  العالمي دور  المنتدى  أقر  لقد  العالم.  أنحاء  الكوارث بخطى سريعة في جميع  الحد من مخاطر  تسير حركة 

اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )ISDR( ومنتدياته وشراكاته المتنوعة. ومع اقتراب إطار عمل هيوغو من منتصف مدته، يتم حالًيا 
التخطيط العداد تقرير منتصف المدة الستعراض القضايا األساسية واالستراتيجية المتعلقة بتنفيذه حتى عام 2015 وما يليه. سيتطلب هذا 
قيادة من جانب الحكومات، والمشاركة الوثيقة من جانب أصحاب المصالح بالمجتمعات المحلية، وتعزيز القدرات اإلقليمية الالزمة للتنسيق 
ودعم البرامج، وكذلك الدعم من جانب شركاء اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث )UNISDR( واإلستراتيجية الدولية 

.)ISDR( للحد من الكوارث

نحن نعلم كيف ندفع العجلة إلى األمام. بإمكاننا سد الفجوات وإشراك أشد الجهات حاجة إلى هذا األمر. يمكننا إنقاذ األرواح، وحماية موارد - 21
الرزق، وجعل مدارسنا ومستشفياتنا آمنة، والمساعدة في مواجهة قضية تغير المناخ. مع التأيد القوي، وإبداء المزيد من االلتزام، وزيادة الدعم 
والوعي الجماهيريين، وتوفير التمويل المناسب، نستطيع الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة ملحوظة، عالوة على المساهمة في 

تنمية القدرة االجتماعية واالقتصادية على مجابهة الكوارث.

وبذلك تكون للمنتدى العالمي رسالة بسيطة وواضحة، أال وهي إمكانية الحد من مخاطر الكوارث بسهولة من خالل اتخاذ خطوات عملية. - 22
الحلول موجودة وقيد التنفيذ في العديد من دول العالم. بإمكاننا االستثمار اليوم من أجل غٍد أكثر أماًنا.

Geneva, Switzerland
19 يونيو/حزيران 2009
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مة
عا

ة 
لفي

خ

مقدمة

يعتبر البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث أول ملتقى على مستوى العالم يضم أصحاب المصالح المباشرة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث 
وبناء قدرات المجتمعات المحلية والبلدان للتكيف مع مخاطر الكوارث ومجابهتها. وتستند هذه الدورة الثالثة المنعقدة بالتوازي مع المؤتمر العالمي 

إلعادة اإلعمار إلى التزامات قائمة وأولويات محددة وأعمال من شأنها المساعدة في تعزيز قدرات مجابهة المخاطر على المستوى المحلي. 

والخطوات  األولويات  في وضع  ستبدأ  كما  هيوغو،  المدى إلطار عمل  منتصف  استعراض  نواتج  بالتفكير  المنتدى  لهذا  الثالثة  الدورة  وستتناول 
الالزمة لتحقيق هذه التوصيات. وسيتيح تقرير التقييم العالمي 2011 أدلة وشواهد تستند إليها أولويات الحد من مخاطر الكوارث. كما سيساهم التقرير 
المشترك لكل من البنك الدولي واألمم المتحدة الصادر بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية، واقتصاديات الوقاية الفعالة )2010(" 

في المناقشات الخاصة بكيفية بناء قوة دفع من أجل الحد من الكوارث.

ويتمثل محور تركيز الدورة الثالثة لهذا المنتدى فيما يلي: "استثمر اليوم من أجل غٍد أكثر أمًنا زيادة االستثمار في قدرات العمل المحلي." وهناك 
مكّون مهم في األعمال الرامية إلى الحد من المخاطر، ومطلب واضح إلطار عمل هيوغو يتمثل في االنخراط الفعال للمجتمعات المحلية وأجهزة 
الحكم المحلي في التخطيط والنهج متعددة األخطار إزاء الكوارث. وهناك مالحظة أساسية من كل من استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو، 
وتقرير التقييم العالمي 2011 تتمثل في عدم كفاية الترتيبات المؤسسية الوطنية لتشجيع القيام بإجراءات فعالية في حالة عدم وصول الموارد إلى 

المجتمعات المحلية.

وتكون آثار الكوارث أشد وطأة على المستوى المحلي وبالتالي يتعين تحقيق النتائج المرجوة والشعور بآثار جهود التخفيف من هذه المخاطر على 
هذا المستوى. وهناك ضرورة للمزيد من المساندة الفعالة لتمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة. وتلعب أجهزة الحكم المحلي )متضمنة العمد 
ورؤساء المدن وقادة المجتمع المدني( دوًرا أساسًيا في ضمان إعداد مدنها لمجابهة الكوارث. وهناك هدف رئيسي لهذه الدورة الثالثة يتمثل في تشجيع 
المزيد من االلتزام السياسي تجاه العمل على المستوى المحلي. وعالوة على ذلك، فإن دور القطاع الخاص خاصة في البيئة االجتماعية يعتبر سمة 

أساسية في هذا المنتدى العالمي في 2011.

وقد ظهر العديد من الموضوعات األخرى التي تستحق االهتمام في هذا المنتدى العالمي تضمنت البنية األساسية وإعادة اإلعمار؛ واقتصاديات الحد 
من مخاطر الكوارث؛ وبناء تحالفات وشراكات في مجال العمل من أجل التكيف مع تغير المناخ. وهناك ناتج أساسي آخر لهذا المنتدى يتمثل في 
النظر بعين االعتبار في كيفية إحراز تقدم في عملية دمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية سواًء في مجال التمويل أو الصحة أو التعليم 

أو األشغال العامة أو الزراعة أو مستجمعات المياه أو إدارة الغابات. 

وفي نهاية المطاف، تقترح ورقة المناقشة هذه بعض المجاالت لتوجيه العمل المرتقب والنواتج المرجوة من هذه الدورة الثالثة. وتأتي هذه المقترحات 
متوافقة مع النتائج والمالحظات األساسية الستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي 2011. 

ورقة مناقشة بشأن الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من 
مخاطر الكوارث والمؤتمر العالمي إلعادة األعمار

 8 - 13 مايو / أيار 2011، جنيف
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التقدم المحرز والتحديات الماثلة منذ الدورة الثانية في 2009

حدد ملخص الرئيس في الدورة الثانية للمنتدى توجهات عامة للحد من مخاطر الكوارث في مجاالت التكيف مع تغير المناخ، وحماية الشرائح األكثر 
تعرًضا للمخاطر، كما حدد هذا المخلص بعض األهداف الخاصة بتمويل أنشطة الحد من المخاطر. 

إحياء التزامات الدورة الثانية لهذا المنتدى التي ُعقدت في 2009

 تحديد أهداف الحد من مخاطر الكوارث
بحلول عام 2011، يجب الشروع في وضع التقييمات الوطنية الخاصة بسالمة المرافق الصحية والتثقيفية الموجودة بالفعل.  •

بحلول عام 2015، يجب إعداد خطط اإلجراءات الملموسة وتطبيقها للحصول على مدارس ومستشفيات أكثر أمًنا في جميع البلدان   •
المعرضة للكوارث. 

ويتعين بحلول العام نفسه إدراج موضوع الحد من مخاطر الكوارث في جميع المناهج الدراسية.   •
بحلول عام 2015، يجب ضم جميع المدن الرئيسية الموجودة في المناطق المعرضة للكوارث، ومن ثم تنفيذ التدابير الالزمة للحد   • 

من مخاطر الكوارث التي تنص عليها قوانين البناء واستغالل األراضي الخاصة بها.
وقد تم توجيه األهداف نحو أيًضا: المخاطر القومية وتقييمها، وخطط التعافي من الكوارث البلدية، وأنظمة اإلنذار المبكر، ومخاطر   •

المياه، وتطبيق قوانين البناء. 
دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى تبني هدف لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى النصف بحلول عام 2015، وذلك عند   •

انتهاء مدة العمل بإطار عمل هيوغو.

 تمويل الحد من مخاطر الكوارث
10 في المائة من صناديق اإلغاثة اإلنسانية ألعمال الحد من مخاطر الكوارث.   •

تخصيص 10٪ من القيمة المستهدفة لعمليات إعادة اإلعمار بعد حدوث الكوارث وإقامة المشروعات المخصصة إلعادة األوضاع   • 
إلى سابق عهدها وإحداث تعافي، ووضع خطط استعداد واستجابة وطنية. 

تخصيص نسبة ال تقل عن 1٪ من إجمالي التمويل المخصص للتنمية الوطنية وإجمالي التمويل المخصص للمساعدة على التنمية،   • 
من أجل تدابير الحد من المخاطر، مع األخذ في االعتبار مستوى جودة التأثير.

 التقدم المحرز على المستويين اإلقليمي والوطني
تم عقد العديد من المنتديات اإلقليمية وشبه اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث على مدى السنتين الماضيتين في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ 
والدول العربية وأوروبا واألمريكتين. وقد ساهم تطوير المنتديات اإلقليمية في تحديد وتبني بيانات سياسية مهمة على مستوى الوزراء ورؤساء الدول، 
وقد ُتوج ذلك بإعداد إستراتيجيات الحد من الكوارث وخطط العمل الخاصة بهذا الشأن والتي ستقوم بدور مهم في صياغة مناقشات ونواتج منتدى 
2011. وفضاًل على ذلك، أصدرت مجموعات عالمية وإقليمية تضم برلمانيين بيانات لتدعيم تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث في بلدانهم واألقاليم 
التابعين لها؛ كما قام تحالف رؤساء البلديات بتسلم راية القيادة الجديدة في مجال إدارة الكوارث وبناء قدرات المجابهة في المجتمعات المحلية؛ أما 
الحكومات الوطنية فقد أبدت اهتماًما متزايًدا بالحد من الكوارث وأعدت معلومات تفصيلية عن التقدم الذي أحرزته حيث ظهر الكثير منه في تقرير 

التقييم العالمي.
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 استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو 
إن نتائج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو ستكون ذات أهمية بالغة فيما يؤخذ من اعتبارات في هذه الدورة الثالثة لهذا المنتدى العالمي. 
ويعكس الزخم السياسي الذي يشهده نشاط الحد من مخاطر الكوارث والذي أفرز على مدى السنوات الخمس الماضية آثاًرا متنامية إلطار عمل 
هيوغو. وسيكون هناك وقت مخصص في الجلسات الموسعة غير الرسمية في هذا المنتدى لمناقشة نتائج استعراض منتصف المدة لضمان توافق 
النواتج واإلجراءات الناجمة عن هذه الدورة الثالثة مع نتائج وتوصيات هذا االستعراض. وتتيح الدورة الثالثة الفرصة لتحديد المسارات الوشيكة للعمل 

المتصل بتوصيات استعراض منتصف المدة والبدء في التفكير المبكر فيما سيحل محل إطار عمل هيوغو الذي سينتهي أجله في 2015.

الجمعية العامة لألمم المتحدة: مناظرة موضوعية عامة غير رسمية بشأن الحد من 
مخاطر الكوارث

ثمة مثال ظهر مؤخًرا على الزخم السياسي المتنامي يتمثل في المناظرة الموضوعية العامة بشأن الحد من مخاطر الكوارث حيث عقدت 
هذه المناظرة الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك في 9 فبراير/شباط 2011. وفي هذه المناظرة غير الرسمية ُوجهت الدعوة للدول 
في  واالنخراط  المبكرة،  الوقاية  وسائل  من  يلزم  ما  واتخاذ  متقدم  تخطيط  وإجراء  والتجارب،  الخبرات  تبادل  من  لالستفادة  األعضاء 
البيانات، وزيادة الجهود  مشاركات مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتعبئة االستثمارات والموارد األخرى، وتعزيز عملية جمع 
المبذولة في التعليم، واالنخراط بصورة أفضل في تخطيط المناطق الحضرية، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا. وكانت هناك أيًضا دعوة 
متواصلة لالستمرار في زيادة التوعية لضمان وضع احتياجات الضحايا بعد وقوع كوارث محددة ذات أثر هائل على األجندة الدولية بعدما 

سقطت من عناوين الصحف واألخبار.

 التحديات والرسائل األساسية 
هناك العديد من الرسائل المنبثقة عن مشاورات وإجراءات وتقارير ستكون جزًءا من المناقشات التي ستعقد في هذا المنتدى. 

 
تتمثل الرسالة األولى في االستمرار في السعي نحو الحد من خسائر الكوارث بصورة كبيرة فيما يتعلق بالخسائر في األرواح والخسائر في الموارد 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية والبلدان. وهناك أحد المعوقات الهيكلية التي تحول دون بلوغ هذا الهدف يتمثل في تنفيذ الحد من 
مخاطر الكوارث من خالل آليات وأدوات لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية. ومن ثم يتعين إعادة وضع أنشطة الحد من الكوارث بجعلها أنشطة إنمائية 
ودمجها في أنشطة الحد من الفقر و"التخطيط القطاعي" )أي التمويل والتعليم والزراعة والنقل واألشغال العامة ومستجمعات المياه وإدارة الغابات(. 

ثمة رسالة أساسية أخرى هي أنه على الرغم من الفجوات التي ال تزال قائمة وعدم وجود تغطية عامة وشاملة، فاالستثمارات في أنظمة اإلنذار المبكر 
واالستعداد تبدو ناجحة. ووفق تقرير التقييم العالمي 2011 بشأن الحد من مخاطر الكوارث، تشهد معدالت الوفيات بسبب األخطار ذات الصلة بالمناخ 
مثل الفيضانات واألعاصير االستوائية والمدارية تراجًعا خاصة في آسيا. وقد تراجعت مخاطر الوفاة بسبب فيضان نهر هائل أو إعصار في شرق 
آسيا اليوم إلى النصف مقارنة بما كان منذ 20 سنة مضت. واألمر المشجع أن هذا التراجع يحدث على الرغم من انتقال المزيد من األشخاص إلى 

األودية التي بها فيضانات والمناطق الساحلية المعرضة لمخاطر. 

من ناحية أخرى، تشير الشواهد واألدلة في تقرير التقييم العالمي إلى النمو االقتصادي السريع في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 
األمر الذي ينجم عنه تعرض األصول لمخاطر. وهذا يعني أنه على الرغم من أن فوائد النمو االقتصادي تقلل من معدالت قابلية التضرر والتعرض 
للمخاطر، فإن النمو غير المخطط له بصورة كبيرة يعرض قدًرا كبيًرا من البنية األساسية العامة والخاصة للمخاطر. والنتيجة األكثر حدة هي وقوع 
أضرار واسعة النطاق على المساكن والمدارس ومنشآت الرعاية الصحية والبنية األساسية الحساسة )مثل الطرق والجسور ومرافق البنية األساسية 
الخاصة بإدارة المياه( وحدوث آثار بالغة على أنشطة األعمال في جميع المناطق وعلى جميع فئات الدخل. وبالتالي فثمة أمر جدير باالعتبار يتمثل 

في تدعيم مزيد من االلتزامات األقوى والسعي إليها إلقامة بنية أساسية آمنة. 

في نهاية المطاف، ففيما يتعلق بجهود إعادة اإلعمار والتعافي بعد وقوع األزمات، هناك مخاوف متزايدة بسبب ندرة الموارد المخصصة بصورة 
أساسية لبرامج التنمية حيث يتم تحّول هذه الموارد بصورة كبيرة للغاية. وفي حالة عدم وجود قدرات مؤسسية، وانعدام التخطيط المنظم والتنسيق بين 
جميع األطراف، تتالشى فرصة التنمية، وتضيع األموال هباًء، وتزداد أعباء المتضررين. وبمقدور االستثمارات المتزايدة في برامج العمل المحلي 
أن تتيح للمجتمعات المحلية المتضررة األدوات والوسائل الالزمة لالستجابة بصورة أكثر سرعة للكوارث، وتخفيف مخاطرها بعد وقوعها وتحمل 

المزيد من المسؤولية لتحقيق األمان لهذه المجتمعات.

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
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محور تركيز الدورة الثالثة: زيادة االستثمار في برامج العمل المحلي

تتيح الدورة الثالثة لهذا المنتدى الفرصة مزيًدا من التدعيم لقدرات المجابهة والتكيف لدى المجتمعات المحلية. وتدعم هذه المناقشات الحملة العالمية 
للحد من الكوارث 2010 – 2011 تحت عنوان "تمكين المدن من مجابهة الكوارث" حيث تركز على معالجة القضايا التي تخص الحوكمة على 
الصعيد المحلي والمخاطر التي تتعرض لها المناطق الحضرية. وتعتمد هذه الحملة على حمالت سابقة لإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تتضمن 
مبادرة التعهد بوجود مدارس ومستشفيات أكثر أماًنا، وكذلك مبادئ اإلعمار الحضري التي قامت بإعدادها حملة التحضر العالمية المرتبطة ببرنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2009 – 2013. وتحث حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث المدن وأجهزة الحكم المحلي على االستعداد 

لمواجهة التحديات التي تفرضها األخطار الطبيعية وذلك بالحد من المخاطر والمرونة إزاء الكوارث ومجابهتها. 

للعمل  تستعد" هي دعوة  الكوارث. حملة "مدينتي  المستدامة على مواجهة  بقدرتها  تتسم  إلى مجتمعات محلية  الوصول  الحملة في  يتلخص هدف 
المشترك يتم توجيهها لجميع رؤساء البلديات والحكومات المحلية لدعم أكبر عدد ممكن من المدن بحيث تكون قادرة على المواجهة قدر اإلمكان. فهي 
أيًضا دعوة لكل فئات المجتمعات المحلية، والمواطنين، والمخططين، واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص للمشاركة بجهودهم في خضم كل هذه 
المحاوالت التي نسعى إلى تحقيقها. مع العلم بأن إدراج هذه العناصر الفعالة والمهمة داخل عملية الحد من مخاطر الكوارث، يكون له أهمية فعالة 

في جعل المدن أكثر قدرة على مواجهة الكوارث. 

ولحملة "تمكين المدن من مجابهة الكوارث" ثالثة أهداف رئيسية: 

معرفة المزيد – رفع الوعي لدى كل من المواطنين والحكومات على كل مستويات بالمزايا التي يتم جنيها من الحد من المخاطر في المناطق الحضرية.

االستثمار بحكمة – تحديد مخصصات من الموازنة في إطار خطط تمويل الحكومات المحلية لالستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

العمل من أجل الوصول إلى ما هو أكثر أمًنا – إدراج الحد من مخاطر الكوارث ضمن قائمة عمليات التخطيط المتعلقة 

بالتنمية الحضرية وحماية البنية األساسية الحساسة.

مقاطعة الباي، الفلبين
مدينة تم تناولها في إطار حملة جعل المدن تتسم بالمرونة إزاء مخاطر الكوارث

يعتبر جووي سالسيدا حاكم مقاطعة الباي في الفلبين وأول مشجع لهذه الحملة رائد سياسة "ال خسائر وال إصابات" من خالل القيام بأعمال 
إخالء استباقية أثناء األزمات، وتخصيص 9 في المائة من الموازنة للتكيف مع المناخ والحد من الكوارث. 

ويقول سالسيدا: "ُيعد الحد من مخاطر الكوارث استثماًرا وليس تكلفة. فهو يزيد من عائدات أنشطة األعمال. وقد شهدت مقاطعة الباي 
طفرة في االستثمارات بعد حدوث أعاصير استوائية وثوران بركاني. إننا نرغب في بذل قصارى جهدنا والعمل بدأب لدفع عجلة التنمية 

من خالل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ."

ثمة دراسة ُأجريت بغرض استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو تناولت اآلليات المالية على المستويين الوطني والمحلي للحد من 
مخاطر الكوارث، وقد أبرزت هذه الدراسة حالة مقاطعة الباي في الفلبين. وتوضح النتائج أن مزيًجا من العناصر المختلفة قد ساهم في 
القيام بعمل حاسم على المستوى المحلي:  ال مركزية المسؤوليات، والموارد المقدمة في صورة منح مالية، والطلب االجتماعي على الحد 
من مخاطر الكوارث. وأوضحت هذه الدراسة أنه ال مجال للعمل الفعال ما لم تكن هناك أصوات محلية قوية بصورة كافية للمطالبة بوضع 

أولويات للموارد على مستوى أجهزة الحكم المحلي لصالح الحد من مخاطر الكوارث.
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إضافة إلى ذلك، تناول كل من تقرير التقييم العالمي 2011 واستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو بعين االعتبار األبعاد المحلية 
للحد من الكوارث، كما حددا العوامل التي تسهم في الحد من الكوارث. 

 فهم الكوارث على المستوى المحلي 
تعتبر المعلومات الخاصة بالمخاطر متضمنة األخطار والتعرض لألضرار التي تساهم في المخاطر ومعرفة اآلراء الخاصة بالحد من المخاطر 
عنصًرا أساسًيا في توجيه قرارات االستثمار التي تقود إلى بنية أساسية أكثر أماًنا، ووجود أنظمة إنذار مبكر، وتحقيق درجة االستعداد، وتهيئة الطلب 
العام على المساندة لبناء قدرات المرونة والمجابهة. إال أنه وفق التقارير الخاصة بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، حققت الدول األعضاء 

تقدًما متفاوًتا في تحديد أنماط المخاطر والعناصر الدافعة لها خاصة على المستوى المحلي. 

وفي بعض المقاطعات، يجري تحديث التقييمات الشاملة بصورة دورية بينما تجد بعض األماكن المحلية األخرى صعوبة في تقييم المخاطر الخاصة 
بها مقابل األخطار الفردية والتأكيد على تعرضها لألضرار والمخاطر وكذلك التأكيد على قدراتها. ويشير معظم البلدان إلى محدودية البيانات المتاحة 
بشأن الخسائر المحلية وصعوبة ربط التقييمات المحلية بالخسائر الوطنية. إضافة إلى ذلك، تعاني هذه البلدان من عدم القدرة على تحديث البيانات 
الخاصة بالخسائر وحاجة المجتمعات المحلية إلى معلومات عن المخاطر. ونادًرا ما ُتصاغ المعلومات الخاصة بالمخاطر بصورة كافية أو نادًرا ما 

يسهل الوصول إليها من جانب من يحتاجها.

 توازن المسؤولية
بينما يشير استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو إلى المزيد من القبول والوعي من جانب الحكومات الوطنية بمسؤولياتها تجاه الحد من 
المخاطر، فإنه يدل أيًضا على انفصام مستمر بين السياسات الوطنية واإلجراءات المحلية. وتستمر السلطات المحلية والشراكات متعددة أصحاب 
المبكر  اإلنذار  تدابير  وتشجيع  اآلمنة  األساسية  البنية  في  لالستثمار  والفنية  المالية  للموارد  مستدامة  مصادر  عن  البحث  في  المباشرة  المصالح 

واالستعدادات التي تتناسب على الوجه األفضل مع المناطق المحلية الخاصة بها. 

يسعى بعض البلدان إلى بناء جسور المرونة والقدرة على المجابهة على المستوى المحلي من خالل ال مركزية السلطة والموارد. رُيذكر أن هناك 
48 بلًدا من بين 81 بلًدا قدمت تقارير في عام 2010 بشأن ما حققته من تقدم في تطبيق خطة عمل هيوغو حيث أكدت هذه البلدان الثمانية واألربعين 
إسناد المسؤولية القانونية للحد من المخاطر ألجهزة الحكم المحلي. ومع ذلك لم يؤكد سوى 24 في المائة على مخصصات من الموازنة لصالح الحد 
من الكوارث وإدارتها. وبدون موارد أو خبرات فنية كافية، من غير المرجح إمكانية قيام السلطات المحلية بتحمل المسؤوليات الالمركزية عن الحد 

من مخاطر الكوارث. 

وكدليل على النجاح، حددت بعض الحكومات وظائف الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها التي تمت المركزيتها في بلدانها. وبفضل اقتصاديات 
الوفرة، كانت هناك بعض الوظائف التي ُوجد أنه من األنسب وضعها ضمن أجهزة التخطيط المركزية على المستوى الوطني أو حتى على المستوى 
شبه اإلقليمي )الدولي( خاصة ما يرتبط باالستثمار العام في البنية األساسية مثل المدارس والمستشفيات اآلمنة أو في تطوير وصيانة جوانب محددة 

في أنظمة اإلنذار المبكر. 

 توعية الجمهور 
ال يزال خلق الوعي الجماهيري للتمكين من الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات وفي جميع القطاعات تحدًيا في جميع أنحاء العالم. ومن 
الممكن أن تساهم التشريعات واإلدارة الجيدة والتخطيط الجاد وحرية الصحافة واإلعالم النشط وأعمال المراجعة االجتماعية في تحسين المساءلة 
وخلق وعي بالحقوق وااللتزامات في شتى الجوانب. ويعتبر تدعيم دور المرأة واألطفال في الحد من الكوارث طريقة أخرى لزيادة الرؤى والوعي 

باألخطار الجوهرية، بينما يقودنا بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي إلى مزيد من الشفافية في صنع القرار وتخصيص الموارد. 

وتعتبر زيادة الوعي بأهمية الحد من الكوارث ال سيما على المستوى المحلي وثيقة الصلة باإلجراءات التشاورية الفعالة وانخراط المنظمات المجتمعية 
بصورة منتظمة. وبمقدور الشراكات التي تعمل على تجميع شبكات واتحادات المؤسسات التي تتمتع بالخبرات ومنظمات المجتمع المدني أن تكون 
أداة قوية في زيادة المساندة داخل الحكومة من أجل مبادرات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها على المستوى المحلي. وتقوم المؤسسات األكاديمية 
ومنظمات المجتمع المدني بدور أساسي في بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي. فعلى سبيل المثال، أفضت زيادة الضغوط السياسية بسبب زيادة وعي 

الجماهير في أعقاب وقوع كوارث كبرى إلى مراجعة األطر القانونية والمؤسسية الخاصة بالحد من الكوارث في بلد ما. 

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

مة
عا

ة 
لفي

خ



استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

52www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

وقد أصبحت البلدان التي شهدت المزيد من الكوارث أكثر وعًيا باألمان كما تأصل في وجدانها الحاجة إلى ضمان عدم نسيان الدروس المستفادة 
من الكوارث كما فعلت اليابان بالنسبة لليوم الوطني في ذكرى الزلزال واليوم الوطني للحد من مخاطر الكوارث. ومع ذلك، فإن الكتابات الخاصة 
الشواهد بوجه عام على وجود إستراتيجيات وطنية متكاملة من أجل توعية  المدة إلطار عمل هيوغو وجدت عدد قليل من  باستعراض منتصف 
الجماهير وتثقيفهم وإدارة المعارف، وقد وجد تقرير التقييم العالمي 2011 فجوات كبيرة في الوعي بجوانب المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد 

من مخاطر الكوارث. 

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومات الوطنية لتشجيع الوعي العام وإشراك األطراف الفاعلة المحلية في الحد من المخاطر؟

ما الخطوات التي يمكن أن ُتتخذ لضمان توافر المعلومات عن المخاطر بصورة كافية لتوجيه استثمارات التنمية 
وتدابير الحد من المخاطر بما يعود بالنفع على برامج العمل المحلي؟

من المسؤول عن ضمان تأمين المدارس والمستشفيات ومرافق البنية األساسية األخرى من األخطار الطبيعية؟ 

ومن المقرر تناول هذه القضايا والتحديات بالفحص والدراسة في الدورة الثالثة لهذا المنتدى وفي المؤتمر الدولي إلعادة اإلعمار في ثالثة سياقات 
واسعة النطاق لصنع القرارات والتخطيط: )أ( التعافي والحد من المخاطر بعد الكوارث؛ )ب( اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث؛ و)جـ( التحالفات 

مع التكيف مع تغير المناخ والتنمية. 

الموضوع )أ(
التعافي والحد من المخاطر بعد الكوارث المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار

عند وقوع أحداث كارثية، غالًبا ما تبدو استجابة البلد المتضرر وجهود التعافي لديه وكذلك استجابة وجهود المجتمع الدولي عفوية وارتجالية وفق 
ما تمليه الظروف. وتتسبب التحديات المتأصلة في النظام في إحداث نفس المشكالت في برامج التعافي وإعادة اإلعمار في جميع أنحاء العالم. وعلى 
الرغم من وجود إرشادات وتحليالت للتغلب على هذه التحديات على مستوى العمليات، فإنها غير متأصلة بالضرورة في سياسات التعافي األكبر 

نطاًقا في صياغات اإلستراتيجيات. 

تكون هذه التحديات مركبة ومعقدة في حالة عدم الوفاء بالوعود الخاصة بتقديم الموارد وااللتزامات بصورة تامة. وقد دعت الدورة الثانية لهذا المنتدى 
في 2009 إلى تخصيص 10 في المائة من تمويل أنشطة التعافي للحد من مخاطر الكوارث. واتخذ بعض البلدان بالفعل خطوات مهمة لالنتباه لهذه 
الدعوة. ومع ذلك نظًرا لما أصاب الجهات المانحة من وهن أو قصور في منظومة التنمية الدولية فإن ثمة تحديات تكتنف عملية تقديم التمويل الموعود 

به من أجل أنشطة التعافي.

وبمجرد أن يتيح المجتمع الدولي مساندته، يتعين قياس فعالية هذه المساندة في سياق مدى الوفاء باحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على المستوى 
المحلي وكيف يتم ذلك. وقد أظهرت تجربة تسونامي المحيط الهندي أن مسؤولية السكان المتضررين والمساءلة أمامهم ساهمت في إحداث تعافي 
مستدام بعد الكارثة. وبالتالي يتعين أن يكون هدف جهود التعافي هو تمكين البلدان والمجتمعات المحلية من الوفاء باحتياجاتها بناًء على خيارات 
مدروسة، والمطالبة بمساءلة نفسها وشركائها. وتكون المساندة الدولية لجهود التعافي أكثر فعالية عندما ُتقدم بالتوازي مع مبادرات محلية ووطنية، 
كما إنها تحقق أفضل نجاحات عندما تقود المجتمعات والسلطات المحلية تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج أو االنخراط فيها. كما يعتبر فهم السياق المحلي 

والتعاون مع المنظومات المحلية والوطنية في غاية األهمية. 

فضاًل على ذلك، يمكن تعزيز قدرة مجتمع محلي ما على مجابهة المخاطر من خالل دمج األنشطة المجتمعية اإلنسانية في جهود الحد من المخاطر 
والتشديد على أهمية ربط العمل اإلنساني بإعادة اإلعمار والتنمية. ومن الممكن تمكين البلدان والمجتمعات المحلية من أسباب القوة عندما تتصدر 
السلطات الوطنية والمحلية جهود التعافي وإعادة اإلعمار بعد وقوع الكوارث الكبرى، وكذلك بعد وقوع الكوارث المتكررة ولكن األقل حدة. ومع ذلك، 
ففي بعض الحاالت، قد ال تتمتع السلطات بالقدرات الكافية للتصدي لجهود التعافي على المستوى الداخلي، وقد تجد من الصعوبة تنسيق أعمال األطراف 
الدولية الفاعلة وإدارة الموارد التي تصل في أعقاب وقوع كوارث واسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، قد تعتمد جدوى تقديم أنشطة التعافي وإعادة 

اإلعمار على بناء قدرات تعافي على المستوى المحلي والتخطيط قبل وقوع الكارثة.
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وغالًبا ما تضيع فرص تعزيز وبناء القدرات المحلية إلدارة أنشطة االنتعاش والتعافي ودمج الحد من الكوارث في هذه األنشطة، كما ُيالحظ محدودية 
المشاورات مع أصحاب المصالح المباشرة التي تشتمل الجميع وال تستثني أحًدا. والمسألة ليست ببساطة توفير الموارد ولكن ضمان إتاحة المساندة 
بصورة وثيقة ومنسقة للوفاء باالحتياجات وتحسين القدرات المحلية. ولمواجهة هذه التحديات، من الممكن االتفاق على المبادئ واألولويات المشتركة 
لجهود التعافي وإعادة اإلعمار من خالل إطار دولي، كما يمكن التحقق منها بصورة تامة. وفي وقت زيادة حدوث الكوارث وشدة وطأتها، قد يكون 
من المناسب استكشاف رؤية مشتركة ربما تغطي مجاالت مثل التعاون بين مختلف األطراف الفاعلة، والمزيد من جهود التنسيق وتدابير المساءلة 

األشد قوة، مع تدعيم قدرات السلطات الوطنية والمحلية للتصدي ألنشطة التعافي على الصعيد المحلي. 

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما التحديات التي تواجه جهود التعافي وإعادة اإلعمار والدروس المستفادة من الماضي وكيف يمكننا المضي قدًما؟

لماذا ال تحصل المجتمعات المحلية في الوقت الحالي على ما تحتاجه من أجل التعافي المستدام؟

ما القيود التي تعوق االستثمار االستباقي لجعل المجتمعات المحلية أكثر أماًنا؟ 

ما المطلوب من النظام العالمي من أجل التعافي وإعادة اإلعمار بصورة تتسم باالستدامة ووفرة الموارد؟

 

الموضوع )ب(
اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث 

من الممكن أن تعمل مرافق البنية األساسية غير اآلمنة على تحويل الفقر إلى كوارث؛ ومن الممكن أن يؤدي عدم توافر الحماية االجتماعية وآليات 
تحويل المخاطر إلى تحويل الكوارث إلى فقر. وفي نهاية المطاف، فإن للخيارات االقتصادية وقرارات االستثمار وتخصيص الموارد المالية أثر هائل 

على كيفية التعامل مع الحد من المخاطر. 

يشير التقرير المشترك لكل من البنك الدولي واألمم المتحدة الصادر بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية، واقتصاديات الوقاية الفعالة 
)2010(" بصورة عامة إلى أن اإلنفاق الحكومي يكون أقل على جهود الوقاية مقارنة باإلنفاق على جهود اإلغاثة. ويقر هذا التقرير ذاته على أن 
بعض إجراءات التدخل مثل أنظمة اإلنذار المبكر واالستعداد والتنبؤات الهيدرولوجية الجوية والحماية الهيكلية تتطلب ارتباطات مالية مستدامة. وفي 

الوقت ذاته، يمكن تحقيق الكثير من خالل استثمارات متواضعة في القدرات الوطنية ودون الوطنية والمحلية في جميع القطاعات. 

تمثل استثمارات القطاع العام في المدارس والمستشفيات والبنية األساسية الحيوية اتجاًها كبيًرا للتدفقات المالية. ومن خالل المعلومات األكثر قوة 
الخاصة بالمخاطر، تستطيع السلطات المحلية تحديد وتنفيذ تعديالت خاصة بالحد من المخاطر في استثمارات القطاع العام. وكما تبين الدراسات التي 
ُأجريت عن تقرير التقييم العالمي 2011، فإن األضرار التاريخية والمعلومات المتوفرة عن الخسائر يمكن أن تساهم في االعتراف بهذه االستثمارات 

كمدخرات وليس كتكاليف. 

بغض النظر عن األولويات المحددة المختارة، فإن السلطات المحلية أصبحت أكثر قدرة على تصّور مدى إلحاح توافر موارد كافية للحد من الكوارث. 
وحيث إن أجهزة الحكم المحلي منظمة من خالل الشبكات الخاصة بها، فإنها تقوم على نحو متزايد بصياغة براهين مقنعة وطلبات واضحة ال سيما 
التنمية في مناخ متغير. وعند إطالق حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث في بون في  التمويلية للتصدي الحتياجات  فيما يتعلق باالحتياجات 
2010، عرض منتدى رؤساء البلديات المعني بالتكيف إعالًنا ودعا للوصول المباشر إلى آليات التمويل والموارد الفنية من جميع المستويات المتعددة 
األطراف والوطنية والمحلية لتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى إدارة هذا المناخ المتغير. وكرد فعل لالفتقار إلى المساندة الخاصة بالسياسات 
والمساعدة المالية الالزمة لعملية التنفيذ على المستوى المحلي الُمشار إليها في الدورة األولى لهذا المنتدى في 2007، تم إنشاء صناديق مجابهة 

ناجحة مدفوعة باعتبارات التنمية المجتمعية في الهند وغواتيماال وهندوراس لتوجيه األموال إلى المنظمات الكائنة في المجتمعات المحلية مباشرة.

ثمة عنصر آخر لزيادة االستثمارات في برامج العمل المحلي يتمثل في ضمان االستفادة من اآلليات الصحيحة والمناسبة. وتشير الكتابات الخاصة 
باستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو إلى أنه على الرغم من وجود شواهد على زيادة االستثمارات في الحد من الكوارث، فإن المشكلة تتمثل 
في عدم دمج الحد من الكوارث في إجراءات العمل الموحدة للوزارات المعنية بتخطيط التنمية في مختلف القطاعات ولدى المؤسسات المالية. وبدون 

هذا االندماج، قد ال تكون االستثمارات الموجهة للحد من مخاطر الكوارث طويلة األجل أو مستدامة. 
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وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما حجم الموارد المالية التي يجب ن تتدفق من أجل الحد من مخاطر الكوارث؟ وقد تم وضع 
العديد من األهداف )انظر اإلطار الخاص بإحياء التزامات الدورة الثانية لهذا المنتدى التي ُعقدت في 2009( وقد ثبت جدواها في توجيه القرارات 
المعنية بالموارد العامة. وقد تم إحراز تقدم هائل لكن ال يزال من السابق ألوانه تحديد أثر هذه األهداف. وبداًل من وضع أهداف خاصة بإيجاد موارد 

جديدة، سيكون من األهمية بمكان البحث عن فرص جديدة )على سبيل المثال المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة 2012 ريو + 20(. 

وفي إطار النهوض بالعمل المحلي، يتعين أن ندرك أنه مما ُيؤسف له أن القطاع الخاص يعتبر مجموعة من أصحاب المصالح غير مستفاد منها 
على نحو كامل. وبرغم المساهمات المهمة التي تعكس المسؤولية االجتماعية للشركات، فإن استثمارات القطاع الخاص تمثل نسبة جيدة من تمويل 
التنمية. وبمقدور القطاع الخاص أن يتيح المعارف والمعلومات التي تساعد في بناء قدرات المجابهة. وتكمن خبرات القطاع العام في إحداث توازن 
للتدفقات المالية المعقدة مع طلبات أصحاب المصالح المباشرة التي تتطلب تقييم متواصل للمخاطر، وابتكارات وحلول مستمرة وهو أمر وثيق الصلة 
بجهود الحد من مخاطر الكوارث. ولهذا لسبب، هناك سعي متواصل للوصول إلى شراكات مبتكرة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيزها. 

وهناك طرق عديدة من خاللها يستطيع القطاع الخاص القيام بدور مباشر في تمويل نفقات التنمية الخاصة بأجهزة الحكم المحلي. فعلى سبيل المثال، 
غالًبا ما ُتهدر الرسوم والضرائب على أنشطة األعمال باعتبارها آليات من خاللها يقدم القطاع الخاص موارد ألجهزة الحكم المحلي. وهي ال تمثل 

مورًدا واحًدا فقط للتمويل المباشر للنفقات المحلية، ولكنها يمكن أن تساعد في تحقيق اإليرادات الضرورية لسد قروض أجهزة الحكم المحلي.  
وفي هذا الصدد، فإن انخراط القطاع الخاص يعتبر وسيلة لتحقيق غاية أفضل. ولدى القطاع الخاص الكثير الذي يمكن تقديمه فيما يتعلق باالستثمار 
في إطار الجهود الرامية للحد من الكوارث، والمشاركة في وضع الخطط االحترازية، وضمان وعي موظفيه بالمخاطر الممكنة للكوارث التي تواجه 

المجتمعات المحلية التي يعمل فيها، والتعاون مع القيادات المحلية لبناء قدرات المجابهة بين السكان المحليين.

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما هي بعض األمثلة واألساليب الجديدة لالستثمار األذكى في بناء قدرات المجابهة؟

ما الذي يمكن القيام به لضمان توافر الموارد الالزمة للحد من المخاطر أمام السلطات والمجتمعات المحلية؟

كيف يتسنى لنا فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الحد من المخاطر؟
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الموضوع )جـ(
التحالفات مع التكيف مع تغير المناخ والتنمية 

الكوارث في وقت تمتد فيه اإلمكانات  المناخ يزيد من مخاطر  المنتدى في 2009، فإن تغير  لهذا  الثانية  الدورة  الرئيس في  كما أوضح ملخص 
القرارات الخاصة  العالم. وتتيح  والقدرات اإلنسانية الوطنية والدولية بسبب زيادة نطاق وكثرة وقوع حاالت الطوارئ اإلنسانية في جميع أنحاء 
بصياغة عملية التكيف مع تغير المناخ وتمويلها وتنفيذها فرًصا بالغة األهمية لبناء المرونة وقدرات المجابهة لدى المجتمعات المحلية من خالل تدابير 

الحد من المخاطر. ولهذا السبب، فإن ملخص الرئيس في الدورة الثانية أشار إلى الحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود وإبرام الشراكات والتنسيق. 

وحتى على الرغم من أن ثمة تنظيم جيد فيما يتعلق بالحاجة إلى التكامل والدمج بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر، ال تزال الروابط 
الوظيفية في السياسات والممارسات غير كافية على المستويين المحلي والوطني. كما أنه ال يزال هناك انفصال كبير بين الموارد وآليات التنفيذ. 
وسيؤدي استمرار غياب أداة عامة للتخطيط في الحد من الجهود الرامية إلى دمج الشواغل الخاصة بتغير المناخ والكوارث في عمليات التخطيط 

اإلنمائي. ومن الممكن أن يساعد التخطيط من أجل المرونة وبناء قدرات المجابهة جهود التنمية المستدامة في المناطق المعرضة ألخطار.  

بينها  التكيف مًعا: من  الكوارث وآليات  الحد من مخاطر  قانونية ومؤسسية لدمج  تدابير  بالفعل بتطبيق  التي تقوم  الوطنية  الحكومات  هناك بعض 
حكومات فيتنام والفلبين وكمبوديا وجنوب أفريقيا. كما أن وجود مبادرات إقليمية مهمة يعد أمر وثيق الصلة في هذا الشأن. وقد شددت اإلستراتيجية 
العربية من أجل الحد من مخاطر الكوارث التي تبناها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في ديسمبر/كانون األول 2010 على الدور القيادي 
الذي قامت به جامعة الدولي العربية في تشجيع دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في السياسات اإلقليمية بشأن التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير 
المناخ، والبيئة، وآليات تنسيق إدارة الكوارث. ودعا أيًضا المؤتمر الوزاري األسيوي الرابع للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في أكتوبر/تشرين 
األول 2010 في إنشيون بجمهورية كوريا إلى عمل مشترك ومتكامل على كل األصعدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

وقد وضعت الجولة األخيرة لمفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التزامات واضحة بشأن تمويل وتنفيذ جهود التكيف مع تغير 
المناخ. وتم الوقوف على األهمية البالغة للحد من مخاطر الكوارث بالنسبة لهذا العمل. ومع السعي الحثيث إلبرام شراكات بين السلطات المعنية 
بالتكيف مع المناخ واآلليات الوطنية والمحلية القائمة من أجل الحد من مخاطر الكوارث وتشجيع مثل هذه الشراكات، فهناك تقدم فعلي تم إحرازه. 
فعلى سبيل المثال، أطلقت شراكة التكيف )التي تترأسها كوستا ريكا، وإسبانيا، والواليات المتحدة( بالفعل مجموعة الممارسات لتدعيم التنفيذ والتعلم 

وإتاحة المزيد من فرص التعاون في الحد من الكوارث. 

وعلى نحو مماثل، ثمة إطار عالمي جديد من أجل خدمات المعلومات الخاصة بالمناخ اتفق على ضرورة وجود تحالف أشد قوة بين مقدمي المعلومات 
الخاصة بالمخاطر ال سيما هيئات الرصد الجوي الهيدرولوجي وصناع القرار المسؤولين عن بناء قدرات المجابهة. وتبًعا لذلك، دعا فريق العمل 
رفيع المستوى المعني باإلطار العالمي من أجل خدمات المناخ إلى المزيد من التعاون في أنظمة الرصد الجوي الهيدرولوجي ومزيد من الشراكات 

بين مستخدمي ومنتجي معلومات المناخ. 
وقد أثبت استخدام مثل هذه المعلومات نجاًحا حقيقًيا. فعلى سبيل المثال، عمل برنامج تطبيقات التنبؤات المناخية في بنغالديش على تعزيز شراكات 
بين خدمات الرصد الجوي الهيدرولوجي المحلية، ووحدات اإلرشاد الزراعي في المناطق الريفية وفي الجمعيات الزراعية المحلية. وتعتبر مشاركة 
األطراف الفاعلة المحلية في مبادرات المناخ على المستوى العام خطوة فعالة نحو بناء قدرات المجابهة، وكما يبين تقرير التقييم العالمي 2011 
فإن التخطيط الفعال ينجم عنه منافع لنسبة التكلفة بحيث تبلغ 3:1. ولكن نظًرا ألن عمليات التخطيط الحالية على المستوى المحلي نادًرا ما تتضمن 

المعلومات عن الكوارث أو المخاطر المتعلقة بالمناخ، يتعين السعي إلى صياغة شراكات وتشجيعها.

وفي 2010، قامت إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بإجراء استعراض للتحديات المقبلة الخاصة بأنظمة اإلنذار المبكر. وتوصلت 
هذه الدراسة إلى أن القيمة البالغة األهمية لإلنذار المبكر يمكن زيادتها بصورة أكبر بتدعيم الروابط بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ خاصة 
في سياق توسيع تنمية المناطق الحضرية بسبب ضغوط التغيرات البيئية. وسيعمل دمج المعارف بشأن التغيرات القادمة وتقديم بيانات عن التطورات 

العلمية والتقنية واالجتماعية على تدعيم أنظمة اإلنذار المبكر كعنصر أساسي في جهود الحد من مخاطر الكوارث.

اإلنسانية  التدخل  إجراءات  الكوارث ونطاق  آثار  تقلل من  أن  يمكن  والتنمية، كما  التطور  الكوارث بشكل مباشر  الحد من مخاطر  وتساند جهود 
المطلوبة. وعلى الرغم من أن االتجاه السائد كان معالجة هذه القضايا بشكل منفرد، فقد عززت خبرات وتجارب الحد من المخاطر على مدى السنوات 
القليلة الماضية الحاجة إلى مواءمة ودمج األطر والسياسات من أجل كل من التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في سياق أوسع نطاًقا 

لتقليص الفقر وُنهج التنمية المستدامة وخاصة مع األهداف اإلنمائية لأللفية. 

وبالفعل تم تأسيس الروابط التصورية بين الحد من مخاطر الكوارث والتكّيف مع تغير المناخ والتنمية. وال ينبغي أن يكون هدف هذه الدورة الثالثة 
لهذا المنتدى تكرار الحاجة إلى هذه الروابط ولكن تحديد التحالفات والشراكات التي أثبتت فعاليتها بصورة ملموسة كي تكون نماذج رائدة تتم محاكاتها 

في جميع أنحاء العالم.

www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

مة
عا

ة 
لفي

خ



استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا
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أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان لمواءمة سياسات الحد من مخاطر الكوارث مع تلك الخاصة بتغير المناخ والتنمية؟

ما دور السلطات المحلية في الربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية؟ 

ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان لتطوير الشراكات وتعزيزها ودعمها بين السلطات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتلك المسؤولة عن 
التكيف مع تغير المناخ؟
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المضي قدًما لألمام الثمار المرجوة وإجراءات العمل الالزمة
في 2009، خلص ملخص الرئيس الخاص بالدورة الثانية لهذا المنتدى إلى إمكانية الحد من مخاطر الكوارث بسهولة من خالل اتخاذ خطوات عملية. 
وستستمر إرادة مواجهة مخاطر الكوارث في العمل البّناء مدفوعة بذلك باعتبارات المجتمعات المحلية التي تدرك األخطار الناجمة عن الكوارث 
وحاجتها للقيام بدور أساسي في الجهود العالمية الرامية إلى زيادة قدرات المجابهة. وأوضح ملخص الرئيس في 2009 أنه تم إعداد وتطوير وتطبيق 
ُنهج وأدوات مبتكرة في العديد من المجاالت األساسية ستتم مناقشتها في الدورة الثالثة لهذا المنتدى: تكلفة تحليل منافع جهود الحد من المخاطر؛ 
واإلستراتيجيات التي تستند إلى اعتبارات المجتمعات المحلية وعلى المستوى المحلي؛ وضمان تأمين منشآت مثل المدارس والمستشفيات وغير ذلك 

من القضايا األخرى.

العالمي 2011، وكذلك  المدى إلطار عمل هيوغو، والتقييم  وإذا وضعنا نصب أعيننا توصيات 2009، ونتائج ومشاورات استعراض منتصف 
المناقشات التي دارت حول محور تركيز وموضوعات الدورة الثالثة لهذا المنتدى، فيما يلي المجاالت األساسية التي تعمل على توجيه العمل المرتقب 

والنواتج المرجوة في 2011: 

االلتزام باالستثمار في برامج العمل المحلي وحماية الفئات األشد تضرًرا وضعفا. تنفيذ إستراتيجيات لتدعيم المستوى المحلي. )أ( 

وضع أولويات لالستثمارات في:   )ب( 

تجميع معلومات عن خسائر الكوارث على المستوى الوطني، وإعداد تقييمات شاملة عن المخاطر؛   •
إنشاء مرافق بنية أساسية آمنة؛   •

زيادة توعية الجمهور؛ و  •
تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر واالستعداد.   •

زيادة جهود الدعوة إلى الحد من مخاطر الكوارث، على سبيل المثال من خالل حملة "تمكين المدن من مجابهة الكوارث".  )ج( 
 

إعداد إرشادات عملية بشأن تنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث.  )د( 

إشراك وتشجيع القطاع الخاص:  )هـ( 

االستفادة من خبرات القطاع الخاص في بناء قدرات المجابهة؛   •
إطالق شراكة عمل من أجل الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على االستثمار في برامج العمل المحلي؛   •

إعداد قائمة بأساسيات العمل بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛ و  •
إعداد أداة لنمذجة المخاطر والتخطيط لها بتوظيف جميع الموارد.   •

)و(  االعتراف بأن الحد من مخاطر الكوارث هو في األساس قضية تنمية. مساندة جهود أجهزة الحكم المحلي في العديد من الوزارات المختلفة 
لتشجيع إعادة اإلعمار والبناء بصورة أكثر أماًنا مع تحقيق أهداف الحد من المخاطر.

مواءمة وتطوير التعاون بين التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.  )ز( 

وضع خطة للمرونة وبناء قدرات المجابهة لتدعيم جهود التنمية المستدامة في المناطق المعرضة ألخطار.  )ح( 

 )ط(  تحفيز المناظرات والخطوات التشاورية من أجل الحد من مخاطر الكوارث والنظر بعين االعتبار في تحديد وتنفيذ ورصد األهداف 
على المستوى الوطني استكمااًل لاللتزام المتنامي على المستوى اإلقليمي لمساندة إطار عمل هيوغو. 

تشجيع جهود التعافي الفعال من الكوارث وإعادة اإلعمار من خالل:   )ى( 

إجراءات وعمليات منسقة وشاملة وتشمل الجميع وال تستثني أحًدا؛   •
•  إطار عالمي مقترح لتشجيع مبادئ ووضع أولويات من أجل تعظيم االستثمارات والحيلولة دون وقوع أضرار للبنية المادية؛ و 

•  آليات وأدوات مبتكرة يمكنها أن تهيئ سبل الوصول أمام البلدان النامية للحصول على التمويل الفوري والموثوق إلعادة األعمار 
من الصناديق المعنية. 
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