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شكر وتقدير 
يرغب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNISDR( في اإلعراب عن امتنانه لعدد كبير من المنظمات 
واألفراد الذين ساهموا في اإلعداد للدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في إطار دعمه لتنفيذ إطار 
عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث. ويود المكتب اإلشادة بالمتطوعين 

وفرق العمل الداخلية التي لم تدخر وسعًا في تقديم يد العون والمساعدة لعقد الدورة الرابعة.

والشكر موصول أيضًا للمانحين الذين يساهمون بصورة دورية في جهود مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 
وألمانيا،  وفرنسا،  وفنلندا،  والدانمرك،  الشعبية،  الصين  وجمهورية  والبرازيل،  وأستراليا،  األرجنتين،  بينهم:  ومن 
وهنغاريا، وأيرلندا، واليابان، وكازاخستان، وجمهورية كوريا، ولكسمبرغ، والمكسيك، وهولندا، والنرويج، والفلبين، 

والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، ومفوضية الجماعات األوروبية، والبنك الدولي.

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

و)AECOM( و)Kokusai Kogyo Holdings Co Ltd( كجهات داعمة ومساندة.
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تشرف سويسرا باستضافة الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقدها في جنيف. ويمثل هذا الحدث عالمة فارقة في مجال تنمية 
القدرة على مجابهة الكوارث لدى المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

وسيلتقي أصحاب المصلحة من حكومات ووكاالت ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية وفنية وكذلك القطاع الخاص 
لتقييم التقدم الذي أحرزه العالم نحو تنفيذ إطار عمل هيوغو. وسيتبادلون وجهات النظر حول العناصر المطلوبة لتعزيز إطار إدارة المخاطر لدينا بغية التصدي 
للمخاطر الحالية والمستقبلية، ومراجعة االلتزامات التي تم التعهد بها في المنتديات العالمية السابقة. وتتيح هذه المراجعة مع تبادل المعارف معلومات في غاية 

األهمية عن كيف أن الحد من المخاطر يحمي التنمية ويدعم أجندة التنمية المستدامة بهدف تصميم إطار لما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث. 

ومع الطيف الواسع من العروض التقديمية، والنقاشات النوعية، والمشاركات المبتكرة، وهذا الثراء من المعارف والتجارب التي يقدمها الخبراء، فإن مكتب 
األمم المتحدة للحد من الكوارث قد هيأ المجال إلحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق الهدف االستراتيجي إلطار عمل هيوغو المتمثل فيما يلي: 

ومن المالحظ أن جميع المجتمعات معرضة لنطاق واسع من األخطار. وبالتالي، يتعين تقديم يد العون وتمكين من بحاجة إلى المساعدة إلعداد استراتيجيات 
فعالة وتتسم بكفاءة التكاليف لمجابهة الكوارث الطبيعية. وتنظر سويسرا، المحاطة ببيئة جبال األلب المعرضة للمخاطر، إلى تقاليدها العريقة بشأن إدارة 
األخطار الطبيعية، وبمقدورها أن تقول أن وجود نهج متكامل يحقق النجاح في إدارة المخاطر القائمة. والمنطق الذي ال غنى عنه في إدارة األخطار والتعايش 

مع المخاطر هو معرفتها وفق المبدأ القائل "اعرف المخاطر التي تواجهك واستعد لها". 

ورسالتنا هي: "الوقاية تجدي!" واالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يحمي األرواح وسبل كسب العيش، والممتلكات العامة، والملكية الشخصية.

ومن التشريف والتكليف أيضًا استضافة الدورة الرابعة للمنتدى العالمي في جنيف، ومساندة الدور المهم الذي تقوم به مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث 
بهدف جعل عالمنا أكثر قدرة على مجابهة الكوارث.

ومن هنا أتمنى لكم مؤتمرًا مثمرًا وغنيًا بتبادل األفكار واآلراء ومزيدًا من الشراكات الجديدة من أجل مستقبل قادر على المجابهة.

مارتين داهيندن
 المدير العام للوكالة السويسرية 

)SDC( للتنمية والتعاون

 مقدمة 
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في أقل من عامين سيضع المجتمع الدولي مجددًا حاًل عالميًا من أجل تعزيز قدرة العالم على مجابهة الكوارث انطالقًا من خبرات وتجارب محلية ووطنية 
وإقليمية ُجمعت على مدى ما يزيد على 10 سنوات.

وتبلغ الخسائر االقتصادية من جراء الكوارث على مدى السنوات الثالث عشرة الماضية اآلن 2.7 تريلون دوالر؛ بمتوسط يبلغ 16.2 مليون دوالر في الساعة 
منذ عام 2000. وليس بمقدور العالم تحمل هذه الخسائر المالية على نحو مستدام. وليس بمقدور العالم تحمل هذه الخسائر المالية على نحو مستدام. ومن غير 
المستساغ أن نجد 2.9 مليار نسمة قد تضرروا من الكوارث في هذه الفترة بمتوسط يبلغ 650 ألف نسمة يوميًا، بل إن هذا األمر يلح علينا إلحاحًا شديدًا كي 

نجد الحل المناسب.
 

ومع اقترابنا من 2015، فليس أمامنا من خيار سوى أن يلتزم الجميع باالستثمار اليوم من أجل غٍد أكثر أمنًا ــ أي القدرة على المجابهة لإلنسان والكوكب. 
وينبغي أن تسهم المناقشات في هذه الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث بنصيب األسد في المشاورات العالمية المستمرة بشأن خطة ما 

بعد 2015 لتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث.
 

وسيعمل كل ما تعلمناه منذ اعتماد خطة عمل هيوغو في 2005 على إثراء هذه الدورة. 
 

واليوم، فإننا ندرك أنه على الرغم من إحراز تقدم منذ 2005، فإن هذا التقدم يتسم بالتفاوت. وقد أثبتت بنغالديش والهند وباكستان وتايلند واليابان وشيلي 
وإندونيسيا والفلبين أن إجراءات وتدابير الحماية االجتماعية المستهدفة ميسورة التكلفة ويمكن أن تساعد في الحد من قابلية التأثر. 

 
وقد تكون موجة الجفاف التي بدأت في أمريكا الشمالية في 2012 أكثر الكوارث كلفًة في تاريخ الواليات المتحدة. وتشير التقديرات إلى إن تكاليفها بلغت ما 
بين 50 إلى 80 مليار دوالر. وسيستمر هذا الخطر الطبيعي المتواصل في منطقة القرن األفريقي، مما يبين ضعف فهم هذه اإلشكالية وانعدام االهتمام بها 

على الصعيد الوطني والدولي. 
 

وفي 2011 كبدت الرياح الموسمية العاتية المدمرة منطقة جنوب شرق آسيا خسائر في اإلنتاج بلغت 6.3 مليار دوالر. وأحدثت هذه الكارثة صدمة كبرى في 
اإلمداد وأدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 0.9% تقريبًا. وتبرز السنوات 2010 - 2012 ترابط عالم التجارة والعالقات االقتصادية. 
ونجد أن زلزال مارس/آذار 2011 الذي ضرب اليابان وفيضانات جنوب شرق آسيا التي جاءت بعده بأشهر قليلة كشفت عن ضعف البنية التحتية وإدارة 

المناطق الحضرية. وكان هذان الحدثان بمثابة المبررات التي دفعت إلى دمج الحد من الكوارث في برامج إدارة الكوارث في الشركات والمؤسسات. 
 

ومن ثم، سيولي المنتدى العالمي في 2013 اهتمامًا خاصًا بثالث مجاالت في غاية األهمية. المجال األول هو استثمارات القطاع الخاص في إدارة مخاطر 
الكوارث ــ وهي فرصة لخلق قيمة مشتركة للشركات والمؤسسات وكذلك المجتمع. والمجال الثاني هو عمل المجتمعات والشبكات المحلية والسياسات الداعمة 
في بناء القدرة على المجابهة. أما المجال الثالث فهو أجهزة الحكم المحلي والحكومات الوطنية ودورها في تنفيذ إطار عمل هيوغو، وأجندة العمل المعنية ببناء 

القدرة على المجابهة في سياق اإلطار الذي سيحل محله بعد 2015.
 

وتمثل الدورة الرابعة للمنتدى العالمي أهم مرحلة مفصلية ونحن نتطلع إلى المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في اليابان في 2015. 
وستكون الدروس واألدلة والشواهد التي سنقدمها في جنيف والمناقشات التي سنجريها والقضايا التي سنتفق عليها عناصر حاسمة األهمية تعمل على صياغة 

مستقبل لألجيال القادمة. 

مارغريتا والستروم
الممثل الخاص لألمين العام 

للحد من مخاطر الكوارث

 مقدمة 
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مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث

ويدرك اإلعالن األخير الصادر عن العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية 
المتزايدة  العالمية  التهديدات   )1999-1990( المتحدة  األمم  عن  الصادر 
حاسم  بعمل  القيام  إلى  الوثيقة  هذه  ودعت  الكبرى.  الكوارث  من  المتأتية 
إدارة  ضرورة  على  أكدت  كما  المستقبل،  ألجيال  أمنًا  أكثر  عالم  لضمان 

المخاطر والحد من الكوارث في السياسات الحكومية المستقبلية.

وتمت اإلشارة إلى إستراتيجية يوكوهاما )1994(، ووثيقة إستراتيجية والية 
جنيف المتعلقة بالحد من الكوارث، عالم أكثر أمنًا في القرن الواحد والعشرين: 
الحد من المخاطر والكوارث )1999( باعتبارهما خارطتي طريق. وتوصي 

كالهما بوجود وتعزيز إطار دولي للحد من المخاطر.

من  للحد  الدولية  "اإلستراتيجية  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  واعتمدت 
الكوارث" في ديسمبر/كانون األول 1999، وأنشأت سكرتارية لها لضمان 

تنفيذها. 

ويقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNISDR( بتنسيق 
الخطة  تنفيذ  ويرصد  المتحدة.  األمم  منظومة  في  الكوارث  من  الحد  أعمال 
بناء  هيوغو 2015-2005:  عمل  )إطار  الكوارث  من  للحد  العامة  الدولية 
قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، التي اعتمدها المؤتمر الدولي 

للحد من الكوارث في اليابان في يناير/كانون الثاني 2005.

الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يعمل  ذلك  إلى  باإلضافة 
الدورية  المراجعة  ألعمال  اإلعداد  تسهيل  على  الدولية(  )اإلستراتيجية 
للمخاطر والتقييم من خالل تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، 
كما يرصد تنفيذ إطار عمل هيوغو من خالل أداة للرصد. ويشارك المكتب 
أيضًا في أنشطة دعوة وتواصل لزيادة الوعي بالحد من الكوارث وبناء القدرة 
على المجابهة.  ومن المشروعات البارزة في هذا الشأن الحملة العالمية للحد 

من الكوارث ــ حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث ــ مدينتي تستعد. 

وفي نهاية المطاف يعمل المكتب على تسهيل إعداد إطار لما بعد 2015 للحد 
من المخاطر )هيوغو 2( ليحل محل هيوغو 1 عندما يتم 10 سنوات.

يقع المقر الرئيسي لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف. 
وهناك 5 مكاتب إقليمية تابعه له في: بروكسيل )بلجيكا( ألوروبا؛ ومدينة بنما 
)بنما( لألمريكيتين؛ والقاهرة )مصر( للدول العربية؛ وبانكوك )تايلند( آلسيا 
وهناك  وجنوبها.  أفريقيا  وغرب  لشرق  )كينيا(  ونيروبي  الهادئ؛  والمحيط 
مكتب أيضًا في إينشيون )جمهورية كوريا( لشمال شرق آسيا )ودعمًا للمعهد 
)الواليات  نيويورك  في  اتصال  مكتب  وكذلك  والتدريب(؛  للتعليم  العالمي 
المتحدة(، وتواجد في كوب )اليابان(، وسوفا )فيجي(، وبون )ألمانيا(، والماتي 

)كازاخستان(، وريو دي جانيرو )البرازيل(. 
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لالتصال 
globalplatform@un.org :بريد إلكتروني

هاتف: 43 791 22 )0( 41+

واألمن
بجنيف  للمؤتمرات  الدولي  المركز  في  المنعقد  العالمي  المنتدى  إلى  الوصول 

قاصر على المشاركين المسجلين الذي يحملون بطاقات صالحة.

جدول البرنامج
سيتم نشر أي تحديث أو تغيير في البرنامج أو جدول البرنامج على شاشات 

 بالمركز وعلى موقع الويب التالي:
www.preventionweb.net/go/gpdrr13

الوثائق
في  العالمي  بالمنتدى  الخاص  الويب  موقع  على  الرابعة  الدورة  وثائق  ُتنشر 
المؤتمرات.  بمركز  الدعم  مكتب  عند  الوثائق  وسُتتاح  تتاح.  عندما  فبراير 
شبكة  على  يومي  بث  مع  اإلنترنت  على  المكتوبة  الرسمية  البيانات  وسُتنشر 

اإلنترنت للجلسات العامة، وتسجيالت صوتية لألحداث والفعاليات المهمة.

وسائل التكنولوجيا
وتليفون  وأجهزة حاسب  فاي  والواي  اإلنترنت  المؤتمرات خدمة  يتيح مركز 

وفاكس وأجهزة عرض فيديو )بروجيكتور( ولوحات للشرح )فليب تشارت(.

الترجمة الفورية
ستتم ترجمة الجلسات العامة والجلسات العامة غير الرسمية واألحداث المهمة 
إلى الست لغات الرسمية لألمم المتحدة: العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية 

والروسية واإلسبانية.

وسائل اإلعالم
تم تنظيم مجموعة من أنشطة الدعم لوسائل اإلعالم التي تقوم بتغطية المنتدى 
رفيعي  المشاركين  مع  صحفية  لقاءات  لعمل  فرص  العام.  هذا  في  العالمي 
المستوى؛ وبث حي على شبكة اإلنترنت لموافاة وسائل اإلعالم بصورة مباشرة 
بما يجري في جلسات المائدة المستديرة والجلسات العامة التي يديرها صحفيون 
المشاركين  مع  يومية  صحفية  ولقاءات  اإلذاعي؛  البث  مجال  في  مرموقون 
رفيعي المستوى؛ وإتاحة مشاركة وسائل اإلعالم في الجلسات العامة واألحداث 
مدة  المعتمدين خالل  للصحفيين  إعالم  مركز  توفير  وسيتم  المهم.  والفعاليات 
لوسائل  ويمكن  سلكي(.  ال  )إنترنت  فاي  الواي  بخدمة  تزويده  مع  الفعاليات 
اإلعالم الحصول على البيانات الصحفية والقصص اإلخبارية والمشاركة في 
الجوالت اليومية لألحداث والفعاليات والقضايا. وسيتم نشر نواتج هذا المنتدى 

على موقع مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث على شبكة اإلنترنت.

األغذية والمشروبات الخفيفة
الساعة  من  الخفيفة  والمشروبات  واألغذية  القهوة  لتناول  طاولة  توفير  سيتم 
07:30 إلى الساعة 17:00 من 19 إلى 23 مايو/أيار. وبمركز المؤتمرات 
ويرجى   .15:00 الساعة  إلى   12:00 الساعة  من  مفتوح  )كافيتريا(  مطعم 
مالحظة أن األكل والشرب غير مسموح بهما في قاعات االجتماعات. وال توجد 
المطاعم بجوار مركز  المؤتمرات. ويوجد عدد من  للطعام في مركز  قاعات 

المؤتمرات، منها:

مطعم ال رومانا
rue de vermont 37, 1202 genève, Suisse

tel. 022 734 82 86

مطعم جابونيه ساغانو
rue de Montbrillant 86, 1202 genève, Suisse

tel. 022 733 11 50

مطعم آريانا
rue de Montbrillant 83, 1202 genève, Suisse

tel. 022 740 07 67

)des Nations( مطعم األمم
rue de Montbrillant 87, 1202 genève, Suisse

tel. 022 734 35 45

مطعم لو تريفل دور
Chemin Louis-dunant 13, 1202 genève, Suisse

tel. 022 733 56 05

مطعم تاي فوكيت
Avenue de France 33, 1202 genève, Suisse

tel. 022 734 41 00

مطعم نيو شنغهاي
rue de Montbrillant 90, 1202 genève Suisse

tel. 022 734 00 81

شبكة النقل العام في جنيف
يتم توفير تذكرة مجانية يومية لالنتقال بوسائل النقل العام )الحافالت والقطارات( 
للضيوف المقيمين في الفنادق في جنيف. ويمكن االطالع على معلومات عن 

www.tpg.ch :وسائل النقل على الموقع التالي

المساعدة
أيًضا  يوجد  الطوارئ،  ولحاالت  الدعم.  مكتب  من  مساعدة  أي  طلب  يمكن 
مستشفى به طاقم طبي مكون من شخصين خالل المنتدى على المستوى األول 

في الطابق األول بمركز المؤتمرات.

ملحوظة: يرجى مالحظة أن يوم االثنين الموافق 20 مايو/أيار إجازة 
رسمية في سويسرا. 

وستتاح وسائل النقل العام فيما يتعلق بجدول يوم األحد، باإلضافة إلى 
أن العديد من المحالت والمطاعم ستكون مغلقة.  !

معلومات عملية
لالستفسار عن أي شيء يخص هذا المنتدى، يرجى مراجعة مكتب الدعم المفتوح من 19 إلى 23 مايو/أيار بالقرب من مدخل مركز المؤتمرات.
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نظرة سريعة على اللقاءات التشاورية
الطابق القاعة   التوقيت  األحد 19 مايو/أيار 

الطابق 2  13  17:00 - 10:00 اجتماع اإلعداد لمنظمة رعاية األطفال  

 اجتماع اللجنة العلمية التاسع للبحث المتكامل حول مجابهة 
الطابق 2  14 مخاطر الكوارث )IRDR( )اليوم األول(  10:00 - 17:00 

 إيضاح حول الشراكات مع القواعد الشعبية:
الطابق 2  8+7  18:00 - 10:00 بناء قدرة المجتمعات على مجابهة الكوارث 

الطابق -1  15  15:00 - 12:30 تحسين إدارة مخاطر الزالزل للحكومات  

الطابق -1  18  17:30 - 15:00 اللقاء التشاوري للدول العربية )مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( 

الطابق القاعة   التوقيت  االثنين 20 مايو/أيار 

 اللقاء التشاوري لبلدان رابطة جنوب شرق آسيا 
CCV مبنى  CCV C  10:30 - 09:00 )آسيان/ASEAN( )بموجب دعوة فقط( 

CCV مبنى   CCV Rhône  13:00 -09:00 شراكة القطاع الخاص المعنية بالحد من الكوارث: الجمعية العمومية السنوية 

الطابق 2  14  14:30 - 09:00 اللقاء التشاوري للشبكات العلمية والتقنية 

 نحو شبكة من المختصين في مجال االستعداد لمجابهة الجوائح 
الطابق 0  4+3  15:00 - 09:00 من أجل عالم أفضل أمناً 

 اجتماع اللجنة العلمية التاسع للبحث المتكامل حول مجابهة مخاطر الكوارث 
CCV مبنى  CCV Arev  17:00 - 09:00 )IRDR( )اليوم الثاني( 

CCV مبنى  Open space  18:00 - 09:00 إدارة المعلومات والمعارف من أجل الحد من مخاطر الكوارث )بموجب دعوة فقط( 

CCV مبنى  CCV A  12:30 - 09:15 الشبكات المعيارية الفعالة للحد من مخاطر الكوارث )بموجب دعوة فقط( 

الطابق -1  18  13:00 - 10:00 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ  منتديات وطنية 

الطابق 2  13  13:00 - 10:00 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ مجتمعات محلية 

 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ 
الطابق 0  2  13:00 - 10:00 منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني 

CCV مبنى  CCV D  13:00 - 10:00 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ منظمات حكومية دولية 

 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ  
الطابق 2  8+7  13:00 - 10:00 العمد والمشايخ وأجهزة الحكم المحلي 

CCV مبنى  CCV B 10:00 ــ 12:30  التشريع والحوكمة للحد من مخاطر الكوارث ــ  برلمانيون 

 لقاء مجموعة كوبنهاجن التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من 
CCV مبنى  CCV Council 11:00 ــ 13:00  الكوارث )بموجب دعوة فقط( 

CCV مبنى  CCV A  14:00 - 12:30 الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية بعد 2015 )مشاورات حكومية( 

 إطالق دليل الحكومات: إجراءات لتعزيز القدرة على المجابهة 
الطابق 2  13 13:00 ــ 16:00  تركز على األطفال والشباب )بموجب دعوة فقط( 

الطابق 0  2  14:45 - 13:15 التكيف والحد من مخاطر الكوارث: وضع نهج متين  إزاء تغير المناخ )النرويج( 

CCV مبنى  CCV E  15:00 - 14:00 اللقاء التشاوري لبلدان منطقة الكاريبي )CDEMA( )بموجب دعوة فقط( 

الطابق -1  18  15:00 - 14:00 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ القطاع الخاص  

CCV مبنى  CCV D  15:00 - 14:00 اللقاء التشاوري لرؤساء المنتديات اإلقليمية األسيوية )بموجب دعوة فقط( 

الطابق 2  8+7  15:30 - 14:00 شبكة اإلعالم اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ )مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( 
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الطابق القاعة   التوقيت  االثنين 20 مايو/أيار 

 قوة استعراض األقران ــ تنفيذ إطار عمل هيوغو بعيون حكومية 
CCV مبنى  CCV Rhone  15.30 - 14.00 )مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( 
CCV مبنى  CCV Council  15.30 - 14.00 المنتدى البرتغالي للحد من مخاطر الكوارث 

 دور البلدان المعرضة لكوارث في الوقاية واالستعداد 
CCV مبنى  CCV A  17.00 - 14.00 )ألمانيا، وبولندا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 

 حوار أصحاب المصلحة المتعددين حول برنامج تمكين المدن 
CCV مبنى  CCV C  18.00 - 14.00 من مجابهة الكوارث )UN-Habitat( )بموجب دعوة فقط( 
CCV مبنى  CCV E  16:00 - 15:00 اللقاء التشاوري لبلدان منطقة األنديز )CAPRADE( )بموجب دعوة فقط(  

الطابق -1  18  17.00 - 15.00 استمرار أنشطة األعمال ومحاكاة األزمة 
 إطار ما بعد 2015 للتشاور بشأن الحد من مخاطر الكوارث ــ 

الطابق 0  4+3  17.30 - 15.00 تجميع مناقشات مجموعات أصحاب المصلحة 
 المنتدى المواضيعي بشأن الطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث 

الطابق 2  14  18.00 - 15.00 من أجل الصحة )منظمة الصحة العالمية( 
CCV مبنى  CCV Rhone  17.00 - 15.30 مشاورات إقليمية مع وفود أفريقية )مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( 
CCV مبنى  CCV Council  17.00 - 15.30   BRICS لقاء تشاوري لبلدان
CCV مبنى  CCV E  17:00 - 16:00 اللقاء التشاوري لبلدان أمريكا الوسطى )CEPREDENAC( )بموجب دعوة فقط(  

الطابق 2  8+7  18:00 - 16:00 المنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث )EFDRR( )بموجب دعوة فقط( 
CCV مبنى  CCV Rhone  18.30 - 17.00 لقاء تشاوري لمنطقة األميركتين )مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( 
CCV مبنى  CCV E  19:00 -  17:00 العامل المحفز: تنمية القـدرات من أجل الحد من األخطار والتكيف )بموجب دعوة فقط( 

 مؤتمر المائدة المستديرة لوسط أفريقيا حول خطة عمل ياوندي 
 )الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية، 

CCV مبنى  CCV D  18.30 - 17.30 والمكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا/قسم االستعداد للطوارئ( 
 تحويل المخاطر إلى فرص ــ دمج إدارة النظم اإليكولوجية ضمن

الطابق -1  18  19.30 - 18.00 األنشطة الرئيسية، الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ  

شارك:
الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث. 

 )UniSdr( صورة من: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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نظرة سريعة على البرنامج
الطابق القاعة   التوقيت  الثالثاء 21 مايو/أيار 
الطابق 1  1   10.30 – 09.30 الحفل االفتتاحي 
الطابق 1  1   12.30 – 10.30 جلسة عامة دور القطاع الخاص في تعزيز قدرة المجتمعات على المجابهة :  
الطابق 3  5  12:30 - 10:40 جلسة حوارية رفيعة المستوى )بموجب دعوة فقط( 

13:00 ــ 14:55    أحداث جانبية )انظر البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل( 
الطابق 1  1 15:00 ــ 18:00  البيانات الرسمية 

 جلسة عامة غير رسمية  مرحلة ما بعد إطار عمل 2015 للحد 
الطابق 0  2 15:00 ــ 18:00    )HFA2( من مخاطر الكوارث

 حدث بارز ومهم  تعزيز الشراكات للحد من مخاطر الكوارث 
الطابق 0   3   18.00 – 15.00 التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة. 
الطابق 0   4   16.30 – 15.00 حدث بارز ومهم زيادة التمويل لصالح إدارة مخاطر الكوارث 

 حدث بارز ومهم من المخاطر المشتركة إلى القيمة المشتركة: 
الطابق 0   4   18.15 – 16.45 المبررات الداعية إلى الحد من مخاطر الكوارث 

 :)Tangible Earth( تقرير التقييم العالمي والكرة األرضية الملموسة
الطابق 1 المطعم     18.35 - 18.15 تجارب وخبرات المخاطر العالمية  
الطابق 1 المطعم     20.00 – 18.35 حفلة استقبال تستضيفها سويسرا  

الطابق القاعة   التوقيت  األربعاء 22 مايو/أيار 
 جلسة عامة قدرة المجتمع على المجابهة ــ  بناء قدرة األمم 

الطابق 0  2  11.00 – 09.00 والمجتمعات على مجابهة الكوارث  
الطابق 1  1   13.00 – 09.00 البيانات الرسمية  
الطابق 0  2  12.45 – 11.15 حدث بارز ومهم القدرة على مجابهة الجفاف في مناخ متغير  
الطابق 0  3  12.45 – 11.15 حدث بارز ومهم هيوغو 2 ــ مشاركة المرأة تحدث اختالفًا  
الطابق 0  4  12.45 – 11.15 حدث بارز ومهم حماية التراث والقدرة على المجابهة 

13:00 ــ 14:55  أحداث جانبية )انظر البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل( 
 جلسة عامة غير رسمية  مرحلة ما بعد إطار عمل 2015 

الطابق 0  2 15:00 ــ 18:00    ) HFA2( للحد من مخاطر الكوارث
الطابق 1  1   18.00 – 15.00 بيانات رسمية  

 حدث بارز ومهم تطبيق العلم والتكنولوجيا على السياسات 
الطابق 0  3   16.30 – 15.00 والممارسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث 
الطابق 0  4   16.30 – 15.00 حدث بارز ومهم المستقبل الذي نريده قادرًا على المجابهة : 
الطابق 0  3   18.15 – 16.45 حدث بارز ومهم الضرورة الصحية من أجل مجتمعات أكثر أمنًا ومجابهة  

 حدث بارز ومهم تقرير التقييم العالمي 2013 لإلستراتيجية الدولية 
الطابق 0  4   18.15 – 16.45 لألمم المتحدة للحد من الكوارث: رؤية جديدة للمخاطر  
الطابق 0  2  19.15 – 18.30 حفل توزيع جوائز مؤسسة ساساكوا  
الطابق 1  Restaurant  20.15 – 19.15 حفل استقبال بشأن جوائز مؤسسة ساساكوا  
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الطابق القاعة   التوقيت  الخميس 23 مايو/أيار 
الطابق 0   2   11.00 – 09.00 جلسة عامة الحكومات والحد من مخاطر الكوارث: 
الطابق 1   1   13.00 – 09.00 البيانات الرسمية  
الطابق 0   2   12.45 – 11.15 حدث بارز ومهم التعافي وبناء القدرة على المجابهة بعد الكوارث 

 حدث بارز ومهم بناء القدرة على المجابهة في إطار التخطيط 
الطابق 0   3   12.45 – 11.15 واالستثمارات في المناطق الحضرية  
الطابق 0   4   12.45 – 11.15 حدث بارز ومهم معايير إدارة مخاطر الكوارث بالنسبة ألنشطة األعمال والمواطنين  

13:00 ــ 14:55  أحداث جانبية )انظر البرنامج والجدول للحصول على التفاصيل( 
الطابق 1   1 15:00 ــ 16:30  جلسة عامة ختامية وعرض لموجز الرئيس 
الطابق 1   1   17.00 – 16.30 الحفل الختامي 

الموقع التوقيت    الجمعة 24 مايو/أيار 
Rhone Valley   18:00 - 08:00 زيارات ميدانية )تستضيفها حكومة سويسرا( 

مناظرة
الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث. 

 )UniSdr( صورة من: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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 قبل الموجة: الريادة نحو 
بناء القدرات

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

الثالثاء 
21 مايو/أيار 2013
12:30 - 10:40

قاعة 5

يقتصر الحضور على من يحمل دعوة: تمثل مشاركة رؤساء الدول وكبار 
الوزراء والمسؤولين في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي فرصة نادرة لتحفيز 
عمل جرئ وجديد لبناء مجتمعات وأمم قادرة على المجابهة. وتأتي القيادة في 
بؤرة حوكمة المخاطر، وقد حان الوقت كي يتخذ القادة ما يلزم اتخاذه.  ومن 
المالحظ أن المخاطر االقتصادية بسبب الكوارث في زيادة وتصاعد ــ مع 
االقتصادية  واألنشطة  األعمال  أنشطة  مؤسسات  على  ملموسة  آثار  وجود 
على المستوى العالمي وحتى مستوى األسرة. وندرك في الوقت نفسه المزيد 
عن العوامل المحركة للمخاطر.  ويتم القيام اآلن باستثمارات عامة وخاصة 
البنية  فإن  لذلك،  ونتيجة  الكوارث.  مخاطر  إلى  االعتبار  بعين  النظر  دون 
التحتية معرضة لألخطار، ويتم فقدان فرص العمل، كما أن المنشآت الصحية 
والتعليمية معرضة للضياع ــ ولكل هذا آثار ممتدة على التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.

ويأتي الحوار رفيع المستوى في الوقت المناسب حيث تعمل قيادات أجهزة 
الحكم المحلي والحكومات الوطنية والمواطنين والقطاع الخاص في الوقت 
الراهن مع شركاء لتصميم إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث 
)هيوغو 2( الذي يعمل على تسريع وتيرة القدرة على التخفيف من المخاطر 
والوقاية والحد منها ومن خسائرها بصورة كبيرة للغاية، باإلضافة إلى بناء 

قدرتنا على مجابهة المخاطر الجديدة والمعقدة. 

القتراح  المستوى  رفيع  الحوار  هذا  في  للمشاركة  القادة  كبار  دعوة  وتتم 
تشجيع  بهدف  الدولية  الوطنية  الجهود  تصميم  لضمان  جريئة  خطوات 
استجابات كلية متكاملة لهذه التحديات.  كم تتم دعوتهم لتقديم مبادرات جديدة 
كبرى للحد من الكوارث في مجاالت عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، وتشجيع 
التعاون في مجال حوكمة المخاطر وجذب المنافع االجتماعية واالقتصادية 

لألمم والمجتمعات.

جلسة حوارية رفيعة المستوى )بموجب دعوة فقط(

12

إحدى التنبؤات التي تشير إلى مدى ارتفاع منسوب سطح البحر في شاطئ 
كوتسلو، بيرث ويسترن استراليا.
Creative Commons :صورة من
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 إطار عمل ما بعد 2015 للحد 
)HFA2( من مخاطر الكوارث

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

الثالثاء 
21 مايو/أيار 2013
18:00 - 15:00

قاعة 2

األربعاء 
22 مايو/أيار 2013
18:00 - 15:00

قاعة 2

يمثل بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث هدفًا شاماًل وضعته 
الجمعية  قرار  إطار عمل هيوغو )2005ــ2015(. وطالب  الحكومات في 
الكوارث  للحد من  المتحدة  األمم  المتحدة 2009/67 مكتب  لألمم  العمومية 
بتسهيل إعداد إطار عمل ما بعد 2015 للحد من الكوارث في إطار عملية 

واسعة النطاق وشاملة للجميع وتتسم بالكفاءة.

وتمثل الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من الكوارث عالمة فارقة أساسية 
في مرحلة المشاورات حول فترة ما بعد إطار عمل 2015 للحد من مخاطر 
بعد  لما  اإلنمائية  األجندة  إثراء  على  تعمل  إنها  كما   ،)2 )هيوغو  الكوارث 

2015، وتنفيذ نواتج قمة ريو +20 بشأن التنمية المستدامة.  

وتمثل الجلسات العامة غير الرسمية فرصة لجميع أصحاب المصالح لتبادل 
من  المزيد  إلى  بحاجة  التي  القضايا  وتحديد  وتدعيمها،  النظر  وجهات 
المشاورات بشأن إعداد إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث 
مفتوح  لحوار  المجال  الرسمية  غير  العامة  الجلسات  وتتيح   .)2 )هيوغو 

ومناقشات حرة.

من  للحد  بعد 2015  ما  إطار عمل  بشأن  للمشاورات  مجمع  تقرير  وهناك 
مخاطر الكوارث )هيوغو 2( تم إعداده فيما بين مارس/آذار 2012 ومارس/
عمل  إطار  صعيد  على  المحرز  التقدم  حول  موجز  وتقرير   ،2013 آذار 
العامة غير  للجلسات  خلفية عامة  تمثل  مادة  يقدمان  هيوغو 2013-2011 

الرسمية.

في المواضيعية  والمشاورات  المصلحة  أصحاب  من  المتأتية  اآلراء   وتتيح 
20 مايو/أيار في المنتدى العالمي وجهات نظر إضافية تثري النقاش.

وستساهم التقارير الخاصة بالمناقشات التي تجري في الجلسات العامة غير 
الرسمية في إثراء موجز الرئيس والتقرير المعني بنواتج مشاورات هيوغو 2 

المتأتية من المنتدى العالمي.

جلسات عامة غير رسمية

13
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دور القطاع الخاص في تعزيز قدرة 
المجتمعات على المجابهة: عناصر النجاح

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ــ المجموعة االستشارية للقطاع الخاص، الحد من مخاطر الكوارث ــ أعضاء 
شراكة القطاع الخاص

الزيادة  بسبب  دوالر  مليار  اآلن 100  السنوية  االقتصادية  الخسائر  تتجاوز 
الخاصة  والممتلكات  الصناعية  األصول  تعرض  معدالت  في  السريعة 
للكوارث. ومع 2030، سيتم استثمار أكثر من 200 تريليون دوالر في جميع 
هذه  من   %85 وسيأتي  الحضرية،  المناطق  في  تحتية  بنى  في  العالم  أنحاء 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  وستكون  الخاص.  القطاع  من  االستثمارات 
والخاص عنصرًا في غاية األهمية من أجل بناء قدرات المجابهة المستقبلية 
من خالل االستثمارات. وعالميًا، فإن حوالي 80% من االستثمارات يتأتى من 
شركات خاصة. كما أن استثمارات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات 
وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني المجتمع الذي نعيش فيه: وهناك 

أيضًا استثمارات "ناعمة" في إجراءات ونظم وواجهات التشغيل. 

وستقدم الجلسة العامة التصور الخاص باالستثمارات القادرة على المجابهة 
سان  في  المبتكرة  بالشراكات  الخاصة  الحالة  دراسات  إبراز  خالل  من 

فرانسيسكو )الواليات المتحدة(، ومترو مانيال )الفلبين(، وسينادي )اليابان(. 
ويمثل ذلك حاالت تعاون وتضافر للجهود بين الشركات نفسها وبين القطاعين 
والتشريعات  الجيدة،  الممارسات  على  األمثلة  وسُتناقش  والخاص.  العام 
بالتصاريح  والخاصة  )الضريبية  والحوافز  البناء(،  معايير  )مثاًل  الداعمة 
تجريبيًا  أساسًا  الحاالت  هذه  وتمثل  واألساليب.  واألدوات،  والتراخيص(، 
تخطيط  في  والكوارث  المناخ  لمخاطر  التام  الدمج  بكيفية  المعنية  للمناقشة 

االستثمارات وصنع القرارات الخاصة بمستثمري القطاع الخاص. 

وستثري الجلسة العامة الفرص والتحديات التي تكتنف االستثمارات القادرة 
للحد من  بعد 2015  ما  بعين االعتبار في إطار  إليها  للنظر  المجابهة  على 

الكوارث )هيوغو 2(.

الثالثاء 
21 مايو/أيار 2013
12:30 - 10:30

قاعة 1

جلسة عامة

14
موجة فيضانات في فينسيا، إيطاليا 
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قدرة المجتمع على المجابهة: بناء قدرة األمم 
والمجتمعات على مجابهة الكوارث

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

من بين المستجدات األكثر أهمية في الحد من مخاطر الكوارث الدعوة الواضحة 
للعمل المحلي ومشاركة المجتمع في بناء القدرة على المجابهة.  وهناك نهج 
مدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية متأصل في اإلدراك العملي أن من يتحمل 
والعمال  والمزارعين  والفتيات  والفتيان  والنساء  الرجال  من  الكوارث  عبء 
وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديهم قدرات فريدة على بناء القدرة 
على المجابهة. وتمثل المجتمعات المحلية أعظم مصدر لم ُيستغل حتى اآلن من 
حيث الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الكوارث. كما أن التنوع الجوهري 
في هذه المجتمعات في حد ذاته يمثل موارد مبتكرة تتأتى من البيئات الصعبة 

ومن المراكز العالمية شديدة الكثافة السكانية. 

وثمة نهج مدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية يتطرق إلى الوعي بالتصدي 
العوامل  المحلية  والمنظمات  المجتمع  أفراد  يمثل  حيث  ــ  المحلية  للمخاطر 
يكون  حتى  الداخل  من  التغيير  يتأتى  أن  يتعين  وحيث  للتغيير،  المحركة 
للتعاون في  الدخول األساسية  نقاط  تتواجد  الغالب  مشروعًا ومستدامًا. وفي 
المجاالت ذات االهتمام المشترك مثل قابلية تأثر فرص العمل والسكن والتعليم 

والبنية التحتية لمخاطر الكوارث. وتعمل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء 
العالم بالفعل على ابتكار الحلول واختبارها إلحراز تقدم على صعيد تطوير 
مع  نطاقها  وتوسيع  الحلول  هذه  استدامة  تحقيق  مع  المجابهة؛  على  القدرة 
الحكومية،  غير  والمنظمات  الوطنية،  والحكومات  المحلي  الحكم  أجهزة 
والقطاع الخاص وفيما بين كل هؤالء دعمًا الستراتيجيات الحد من الكوارث 

المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.

وتتناول الجلسة العامة بعين االعتبار النهج الفعالة التي تركز على العامل 
من  الحد  في  التقدم  من  جديد  نطاق  تحقيق  على  تعمل  والتي  البشري 
مخاطر الكوارث. وستحفز هذه الجلسة الحوار بشأن المبادئ التي يمكن 
أن تدعم هيوغو 2، وستشجع الفكر الجديد بشأن البيئة الداعمة التي تساند 
مخاطر  من  الحد  بهدف  المحلية  المجتمعات  بين  وفيما  مع  الشراكة 

الكوارث بصورة أساسية.

جلسة عامة

األربعاء 
22 مايو/أيار 2013
11:00 - 09:00

قاعة 2
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تدريب التالميذ على التعامل مع حاالت الطوارئ
)UniSdr( صورة من: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث



الحكومات والحد من مخاطر الكوارث: 
مشاركة مستدامة

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

هذا  تنفيذ  أن  هيوغو  عمل  إلطار   2011 المدة  منتصف  استعراض  أبرز 
واتخاذ  ووطنية  دولية  كبيرة  دفع  قوة  توليد  إلى  أدى   2005 منذ  اإلطار 
القدرة على مجابهتها.   الكوارث وتعزيز  بالحد من مخاطر  تتعلق  إجراءات 
التقدم في  الكثير من  بإحراز  الوطنية  الحكومات  قيام  إلى  التقارير  وأشارت 
إدارة  بشأن  وطنية  تشريعات  عند سن  المثال  سبيل  اإلطار، على  هذا  تنفيذ 
مخاطر الكوارث؛ وإقامة منتديات وطنية أو أجهزة تنسيقية؛ ودمج الحد من 

مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية.

وتتمثل النتيجة اإليجابية في تراجع معدالت الوفيات بسبب هذه المخاطر على 
األقل فيما يتعلق بالكوارث ذات الصلة بالطقس واألحوال المناخية. ومن ناحية 
أخرى، ال تزال الخسائر االقتصادية مرتفعة للغاية مع األحداث القاسية مثل 
والزالزل  المتحدة،  للواليات  الشرقي  الساحل  في  المهول  ساندي  إعصار 
وموجات تسونامي في اليابان، وانهيار المحاصيل في أفريقيا، والفيضانات في 
منطقة بانكوك بتايلند ذات اآلثار التي تتجاوز كل ما هو متوقع على النشاط 

االقتصادي والنسيج االجتماعي عبر الحدود بما يتجاوز األثر المباشر. وال 
تزال الفجوة كبيرة بين السياسات والتنفيذ، كما ال تزال المساءلة والمسؤولية 
المحلية  الموارد  تخصيص  بين  أخرى  ملحوظة  فجوة  وثمة  وضوح.  بال 

والوطنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات الوطنية تدرك أن الحد من مخاطر 
الموارد  تحويل  يعني  كان  ما  نادرًا  هذا  فإن  محلية،  وظيفة  يمثل  الكوارث 
واإلمكانات من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعة أو المدينة أو الحي. 
وفي مناسبات، عندما كان يتم تكوين مخصصات لهذا الغرض، لم يكن لدى 

العديد من أجهزة الحكم المحلي القدرة على تخطيط وتنفيذ الموازنات. 

تسريع  تعمل على  أن  يمكن  التي  التدابير  تحديد  إلى  العامة  الجلسة  وتهدف 
أولويات  وتحديد  الكوارث  بمخاطر  السياسي  االهتمام  نطاق  وزيادة  وتيرة 

االشتمال في إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث )هيوغو 2(.

جلسة عامة

الخميس 
23 مايو/أيار 2013
11:00 - 09:00

قاعة 2

1616
األمين العام لألمم المتحدة يكرم رئيس إندونيسيا كأول داعم عالمي للحد من مخاطر الكوارث

UN/Mark Garten :صورة من



تعزيز الشراكات للحد من مخاطر الكوارث 
التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة

تنظيم: مكتب الممثل السامي )التابع لألمم المتحدة( ألقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة 
 UNISDR ،)UN-OHRLLS( النامية

تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية بشدة لألخطار سواء أكانت طبيعية 
أم من صنع اإلنسان. وتمثل خبرات وتجارب هذه الدول نذيرًا لما يمكن أن 
تواجه البلدان األخرى في المستقبل. وتؤثر قابلية تعرض هذه الدول لآلثار 
هذه  قيام  من  الرغم  وعلى  فيها.  التنمية  على عجلة  بشدة  للكوارث  المدمرة 
الدول باتخاذ خطوات نحو تنفيذ تدابير الحد من الكوارث، فإنها وشركائها في 
التنمية بحاجة إلى زيادة الجهود للحد من خسائر الكوارث، وتنفيذ أطر وطنية 

وإقليمية وعالمية تتضمن إطار عمل هيوغو وما بعده.

ذات  القضايا  بشأن  يلزم  ما  اتخاذ  إلى  والمهم  البارز  الحدث  هذا  وسيدعو 
األهمية الحاسمة مثل بناء القدرات وإدارة مخاطر الكوارث والتعليم وتدابير 
القدرة  تعزيز  بهدف  المناخ  تغير  من  والتخفيف  التقليدية  والمعارف  التكيف 

االنخراط  على  الحدث  هذا  وسيعمل  الدول.  هذه  في  الكوارث  مجابهة  على 
المباشر مع القادة والخبراء في البلدان األكثر تعرضًا للمخاطر على مستوى 
العالم إذ أن هناك هدفًا مشتركًا يتمثل في تعزيز قدرة هذه الدول على المجابهة.

وستعمل المناقشات أيضًا على إثراء عمليات االستعداد للمؤتمر الدولي الثالث 
المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية المقرر عقده في 2014، والمساعدة 
بعد  لما  التنمية  أجندة  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  نحو  فكر  في صياغة 
تعرضًا  األشد  البلدان  من  المجموعة  بهذه  من صلة  لذلك  لما  نظرًا   2015

للمخاطر واألشد قابلية للتأثر بها.

حدث بارز ومهم
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الثالثاء 
21 مايو/أيار 2013
18:00 - 15:00

قاعة 3

 قارب صيد محلي، المحيط الهادئ 
UN/Martine Perret :صورة من



 زيادة التمويل لصالح إدارة 
مخاطر الكوارث

تنظيم: البنك الدولي، والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR(، ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث

تتزايد مخاطر الخسائر االقتصادية بسبب الكوارث باستمرار في شتى أنحاء 
العالم. وحتى وإن كانت المسؤوليات التي تتحملها الحكومات في أعقاب وقوع 
سائد  اتجاه  هناك  الموازنات،  هائلة على  تبعات  لها  يكون  أن  يمكن  الكارثة 
يتمثل في ضعف االستثمار في الحد من الكوارث واإلخفاق في االستعداد لها 
التنمية  عملية  في  داخليًا  تنشأ  الكوارث  مخاطر  أن  نتدارك  وعندما  ماليًا. 
االقتصادية، عندئٍذ يمكن دمج نطاق واسع من السياسات التي تتسم بالحساسية 
إزاء الكوارث ضمن اإلطار الوطني للتخطيط المالي. وهناك اهتمام عالمي 
متزايد بتقييم مدى تعرض البلدان ألخطار مالية بسبب الكوارث، وآثارها على 
المالية العامة بهدف إثراء عملية صنع القرار بشأن االستثمارات المثالية في 
جميع مراحل دورة إدارة مخاطر الكوارث. ونجد أن التقييم المالي لمخاطر 
للتكاليف  منهجية  أكثر  تحليل  بإجراء  يسمح  للمخاطر  سعرًا  يحدد  الكوارث 
االستراتيجيات  على  واإلبقاء  المخاطر،  من  بالتخفيف  الخاصة  والمنافع 
القدرة على  تعزيز  إلى  يسعون  الذين  السياسات  وتمكين صانعي  وتحويلها، 

المجابهة من اتخاذ القرارات السليمة والمستنيرة. 

استراتيجيتها  لتحديث  كبرى  جهودًا  الراهن  الوقت  في  الحكومات  وتبذل 
العرضية  التزاماتها  فهم  على  بناًء  الكوارث  مخاطر  إدارة  بتمويل  الخاصة 
والتقدير  الخلفية،  هذه  ضوء  وعلى  الكوارث.  لمخاطر  المالية  والجوانب 
من  تمثله  لما  الكوارث  لمخاطر  والشركات  الحكومات  جانب  من  المتنامي 
أهمية كبرى لتحقيق االستدامة والقدرة على المنافسة، فإن هذا الحدث سيجمع 
الفعال إلدارة  العام  التمويل  لمناقشة  الرائدة  العالمية  الحكومات والمؤسسات 

مخاطر الكوارث.

المعلومات األساسية  البارز والمهم بصورة محددة  الحدث  وسيستكشف هذا 
مخاطر  إدارة  تمويل  بشأن  ومستنير  سليم  قرار  اتخاذ  أجل  من  المطلوبة 
تعظيم  وأطر  المالية،  المخاطر  لتقييم  األساسية  واالحتياجات  الكوارث 
سياقات  في  مجابهتها  وتمويل  المخاطر  من  الحد  في  العامة  االستثمارات 
مختلفة، وكذلك كيف يتسنى للحكومات تمكين وإدارة االستثمارات الخاصة 
العام  التمويل  استكمال  على  يعمل  بما  المخاطر  إزاء  بالحساسية  تتسم  التي 

إلدارة مخاطر الكوارث.

الثالثاء  
21 مايو/أيار 2013
16:30 - 15:00
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من المخاطر المشتركة إلى القيمة المشتركة : 
 المبررات الداعية إلى الحد من الكوارث

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

تتعرض الشركات الكبرى بصورة متزايدة ألخطار طبيعية وكوارث كبرى. 
وأضحت سالسل القيمة الخاصة بهذه الشركات أكثر تعرضًا لهذه المخاطر، 
وليس هذا فسحب، ولكنها تعمل اآلن على خلق أوجه جديدة من قابلية التعرض 
للمخاطر. وحتى اآلن، ال تعتبر معظم الشركات أن الحد من الكوارث مكونًا 
الحكومات  تعمل  نفسه،  الوقت  الحساسة. وفي  النشاط  يتجزأ من مخاطر  ال 
التي  التي تشجع االستثمارات  للحوافز  الهياكل الصحيحة  إيجاد  جاهدة على 

تأخذ في االعتبار مخاطر الكوارث والقدرة على مجابهتها.

وفي هذا السياق، حددت مؤسسة برايس ووتر هاوس واألمم المتحدة الطلب 
على إدارة فعالة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمخاطر الكوارث. وقد 
إمكاناتهما إلعداد منتدى وخطوات تعمل على تشجيع تضافر  قامتا بتسخير 
الجهود على نحو مستدام داخل القطاع الخاص وبين مؤسسات القطاعين العام 

في 2012  بها  القيام  تم  التي  للمبادرة  تجريبية  وأظهرت مرحلة  والخاص. 
اهتمامًا قويًا بين الشركات من أجل تبادل إيجابي وبناء للمعارف والخبرات 

واألدوات ذات الصلة والرؤى العملية والروابط مع القطاع العام.

وسيضم هذا الحدث البارز والمهم قيادات الشركات البارزة وممثلي الحكومات 
بين  المشتركة  الفعالة  اإلدارة  بشأن  نظرهم  وجهات  يقدمون  الذين  الوطنية 
القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر الكوارث. وسيعرض هذا الحدث 
إبراز  مع  الرائدة  العالمية  المؤسسات  لبعض  المخاطر  إدارة  ممارسات 
مخاطر  من  الحد  على  تعمل  التي  والشركات  الحكومات  بين  الشراكات 
الكوارث. كما سيكون نقطة انطالق لمبادرة جديدة مشتركة بين القطاعين العام 

والخاص نحو 2015.

الثالثاء 
21 مايو/أيار 2013
18:15 - 16:45

قاعة 4

حدث بارز ومهم

19



www.preventionweb.net/go/gpdrr13 :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي 20

القدرة على مجابهة الجفاف في مناخ متغير
 ،)WMO( والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،)UNCCD( تنظيم: منظمة الفاو، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

ومؤسسة إنقاذ الطفولة

ال تزال البلدان تواجه تحديات بشأن التوصيف الكمي لمخاطر الجفاف وتطبيق 
السياسات والتدابير التي تحد من المخاطر طويلة األجل. وعالوة على ذلك، 
في  التباين  وكذلك  المياه  إلى  الوصول  بشأن  التباين  من  المناخ  تغير  يزيد 
درجات الحرارة، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تدهور األراضي والحد من 
اإلنتاج الزراعي وفق التقرير الخاص عن األحداث المناخية القاسية الصادر 
المتحدة  لألمم  التابع  المناخ  بتغّير  المعنى  الدولي  الحكومي  الفريق  عن 

.)2012 ،IPCC/SREX(

وسيعمل هذا الحدث البارز والمهم على حصر نواتج اللقاء رفيع المستوى بشأن 
السياسات الوطنية لمكافحة الجفاف الذي عقد في 11-15 مارس/آذار 2013، 

كما سيستدعي الخبرات والتجارب الوطنية من المشاركين في النقاش بشأن ما 
يمثل سياسات وطنية جيدة لمكافحة الجفاف والتحديات التي تواجه تطبيقها. 

وستساعد وجهات النظر المتأتية من حكومات ومنظمات إقليمية معظمها من 
أفريقيا في رفع توصيات بشأن الخطوات المطلوبة لتحقيق المزيد من التقدم 
فيما يتعلق بإعداد السياسات واالستثمارات وتنمية القدرات بشأن إدارة مخاطر 
الجفاف على المستوى القطري في سياق إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر 

الكوارث )هيوغو 2(.

األربعاء 
22 مايو/أيار 2013
12:45 - 11:15
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هيوغو 2- مشاركة المرأة تحدث اختالفًا
تنظيم: وكالة األمم المتحدة للمرأة، ولجنة هويرو )مؤسسة غروتس( ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث

من  الوقاية  مسؤولية  المساواة  قدم  على  والرجل  المرأة  تتحمل  أن  يجب 
الكوارث والتخفيف من آثارها والتعافي منها. غير أن إسهام المرأة والفتيات 
الواضح على مستوى المجتمعات المحلية ال يزال بمعزل بصورة كبيرة عن 
عملية صنع القرار على مستوى الحكومة وفي القطاع الخاص ولدى العديد 
من أصحاب المصالح واألطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، يوجد نقص في 
البيانات لتحديد التكاليف االجتماعية واالقتصادية الفعلية التي تقع على عاتق 
التقدم على صعيد  تقارير  أن  الحال  وواقع  الكوارث.  من  المتضررة  المرأة 
إطار عمل هيوغو تظهر أن 62 بلدًا من بين تلك البالغ عددها 70 التي قدمت 
معلومات عن فترة إعداد التقارير 2009-2011 ال تجمع معلومات عن حجم 

التباين في إمكانية التأثر بالكوارث والقدرة على مواجهتها بين الجنسين.

والجهات  األطراف  من  شبكة  الكوارث  من  للحد  المتحدة  األمم  ولمكتب 
ومناصب  متقدمة  قيادة  مواقع  تحتل  الالتي  النساء  من  منها  وكثير  الداعمة. 
مجابهة  على  القدرة  دفع  على  تعملن  وبرلمانيات  عمد  ومنهن  سياسية، 
للنساء  والبارز وجهات نظر مختلفة  المهم  الحدث  الكوارث. وسيكشف هذا 

كعناصر تعمل على التغيير مع األهداف التالية:

الحكومات  لدى  الجنسين  بين  للمساواة  اعتبارات  وجود  عدم  اكتشاف   -
والقطاع الخاص في سياق الحد من مخاطر الكوارث. إذن، ما هي أشكال 

تضافر الجهود المفقودة، وما سبب ذلك؟

عرض االستراتيجيات الناجحة لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع   -
 القرار.

إيضاح كيف أن المنظور الجنساني )منظور المساواة بين الجنسين( يمكن   -
أن يحّول الُنهج إزاء الحد من مخاطر الكوارث، ويعمل على بناء قدرات 
شاملة على مجابهة قضايا مثل األمن الغذائي واألمان واالستعداد وحماية 

البيئة.

بين  المرأة والمساواة  اعتبارات  التي تضمن وجود  تحديد االستراتيجيات   -
الجنسين في بؤرة عملية صنع القرار بشأن الحد من مخاطر الكوارث وفي 

إطار عمل ما بعد 2015 للحد من الكوارث )هيوغو 2(.
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حماية التراث والقدرة على المجابهة
تنظيم: مركز اليونسكو للتراث العالمي، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية، واللجنة الدولية لالستعداد للكوارث 

.)ICCROM( والمركز الدولي لدراسة حفظ واعادة الملكية الثقافية ،)ICOMOS-ICORP(

من الممكن أن يكون لألخطار الطبيعية والتي من صنع اإلنسان آثار جسيمة 
تمزق  إلى  والممتلكات  األرواح  فقدان  من  تتراوح  المحلية  المجتمعات  على 
النسيج االجتماعي والهياكل االقتصادية. وغالبًا ما نجد أن تدهور الممتلكات 
التاريخية ومواقع التراث الثقافية التي تتأثر على نحو متزايد بالكوارث من 
الجوانب المهملة في هذه المشكلة. وهذا يتجاوز األضرار المادية ويمتد إلى 
خسائر ال يمكن توصيفها كميًا تصيب المجتمعات وغالبًا ما يتم تجاهلها أو 

التعامل معها على نحو غير جدي. 

ونجد أن فقدان التراث قد يكون له آثار سلبية أخرى على الناس نظرًا ألهميته 
ـ كمصدر للمعلومات عن الماضي وكرمز للهوية، والفخر المجتمعي،  الثقافيةـ 
نطاقًا  األوسع  واالقتصادية  االجتماعية  لقيمته  وكذلك  ــ  باالنتماء  والشعور 

للمجتمعات المحلية بما في ذلك ارتباطه بالسياحة. 

والتراث ال ينبغي أن يكون مجرد عبء أو ضحية سلبية في مواجهة الكوارث 
في الوقت الذي يتعين في تكريس االهتمام إلنقاذ األرواح والممتلكات. فهو 
أيضًا مصدر أساسي يساهم في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المجابهة 

قبل وبعد وقوع الكارثة. 

للتنمية  جديدة  أجندة  صياغة  إلى  الرامية  جهودنا  نجو  التراث  بنا  ويمضي 
بعد  المجابهة  على  قدرتها  لتعزيز  الجريئة  المحلية  بالمجتمعات  والنهوض 
2015. ويعرض هذا الحدث البارز والمهم االلتزامات التي أخذتها على نفسها 
الدولية  والمنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  والعمد  المحلية  الحكومات 
التراث  بحماية  يتعلق  فيما  به  والنهوض  التعاون  إلثراء  الخاص  والقطاع 
المحلية وكأصل يساعد في تعزيز قدرة  المجتمعات  كمورد أساسي لرفاهية 

األجيال القادمة على المجابهة.
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تطبيق العلم والتكنولوجيا على السياسات 
والممارسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث

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

لمناقشة  السياسات  للعلماء وصانعي  فرصة  والمهم  البارز  الحدث  هذا  يتيح 
كيفية تحسين تحويل المعرفة العلمية والفنية إلى االستخدام العام عند وضع 

السياسات وصنع القرارات وإعداد البرامج ال سيما على المستوى الوطني.

وقد ساعد العلم في زيادة فهم األخطار والمخاطر وخلق رؤى وأساليب جديدة 
ذلك  يؤدي  فال  ذلك،  ومع  المجابهة.  على  القدرة  وبناء  المخاطر  من  للحد 
بالضرورة إلى سياسات وبرامج قائمة على أدلة وشواهد من أجل الحد من 
المخاطر إال أن يتم التعاون األفضل بين العلماء وصانعي السياسات بما يعزز 

قدرات كال الطرفين وبناء الثقة بينهما لالستفادة من بعضهما البعض.

ولكن كيف يتسنى لنا االرتقاء بالمعرفة النظرية إلى واقع عملي من أجل الحد 
من المخاطر التي تواجه أرواح الناس وسبل كسب رزقهم؟

العلماء  بين  الفعال  التعاون  تحديد  إلى  والمهم  البارز  الحدث  هذا  ويهدف 
األفضل  الفهم  يتسنى  كي  تحديدًا:  أكثر  نحٍو  وعلى  السياسات.  وصانعي 
من  الحد  عند  )الممارسة(  العملي  والواقع  والسياسات  العلم  بين  لالرتباط 
الكوارث وتعزيز المزيد من التعاون. أما الهدف الرئيسي فهو تحديد مجاالت 
)هيوغو 2(  الكوارث  من  للحد  بعد 2015  ما  الصلة إلطار  ذات  األولوية 
بهدف تطبيق العلم على السياسات والممارسة عند الحد من مخاطر الكوارث.

األربعاء 
22 مايو/أيار 2013
16:30 - 15:00
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المستقبل الذي نريده قادرًا على المجابهة: 
دور األطفال في الحد من مخاطر الكوارث

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

سيدور محور تركيز هذه الجلسة التفاعلية حول أصوات األطفال والتعبير عن 
آرائهم؛ والتركيز على الحد من مخاطر الكوارث بالنسبة لألطفال وبمساعدتهم. 
وستشجع هذه الجلسة أولويات الحد من المخاطر التي يعرب عنها األطفال 
اليوم وغدًا وترتبط بهم من خالل حوار ميسر وهادف وبناء بين األطفال من 
من  بالحد  المعنيين  الكبار  المصالحة  وأصحاب  لكوارث  معرضة  سياقات 
والمانحين  الحكومات  يمثلون  الذين  القرارات  وصانعي  الكوارث  مخاطر 

والمنظمات الدولية بشأن كيفية العمل معًا لبناء المستقبل الذي نريده.

وقد أبرز ميثاق الطفل المعني بالحد من الكوارث ومؤتمر المائدة المستديرة 
المعني باألطفال المنبثق عن المنتدى العالمي 2011 المطلوب القيام به للحد 

من مخاطر الكوارث بإتباع توصيات األطفال. وستركز جلسة المتابعة هذه 
هذا  إتمام  كيفية  عن  ملموسة  أمثلة  تقديم  مع  عمليًا  ذلك  تحقيق  كيفية  على 

األمر بنجاح. 

في  األطفال  وأولويات  توصيات  الجلسة  المتوقعة من هذه  النواتج  وتتضمن 
إطار ما بعد 2015 للحد من الكوارث )هيوغو 2(، ومقترحات بشأن كيفية 
زيادة انخراط األطفال في هذه العمليات حتى 2015، وكيف يتسنى لنا العمل 
معًا لضمان جعل األطفال مجموعة ذات أولوية ونشطة من أصحاب المصلحة 

في هيوغو 2.

حدث بارز ومهم
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22 مايو/أيار 2013
16:30 - 15:00
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الضرورة الصحية من أجل من أجل 
مجتمعات أكثر أمنًا ومجابهة

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

تمثل الصحة أهمية بالغة لجميع المجتمعات ال سيما تلك المعرضة لمخاطر 
من  وغيرها  والعجز  والمرض  واإلصابات  الوفاة  حاالت  وتمثل  الكوارث. 
وفعالية  المجتمعات  على  األخطار  ألثر  مؤشرات  األخرى  الصحية  النواتج 

العمل الجماعي في الحد من المخاطر قبل وأثناء وبعد الطوارئ. 

مشتركة:  مسؤولية  هي  تمامًا،  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مثل  والصحة، 
من  الحد  إلى  الرامية  الجهود  في  مركزية  أهمية  تمثل  الناس  فحماية صحة 
وأنظمة  المحلية  اإلجراءات  وتمثل  القطاعات.   جميع  جانب  من  المخاطر 
إلى  المحلي  المجتمع  مستوى  من  المجابهة  على  القادرة  الصحية  الرعاية 
المستوى الوطني، وزيادة قدرات قطاع الصحة والقدرات القطاعية المتعددة 
الدولية  اللوائح الصحية  من أجل إدارة الطوارئ ومخاطر الكوارث، وتنفيذ 

)2005( عناصر ضرورية من أجل مجتمعات أكثر أمنًا وصحة.

وسيجتمع وزراء الصحة والقادة الرواد في مجال الحد من مخاطر الكوارث 
في مختلف القطاعات، والمنظمات واألفراد الذين يعملون معًا في دوائر تحدي 

اإلعاقة ومنظمة الصحة العالمية لتبادل الخبرات والتجارب والخطط والرؤى 
بهدف تحقيق أفضل سبل إلدارة مخاطر الكوارث وجميع أخطار الطوارئ 
عبر مختلف القطاعات من أجل صحة أفضل. وسيتم إطالق مذكرة إرشادية 
القضايا  إلى  االهتمام  لجذب  الصحي  القطاع  في  والطوارئ  اإلعاقة  حول 
مخاطر  من  الحد  وممارسات  المجتمعات  على  تؤثر  التي  األهمية  حاسمة 

الكوارث مستقباًل. 

المستقبلية  اإلجراءات  تضع  لم  إذا  خطر  في  الناس  مستقبل صحة  وسيظل 
المستقبلية  المخاطر  القطاعات إلدارة  متعدد  العمل  اهتمام  بؤرة  في  الصحة 
مع  تفاعلي  لحوار  المجال  بتهيئة  المتحدثون  وسيقوم  والكوارث.  للطوارئ 
من  للحد   2015 بعد  ما  إطار  في  الصحة  قضية  إبراز  بشأن  المشاركين 
أمان  في  الناس  لجعل   2015 بعد  التنمية  وأجندة   ،)2 )هيوغو  الكوارث 

ويتمتعون بصحة، وكذلك لدعم التنمية المستدامة عبر جميع القطاعات.

األربعاء 
22 مايو/أيار 2013
18:15 - 16:45

قاعة 3
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 تقرير التقييم العالمي 2013: 
رؤية جديدة للمخاطر

تنظيم: المركز الدولي لألساليب الرقمية في الهندسة، وجامعة لينكولن، وجامعة فلوريدا الدولية، ومؤسسة برايس ووتر هاوس 
كوبررز، ومؤسسة إنقاذ الطفولة، ومجموعة بلنديد كابيتال غروب، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث

الكوارث هو مطبوعة رئيسية لألمم  للحد من مخاطر  العالمي  التقييم  تقرير 
المتحدة بشأن مخاطر الكوارث العالمية وإدارتها. المبررات الداعية إلى الحد 
من الكوارث" مجموعة جديدة من األدلة والشواهد التي تبرز كيف أدى تحول 
في  سريعة  زيادة  إلى  الماضية  سنة  األربعين  مدى  على  العالمي  االقتصاد 
مخاطر الكوارث في البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل، وهو ما 

أثر على الشركات والمجتمعات. 

ويتيح هذا الحدث البارز والمهم فرصة للجميع لمعرفة العمل الذي يمثل ركيزة 
النموذج  الرئيسية.  نتائجه  تطبيق  في  االعتبار  بعين  والنظر  التقرير،  لهذا 
االحتمالي الجديد للمخاطر العالمية وفق هذا التقرير؛ وبيانات ومناهج فريدة 
المجابهة؛  على  والقدرة  االقتصادية  والمخاطر  الكوارث،  خسائر  لقياس 

والنتائج المتأتية من التقييمات الذاتية إلطار عمل هيوغو 2011-2013 التي 
قامت بها حكومات وطنية؛ والنتائج الجديدة بشأن دور الشركات في الحد من 
مخاطر الكوارث ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في اإلدارة 

الفعالة لمخاطر الكوارث.

والمشاركين  الكتاب  كبار  من  مرموقة  مجموعة  المتحدثين  هيئة  وستضم 
وأجوبة  أسئلة  بطرح  الحدث  هذا  سيسمح  كما  التقرير،  هذا  في  الرئيسيين 
مفصلة. وسيتم توجيه الدعوة للمشاركين لالنخراط في مناظرة نشطة حول 
المخاطر العالمية وجهود الحد منها لتحديد الفرص والحوافز أمام االستثمارات 

العامة والخاصة القادرة على المجابهة.

حدث بارز ومهم

األربعاء  
21 مايو/أيار 2013
18:15 - 16:45

قاعة 4

26



 التعافي وبناء القدرة على المجابهة 
بعد الكوارث 

تنظيم:  البنك الدولي )الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها GFDRR(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ــ 
الوقاية من األزمات والتعافي منها )UNDP-BCPR( في إطار شراكة مع االتحاد األوروبي

يقوم البنك الدولي )GFDRR( بالمشاركة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
من  والعديد  األوربي  االتحاد  مع  شراكة  إطار  في   )UNDP-BCPR(

الحكومات الوطنية بتنظيم هذه الحدث البارز والمهم. 

وتتمثل أهداف هذه الجلسة المقترحة في: )أ( قيام الحكومات بتبادل الممارسات 
الجيدة والدروس المستفادة من تجارب وخبرات التعافي من الكوارث؛ و)ب( 
وأدوات  ومنتجات  إرشادية  مذكرات  بعرض  الدوليين  التنمية  شركاء  قيام 
سارية وقادمة بشأن تقييم الكوارث وتخطيط التعافي. وسيتضمن هذا الحدث 
البارز والمهم عروض تقديمية لدراسات حالة عن خبرات وتجارب التعافي 
من الكوارث من حكومات اليابان وإندونيسيا وباكستان. كما سيتيح هذا الحدث 
 ،)PDNA( الكارثة  بعد  ما  احتياجات  تقييم  دليل  إلطالق  أيضًا  الفرصة 
والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  من  للمشاركين  فرصة  أيضًا  وسيتيح 

المدني لتقديم وجهات نظرهم بشأن إعداد دليل إلطار التعافي من الكوارث. 
وستقوم هيئة من المشاركين بمناقشة التخطيط للتعافي من الكوارث، وإضفاء 
الطابع المؤسسي على ممارسات التعافي الجيدة. وسيتضمن ذلك أيضًا آراء 
التالية  والخطوات  القطرية،  الحالة  دراسات  في  المشاركين  من  تقييمية 

الستكمال وتعميم منتجات المعرفة التي يجري تقديمها في الجلسة. 

ويتمثل ناتج هذه الجلسة في بناء توافق وتشجيع القدرات واإلمكانات الوطنية 
تثري  أن:  يتعين  التي  والمعايير  والنظم  الجيدة  الممارسات  بعمليات  المعنية 
عملية صنع سياسات وبرامج التعافي؛ )ب( تجعل التعافي من الكوارث شامل 
للجميع ويتسم بالعدل واإلنصاف؛ و)ج( تشجع الحد من المخاطر طويلة األجل 

مع تعزيز القدرة على المجابهة في عملية التعافي.

الخميس 
23 مايو/أيار 2013
12:45 - 11:15

قاعة 2
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 عامل في موقع إنشاءات في بورت أو برانس بعد زلزال
12 يناير/كانون الثاني 2010، هاييتي
 UN/Logan Abassi :صورة من



حدث بارز ومهم

من العوامل الكبرى التي تحدد القدرة على المجابهة لدى أي مدينة أو منطقة 
حضرية هو تعرض الناس واألصول والممتلكات ألخطار ومخاطر مختلفة؛ 
أهمية  ذا  الموقع  تجعل  االقتصادية  واألنشطة  الناس  تركز  زيادة  وذلك ألن 
والتصميم  للتخطيط  رئيسي  دور  ثمة  لذلك،  التصدي  يتسنى  وحتى  كبرى. 
الحضري السليم. لكن السؤال هو كيف يتسنى لصانعي السياسات والسياسيين 
والمخططين والمطورين االلتزام بمبادئ التخطيط الحضري التي تعمل على 
الحد من المخاطر؟ وما الحوافز التي تعمل على التخطيط الجيد لتعزيز القدرة 

على المجابهة؟

التخطيط يتطلب رؤية ومشاركة ومعارف ومعلومات مناسبة  وفي حين أن 
آمنة  أراضي  يتيح  الذي  التنفيذ  فإن  والمستقبلية،  الحالية  المخاطر  بشأن 

وقرارات  قيادة  يتطلب  الحضرية  المناطق  قاطني  لجميع  أساسية  وخدمات 
التحول  عملية  اليوم  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  أحد  هو  وهذا  سياسية. 

الحضري السريع في جميع أنحاء العالم.

ويهدف هذا الحدث البارز والمهم إلى كشف الفجوة بين الحلول الفنية من أجل 
من  والحوكمة  السياسية  والقرارات  السليم،  الحضري  والتصميم  التخطيط 
في  العاملين  وكذلك  والمشايخ  العمد  من  والتجارب  الخبرات  خالل عرض 

مجال التنمية الحضرية والمطورين من القطاع الخاص.

الخميس 
23 مايو/أيار 2013
12:45 - 11:15

قاعة 3

بناء القدرة على المجابهة في إطار التخطيط 
واالستثمارات في المناطق الحضرية 

تصميم:  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية-الموئل

حدث بارز ومهم

أناس يمشون على مواضع عبور المشاة في منطقة شيبويا بوسط طوكيو، اليابان
Creative Commons :صورة من 28
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ثمة دعوة قوية للتشاور بشأن إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث 
)هيوغو 2( إلعداد معايير ومؤشرات أكثر قوة لقياس فعالية الحد من مخاطر 

الكوارث.

ويتيح هذا الحدث البارز والمهم رؤى وأفكار بشأن كيف تسمح معايير إدارة 
مخاطر الكوارث وإرشاداتها للبلدان والشركات والمؤسسات بتحديد القواعد 
مخاطر  من  بالحد  الصلة  ذات  المختلفة  للمتطلبات  فعالية  األكثر  التنظيمية 
الكوارث. وسيقدم المتحدثون الذين يمثلون هيئات وضع المعايير والمقاييس 
وصانعي السياسات ومؤسسات تشريعية وشركات ومراقبي حسابات خبرات 

بشأن  الخاص  القطاع  المثال، من  البلدان، على سبيل  وتجارب ملموسة في 
تطبيق معاير أيزو 31000 بشأن إدارة المخاطر، وعمل لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألوروبا، وإدارة المخاطر في اإلطار التنظيمي آلسيا الوسطى.

وستطرق المناقشات إلى الحاجة إلى تشجيع أطر تنظيمية جيدة التوازن بناًء 
على معارف وممارسات سليمة لجميع أصحاب المصلحة في سياق إطار ما 
المطلوبة  والتدابير   )2 )هيوغو  الكوارث  مخاطر  من  للحد   2015 بعد 

لتحقيق ذلك.

الخميس 
23 مايو/أيار 2013
12:45 - 11:15

قاعة 4

معايير إدارة مخاطر الكوارث بالنسبة 
ألنشطة األعمال والمواطنين

تنظيم: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )UNECE(، والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 
)UNISDR( ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،)intoSAi(

حدث بارز ومهم

تكنولوجيا مراكز البيانات 
Creative Commons :صورة من
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أحداث جانبية

ُنهج قادرة على التكيف للحد من مخاطر الفيضانات: أمثلة من 
هولندا وفييتنام

)CCV A( الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 13:00ــ14:55، قاعة
تنظيم: وزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بفييتنام، ومفوض برامج أراضي الدلتا، ومؤسسة رويال 

DHV/هاسكونينج

استمرار أنشطة األعمال لخلق فرص عمل قادرة على المجابهة
الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 13:00ــ13:55، قاعة )14(

تنظيم: منظمة العمل الدولية باالشتراك مع المنظمة الدولية ألرباب األعمال، واالتحاد الدولي لنقابات العمال، وشركة نستله 

ساحلية  ومناطق  دلتا  مناطق  في  العالم  سكان  نصف  من  أكثر  اآلن  يعيش 
بمكان  األهمية  ومن   .%70 إلى  النسبة  هذه  ستقترب   2050 وفي  ونهرية. 
لتحقيق رفاهية مجتمعات مناطق الدلتا وضع سياسات وتنفيذ تدابير تعمل على 

الحد من مخاطر الفيضانات المستقبلية.

فيما  اليقين  التعامل مع جوانب كبرى من عدم  القرار  ويتعين على صانعي 
يتعلق بتغير المناخ والمستجدات االجتماعية واالقتصادية. ويمكن الحد من هذه 
الجوانب من خالل األبحاث وتبادل المعارف والخبرات والتجارب. وعالوة 
على ذلك، يمكن وضع نهج قادر على التكيف من خالله يمكن تحقيق توازن 
تعظيم  شأنه  من  وهذا  فيها.  واإلفراط  االستثمارات  في  الشديد  التراجع  بين 
المرونة وترك الخيارات مفتوحة وتفادي االنغالق الفكري. وبهذه الطريقة، 
بالقرارات  يتعلق  فيما  األمد  طويل  منظورًا  التكيف  على  القادر  النهج  يتيح 

قصيرة األجل، أي فيما يتعلق بإحالل البنية التحتية المتقادمة. ويتطلب تنفيذ 
على  المسؤولة  للحكومات  تام  انخراط  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تدابير 
جانب  من  النشطة  والمشاركة  والمحلية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات 
وخبرات  ومهارات  مبتكرات،  إلدخال  الخاص  والقطاع  المصلحة  أصحاب 

وتجارب فنية وإدارية. 

وسيتيح هذا الحدث الجانبي منبرًا تفاعليًا لفهم كيفية إعداد وتنفيذ هذه السياسات 
مختلفة  وطنية  بيئات  في  الفيضانات  مخاطر  بإدارة  الخاصة  األجل  طويلة 
المهام  بهذه  يتعلق  فيما  التعاون  البلدان من  تستفيد  )فييتنام وهولندا(، وكيف 
الحافلة بالتحديات. كما أن لهذا الحدث أهمية خاصة للمشاركين المنخرطين 

في إدارة مخاطر الفيضانات في مناطق دلتا األنهار.

فرص  على  اإلبقاء  على  والمؤسسات  المحلية  المجتمعات  تسعى  الغالب  في 
هذا  وسيعرض  متكررة.  كوارث  مواجهة  عند  والممتلكات  واألصول  العمل 
خالل  من  الكارثة  بعد  العمل  فرص  استعادة  يمكن  كيف  الجانبي  الحدث 

االستعداد. أما هذا االستعداد فهو أيضًا جوهر التخطيط المستمر.

وهناك العديد من العناصر التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين االستعداد بين 
أصحاب المصلحة المتعاونين، واألهم من كل ذلك ما يلي: االبتكار والتغير 
الثقافي الذي يصاحب عمليات التحول. وسيوضح هذا الحدث الجانبي أهمية 
قيام أصحاب األعمال والعاملين بالمشاركة النشطة في خطط االستعداد وإعداد 
خطط مناسبة الستمرار نشاط العمل مع تنشيط سلسلة اإلمداد عند وقوع كارثة.

بأنشطة  تحدق  قد  التي  المخاطر  تحديد  على  االستعداد  إعداد خطط  ويساعد 
آثار  من  للحد  استراتيجيات  تصميم  في  يساعد  كما  والشركات،  األعمال 

على  قدرة  أكثر  عمل  فرص  تهيئة  كيفية  المتحدثون  وسيناقش  الكوارث. 
المجابهة وتحمل الصدمات وبناء بيئة عمل ومهارات أفضل وتحسين اإلنتاج 

والتسويق وتوفير عنصر األمان في العمل. 

يتسنى  يبين كيف  بما  المفاجئة  الكوارث  المستفادة من  الدروس  تعميم  وسيتم 
ألرباب األعمال والعاملين إعداد سيناريوهات وخطط عمل تعمل على الحد من 

آثار الكوارث وتؤدي إلى تعافي أسرع وتيرة لنشاط العمل. 

الجديدة  العمل  فرص  تهيئة  كيفية  يبين  بما  التعافي  برامج  شرح  سيتم  كما 
باستغالل الموارد المحدود مع إحداث أثر إيجابي على المجتمعات المحلية.
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"ما الذي يلزمنا – وجهة نظر المجتمع المدني في بناء مجتمعات 
محلية قادرة على المجابهة"

الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 13:00ــ14:30، قاعة )4(
تنظيم: شركاء من أجل المجابهة، ومؤسسة أكشن إيد، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمشروع 

الطارئ لبناء القدرات 

متابعة التمويل الدولي لصالح إدارة مخاطر الكوارث
الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 13:00ــ13:55، قاعة )18(

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

سيركز هذا الحدث الجانبي على خبرات وتجارب 4 منظمات/شراكات في 
أعمال  أن  من  الرغم  وعلى  المجابهة.  على  المحلية  المجتمعات  قدرة  بناء 
وأنشطة كل منظمة/شراكة لها نطاق اختصاصها وخبراتها العملية المحددة، 
فإنها نهجها جمعيهًا به الكثير من الجوانب المشتركة. وبناًء على هذه الجوانب 
المشتركة، سيركز هذا الحادث الجانبي على الرؤية المشتركة بشأن ضرورة 
تعاون هذه المنظمات، والمجال األوسع نطاقًا )من صانعي السياسات مرورًا 
بالهيئات المنفذة إلى المجتمعات المحلية( من أجل العمل على بناء القدرة على 
المجابهة وكيف يتسنى ذلك، مع طرح األسئلة التالية: أين نحن؟ ومن أين يجب 

أن نبدأ؟ ما الطريق للوصول إلى هناك؟ 

القياس والمساءلة؛ وربط المجابهة باإلغاثة؛ والتنمية والبيئة؛ وتحديد عوامل 
المخاطر؛ وانخراط المجتمعات المحلية في بناء القدرة على المجابهة؛ وتكامل/

دمج الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ مع األنشطة الرئيسية؛ وحماية 
النظم اإليكولوجية؛ ودور التخطيط اإلنمائي؛ والتعاون بين منظمات المجتمع 

المدني، والحكومة، ومراكز المعلومات، والقطاع الخاص.

وسيكون الناتج من وراء ذلك فهمًا مشتركًا لما وصل إليه فكر المجابهة في 
نهاية مدة إطار عمل هيوغو. هذا، باإلضافة إلى تحديد العناصر التي ستمكن 
بعد 2015.  ما  فترة  قدمًا نحو  للمضي  يواجه كارثة  الذي  المحلي  المجتمع 
وسيتضمن ذلك صياغة العديد من التوصيات إلطار عمل ما بعد 2015 للحد 

.)HFA2( 2 من مخاطر الكوارث/هيوغو

تمثل الشفافية بشأن تدفق المعونات أداة مهمة للمساءلة من جانب المستفيدين 
والمانحين على حد سواء. ونجد أن المزيد من المعلومات الشاملة والتفصيلية 
عن التعاون الدولي يدعم عملية اتخاذ القرار المناسب والمستنير والتخطيط من 
أجل تخصيص المعونات وتوجيهها للمستحقين. وعلى وجه التحديد بالنسبة للحد 
من مخاطر الكوارث، هناك تحديات في تتبع مسار تدفق المعونات بسبب عدم 
كفاية  عدم  عن  ناهيك  المتابعة،  منهجيات  وانعدام  موحدة  تعريفات  موجود 
الكمي لمكونات  التوصيف  المباشرة أو  المحاسبة عن االستثمارات  إجراءات 
متابعة  القطاعية. وتعمل مبادرة  الكوارث في االستثمارات  الحد من مخاطر 
معونات الكوارث على اإلعداد المشترك لنظام عالمي لتتبع االستثمارات في 
مجال الحد من مخاطر الكوارث، وإعادة اإلعمار، والتعافي. ويهدف ذلك إلى:

ذات  باألنشطة  الخاصة  التصنيف  ومعايير  التعريفات  حوال  توافق  بناء   -
المستويات. جميع  في  الكوارث  مخاطر  من  بالحد   الصلة 

من  بالحد  الصلة  ذات  للمكونات  الكمي  للتوصيف  بروتوكوالت  وضع   -
مخاطر الكوارث في تدفقات المعونات اإلنسانية واإلنمائية.

دمج المتابعة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث المتأتية من ذلك.   -

نظام  مثل  العالمية  األنظمة  ضمن  محاسبية  وإجراءات  منهجيات  وضع   -
اإلبالغ الخاص بالدائنين لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 

وسيطلق هذا الحدث الجانبي بوابة قاعدة البيانات الدولية للكوارث وأحداث 
الطوارئ )http://gfdrr.aiddata.org(، وكذلك أول تقرير تحليلي عن 
المانحين  بين  تحالف  بناء  في  ذلك  وراء  من  الهدف  ويتمثل  القاعدة.  هذه 
وأصحاب المصلحة لتحسين عملية التصنيف ووضع التقارير الخاصة بتدفقات 
المعونات ذات الصلة بالحد من المخاطر. وسيتم طرح رؤى وآراء من خالل 
التحليل الذي تقدمه اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن كيفية تمويل 
االستعداد لالستجابة للطوارئ داخليًا ودوليًا على المستوى الوطني. وستركز 
الحسابي  والتكويد  الدولية  المعونات  متابعة  مواءمة  تحسين  على  المناقشات 
المحلي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من أجل التخطيط الوطني ودعم 

صنع القرار.

القدرة على  المجابهة لإلنسان والكوكب



www.preventionweb.net/go/gpdrr13 :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي 32

 منافع الخدمات المناخية إلدارة مخاطر الكوارث من أجل 
النمو المستدام

)CCV C( الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 13:00ــ13:55، قاعة
تنظيم: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في إطار شراكة مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والفاو والبنك 
الدولي والبرنامج المشترك إلدارة الفيضانات )AFPM( ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، والمركز الدولي لبحث ظاهرة 

 )CIIFEN( النينو

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

هيوغو 2؟ 
الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )8+7(

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

من بين أكثر 10 كوارث شيوعًا نجد 9 منها ترتبط بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة باألحداث القاسية للطقس أو المياه أو المناخ، وتسبب خسائر فادحة في 
األرواح ناهيك عن تآكل مكاسب التنمية. وفي المستقبل، فإن تسريع وتيرة 
إلى ارتفاع  التوسع الحضري، وزيادة تواتر وكثافة هذه األخطار باإلضافة 
االجتماعية  اآلثار  في  هائلة  زيادة  إلى  سيؤدي  البحر  سطح  منسوب 
معلومات  تتطلب  التي  للمخاطر  تقييم كمي  البداية هي  ونقطة  واالقتصادية. 
إلى  باإلضافة  والممتلكات  واألصول  السكان  تواجه  التي  األخطار  بشأن 

التعرض لها وقابلة التأثر بها.

ويؤدي نقص البيانات والتحليالت التاريخية بشأن األحوال المناخية الماضية 
للبلد المعني بهدف التوصيف الكمي لخصائص وسمات األخطار التي تتسبب 
اآلثار  معالجة  إلى  الرامية  الجهود  إعاقة  إلى  قاسية  محلية  أحداث  فيها 
القاسية.   المناخية  والظواهر  بالمناخ  المرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية 

وسيساعد ظهور أعمال نمذجة وتكنولوجيات للتنبؤ بأحوال المناخ في تقييم 
سمات وخصائص أخطار المناخ المتغير والمكّون األساسي لتقييم المخاطر. 
وعندما تتاح المعلومات الكمية عن المخاطر، فإن البلدان التي تسود فيها روح 
التعاون الوثيق مع جماهيرها وبين القطاعين العام والخاص سيكون بمقدورها 
اإلنذار  أنظمة  المخاطر من خالل  من  بالحد  ذات صلة  استراتيجيات  إعداد 
مكافحة  أعمال  وتمويل  األجل  وطويل  متوسط  القطاعي  والتخطيط  المبكر، 

المخاطر بهدف بناء القدرة على المجابهة. 

تقديم  دعم  إلى   )GFCS( المناخية  للخدمات  العالمي  اإلطار  ويهدف 
هذه  إعداد  في  العون  يد  تقديم  بهدف  المناخية  والخدمات  المعلومات 
أمثلة  الخبراء  من  الرواد  سيقدم  الجانبي،  الحدث  هذا  وفي  االستراتيجيات. 
وطنية وإقليمية توضح كيف أن الخدمات المناخية عملت على تحسين صنع 

القرار السليم والمستنير بشأن التعامل مع المخاطر. 

وأصحاب  الفاعلة  األطراف  بين  والتعاون  التنسيق  بأن  وإقرار  اعتراف  ثمة 
المصلحة يمثل عنصرًا أساسيًا لمعالجة المشكالت المعقدة وما يتعلق بجوانب 
الفروق  أن  تعلمنا  التجربة والممارسة  األمان واألمن والكوارث. ومن خالل 
واالختالفات بين المنظمات ربما تعوق التعاون الفعال الذي يمثل سمة نمطية 
للتفاعالت بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية، ومن خالل الخبرات 
والتجارب العملية الخاصة ببناء تفاهمات وتعاون بين هذه المؤسسات، فإن هذا 
الحدث الجانبي سيناقش كيفية بناء جهود مشتركة تهدف إلى الحد من الكوارث.

وتم إنجاز الكثير من العمل في مجال االستجابة للطوارئ ال سيما فيما يتعلق 
بالتعاون بين المؤسسات المدنية والقوات المسلحة. وبناء على هذا، أصبح لدى 
القوات المسلحة والمؤسسات المدنية قدرات وإمكانات تكمل بعضها البعض 

التخطيط  تحسين  إلى  تؤدي  أن  يمكن  فعل  نحو  على  تجميعها  حُسن  ما  إذا 
الكوارث، وكذلك  بصورة كبيرة فيما يتعلق باستراتيجيات الحد من مخاطر 

االستعداد واالستجابة.

ويتمثل الناتج المتأتي من هذا الحدث الجانبي في تقديم مقترح وتوصية بشأن 
كيفية زيادة التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية؛ وما هي االستراتيجيات 
العسكرية  المؤسسات  من  كل  وينخرط  التعاون.  تحسين  لتشجيع  المطلوبة 
والمدنية في تقييم المخاطر. ويهدف هذا الحدث الجانبي إلى خلق حافز قوي 
بعد  ما  بإطار  المعنية  المشاورات  في  والمساهمة  للمشاركة  الشركاء  بين 

2015 للحد من مخاطر الكوارث.

أحداث جانبية
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تبادل التجارب والخبرات بشأن مبادرات المدارس األكثر أمنًا في 
جميع أنحاء العالم

الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )14(
تنظيم: التحالف العالمي من أجل المعرفة والتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث

في كل عام تعاني البلدان أيما معاناة من مآس بسبب األخطار الطبيعية التي 
تؤثر على األطفال وتدمر مدارسهم وتعوق تعليمهم. فقد أدى زلزال وينتشوان 
في 2008 إلى انهيار 7400 مدرسة. وأدى زلزال كشمير إلى انهيار 7 آالف 
مدرسة، كما أدى زلزال هاييتي 2010 إلى تدمير 1350 مدرسة. وعالوة 
بنحو  يقدر  ما  وهالك  تدمير  في  المدارية  األعاصير  تتسبب  ذلك،  على 

1000 فصل دراسي في مدغشقر.

وهناك عدد من األطر العالمية تدرك دور تأمين المدارس والتعليم في بناء 
سبيل  فعلى  العالم.  أنحاء  جميع  في  المجابهة  على  قادرة  محلية  مجتمعات 
المعرفة والتعليم والثقيف باعتبارهم إحدى  المثال، أبرز إطار عمل هيوغو 
التمويل  مؤسسات  تشارك  السياق،  هذا  وفي  لديه.  الخمسة  العمل  أولويات 
المتحدة،  األمم  ووكاالت  )الدولية(،  األطراف  ومتعددة  الثنائية  اإلنمائي 
البلدان في جعل  إلى مساندة  الرامية  الجهود  الحكومية في  والمنظمات غير 
المدارس قادرة على مجابهة األخطار الطبيعية. وتدعم الجهات المانحة الثنائية 
ومن  الفاعلة  األطراف  هذه  مع  مشاركتها  من خالل  اآلمنة  المدارس  أجندة 

خالل برامجها المباشرة. 

واليوم، على الرغم من قيام العديد من البلدان بالبدء في الدعم النشط للمبادرات 
الرامية إلى جعل المدارس أكثر قدرة على مجابهة األخطار الطبيعية، ال تزال 
بناء قدرات االستعداد واالستجابة لدى  تقدم في  التحديات ماثلة. وتم إحراز 
بين  الوثيق  التعاون  خالل  من  فعالة  حلول  إلى  الوصول  ويمكن  المدارس. 
استكمال  إلى  حاجة  وثمة  المجابهة.  لقدرات  الهيكلية  وغير  الهيكلية  األبعاد 
التخطيط  مثل  هيكلية  غير  إجراءات  اتخاذ  مع  الهيكلية  والسياسات  التدابير 

للطوارئ والتثقيف بشأن الحد من المخاطر. 

ويدور محور تركيز هذه الجلسة حول التعلم واالستفادة من المبادرات الناجحة 
المعنية بالمدارس اآلمنة والمضي قدمًا بشأن الحوار المعني بالبرنامج العالمي 
العوامل  التالية: )1( ما هي  الجلسة األسئلة  للمدارس اآلمنة. وستناقش هذه 
الدافعة للنجاح؟ )2( ما العناصر األساسية للبرنامج العالمي المحتمل للمدارس 
األكثر أمانًا؟ و)3( كيف يتسنى لنا توسيع نطاق الخبرات والتجارب ونقلها 

على أفضل ما يكون؟

أحداث جانبية

البناء
األمم المتحدة تبني فصواًل دراسية في معسكر بشمال دارفور 
 .UN/Albert González Farran :للمشردين صورة من
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برنامج آراء من الخطوط األمامية :  وجهات نظر المجتمع 
المدني بشأن إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث 

الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )3(
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث

يعتبر هذا البرنامج من أكبر برامج الرصد المحلي التشاركية المعنية بمخاطر 
الكوارث.  وكان الهدف من وراء إعداد هذا البرنامج هو فهم أثر برنامج عمل 
هيوغو على أكثر الناس تعرضًا للمخاطر، ويعمل هذا البرنامج لمدة 6 سنوات 
حتى اآلن.  وشملت المرحلة األخيرة ما يزيد على 300 منظمة مجتمع مدني، 

ووصلت إلى 21 ألف شخص في 57 بلدًا منخفض ومتوسط الدخل.

وسيعرض هذا الحدث الجانبي آخر نتائج هذا البرنامج، باإلضافة إلى نتائج 
المشاورات األخيرة التي تمت مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير 
 2 الكوارث/هيوغو  مخاطر  من  للحد   2015 بعد  ما  إطار  بشأن  الحكومية 
)HFA2(. وتضمنت هذه النتائج عناصر بالغة األهمية لما يتعين تضمنيه في 
هيوغو 2، وهو ما يعكس الواقع اليومي ألغلبية سكان العالم األكثر تضررًا 
وحينما  ضعيفة  الدولة  مؤسسات  تكون  عندما  الغالب  وفي  الكوارث.  من 
واقع  نجد  بشدة،  ومتكررة  النطاق  كوارث صغيرة  الناس ألخطار  يتعرض 
غير  بصورة  العمل  إلى  باإلضافة  وهشاشة  يقين  وعدم  فقر  عن  ينم  الناس 

النطاق  صغيرة  الكوارث  هذه  عن  كافية  بصورة  اإلبالغ  يتم  وال  رسمية. 
المتكررة، كما ال توجد تغطية تأمينية لها ناهيك عن عدم تخصيص موارد أو 

مساعدة لها ال سيما في المناطق المتضررة من الصراعات وانعدام األمن.

وبالتالي، كيف يتسنى للسكان المحليين والمجتمعات التي يعيشون فيها تعزيز 
قدراتهم على المواجهة في ظل هذه الظروف؟ وكيف يمكن إلطار عالمي أن 
المدفوعة  الُنهج  نطاق  توسيع  على  ويعمل  استراتيجي  نحو  على  يساند 
باعتبارات المجتمعات المحلية التي تعمل على بناء القدرات والموارد المحلية؟  
لذا، تعالى إلى هذا الحدث الجانبي واستمع وشارك في إطار مناقشات أعضاء 
للحد من  بعد 2015  لما  إطار  إعداد  كيفية  بشأن  العالمية والشركاء  الشبكة 
مخاطر الكوارث )هيوغو 2( من خالل تفهم الُنهج المجتمعية إزاء االستجابة 
والتعافي من الصدمات والضغوط القاسية للكوارث الطبيعية والتي من صنع 

اإلنسان في األصل والتكيف معها. 

تشير التقديرات إلى أن تكاليف الكوارث في المناطق الحضرية أثناء 2011 
في  الكوارث  لهذه  األكبر  األثر  وكان  دوالر.  مليار   380 تجاوزت  وحدها 
مدينة كرايست تشيرش بنيوزيالندا؛ وسينادي باليابان؛ وبانكوك بتايلند. وكان 
لهذه التكاليف االقتصادية واالجتماعية على هذه المدن صدى ودوي ليس فقط 
العالمي أيضًا.  وتشير  الوطني  المستوى  المجاورة ولكن على  المناطق  في 
أمام  الصمود  على  وقدرتها  الحضرية  المستوطنات  أن  والتجارب  الخبرات 
الكوارث والتعافي منها تتباين تباينًا شديدًا. ونظرًا ألن 50% من سكان العالم 
يعيشون بالفعل في مدن وهناك زيادة كبيرة متوقعة في سكان المدن في العقود 
المحلي  الحكم  ُنهج جديدة تعزز من قدرات أجهزة  إلى  فثمة حاجة  القادمة، 
والمواطنين على حماية الموارد البشرية واالقتصادية الطبيعية للبلدان والمدن 

على نحو أفضل.

األمم  مكتب  أطلقها  التي  الكوارث  مجابهة  من  المدن  تمكين  حملة  وعملت 
المتحدة لمكافحة الكوارث على تحفيز المدن كي تلتزم بتعزيز قدراتها على 

فيما  المدن  ومساعدة  للرصد الستعراض  ناجحة  آلية  أنشأت  كما  المجابهة، 
يتعلق بقياس تقدمها نحو تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث. 

المتحدة  األمم  وبرنامج  الكوارث،  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  وسيركز 
المحلي  الحكم  المتحدة وأجهزة  المدن  البشرية مع شركاء مثل  للمستوطنات 
ومؤسسة مارش وشركاء في حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث على 
وضع معايير واضحة، وعروض موجزة عن قدرات المدن على المجابهة، 
وقائمة باألدوات المطلوبة للمدن. وسيتم إعداد هذه العروض من خالل آراء 
ومدخالت من العديد من أصحاب المصلحة. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في 
هذا  وسيعمل  قياسه.  يمكن  نحو  على  المجابهة  على  قدرة  أكثر  المدن  جعل 
الخاص  والقطاع  الوطنية  والحكومات  المدن  تجميع  على  الجانبي  الحدث 
لمناقشة استراتيجيات وبناء مجمعات سكنية في المناطق الحضرية أكثر أمنًا 

وقدرة على المجابهة.

أحداث جانبية

بناء مدن ومستوطنات أكثر أمنًا وقادرة على المجابهة
)CCV C( الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )األمم المتحدة - الموئل(
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اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث: تشجيع التنمية المستدامة 
من خالل االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث

الثالثاء 21 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )18(
تنظيم: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )JICA(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ال تتضمن األهداف اإلنمائية لأللفية الحالية أي إشارة إلى الكوارث. ومع ذلك، 
ففي العديد من البلدان، فإن عملية إحراز األهداف اإلنمائية ما زالت تواجه 
الحالية  المناقشات  سياق  وفي  الكوارث.  خسائر  بسبب  التحديات  من  العديد 
اإلنمائية  األهداف  من  الثاني  )الجيل   2015 بعد  لما  التنمية  أجندة  بشأن 
على  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجتمع  يعمل  أن  الضروري  من  لأللفية(، 
ضمان إدراج االعتبارات ذات الصلة بالكوارث ضمن أجندة التنمية لما بعد 
أن  لضمان  أكثر  جهود  وبذل  أقوى  بصورة  االلتزام  يمكن  حتى   ،2015

الكوارث ال تعوق التنمية المستدامة. 

التكاليف  لشرح  االقتصادي  للتقييم  نموذجًا  الجانبي  الحدث  هذا  وسيعرض 
والمنافع المتأتية من االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك إطار 

العمل التحليلي لمعرفة كيف أن االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يعمل 
على تمكين التنمية البشرية المستدامة. والهدف من وراء ذلك هو بيان كيف 
أن االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث له مردود يتمثل في تحقيق مكاسب 

إنمائية والحفاظ عليها.

بلدان داعمة للحد من مخاطر  الجانبي، سيقوم ممثلون من  وفي هذا الحدث 
ضمن  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  بشأن  ممارساتهم  بعرض  الكوارث 
التخطيط اإلنمائي. وسيحدد هذا الحدث أساليب لدمج الحد من مخاطر الكوارث 
ضمن األنشطة الرئيسية ألجندة التنمية لما بعد 2015، وإطار ما بعد 2015 

للحد من مخاطر الكوارث )هيوغو 2(. 

واسعة  أحداث  عن  الناجمة  تلك  سيما  ال  الكوارث  أثر  زيادة  المالحظ  من 
العالم  سكان  عدد  زاد  وقد  واالقتصادية.  البشرية  التنمية  على  النطاق 
الزالزل  مثل  طبيعية  ألخطار  معرضة  مناطق  في  االقتصادية  واألنشطة 
التعقيد  شديدة  قضية  الكوارث  من  الحد  ويمثل  واألعاصير.  والفيضانات 
تتطلب تعاون العديد من أصحاب المصلحة والعديد من القطاعات وتضافر 

الجهود فيما بينهم. 

وربما تتحمل الحكومات المسؤولية األولى عن حماية شعوبها وحماية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، لكنها وحدها ال تستطيع أن تحقق تعزيز قدرة األمم 
والقطاع  المجتمعات  على  وبالتالي،  الكوارث.  مواجهة  على  والمجتمعات 
العمل معًا مع مستويات حكومية عديدة  المدني  المجتمع  الخاص ومنظمات 

للمزيد من الحوكمة الشاملة في شأن المخاطر والحد منها.

وسيسهم هذا الحدث الجانبي في عملية المشاورات بشأن إطار ما بعد 2015 
للحد من الكوارث، ال سيما زيادة االستثمارات في بناء القدرات وزيادة احترام 

المعرفة العلمية ومبادئ الحوكمة. 

دور  تبادل  هو  األول  الموضوع  موضوعين.  الجانبي  الحدث  هذا  ويتناول 
بالحد من  يتعلق  فيما  الحكومات والحوكمة ومناقشته وإجراء مناظرة بشأنه 
مخاطر الكوارث من جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة بين العلماء 
التوصيات  ويطرح  فيناقش  الثاني  الموضوع  أما  الحكوميين.  والمسؤولين 
الرئيسية بشأن الحكومة إلطار هوغو 2. أما النواتج فهي تبادل المعلومات 
والمعارف بشأن الحكومات والحوكمة ونظم الحكم واإلدارة وتحديد العناصر 
والمجاالت الرئيسية لتعزيز دور الحكومة ومبادئ الحوكمة، وتحديد عناصر 

إطار هيوغو 2.

أحداث جانبية

الحد من مخاطر الكوارث: من الحكومة إلى  الحوكمة
األربعاء 22مايو، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )5(

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

)BNU( وجامعة بكين للمعلمين ،)ESPRE( وبيئة الموارد
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اشتمال الجميع من ذوي اإلعاقة: توسيع نطاق مشاركة ذوي 
اإلعاقة في إطار ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث

األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )8+7(
تنظيم: وزارة التعاون واالقتصاد االتحادية األلمانية )BMZ(، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي )GIZ(، والتحالف الدولي لإلعاقة 

)IDA(، ومؤسسة نيبون )Nippon(، وشبكة اشتمال ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 
)DiDRRN(، ومؤسسة "مالتيزر إنترناشونال"

تسببها  التي  الكوارث  بسبب  كبيرة  اإلعاقة معرضين ألخطار  يزال ذوو  ال 
في  اإلعاقة  ذوي  وفيات  معدل  بلغ  المثال،  سبيل  فعلى  الطبيعية.  األخطار 
التسونامي والزلزال العظيم اللذان ضربا شرق اليابان أكثر من مثلي معدل 
وفيات إجمالي السكان. كما تضرر العديد من ذوي اإلعاقة من زلزال هاييتي 
2010 على نحو غير متناسب. والسبب الرئيسي في هذا الموقف هو عدم 
اشتمال ذوي اإلعاقة وممثليهم في تخطيط الحد من الكوارث بدءًا من مستوى 
المجتمع المحلي ومرورًا بالمستوى الوطني وكذلك في داخل األطر العالمية. 

وفي السنوات األخيرة الماضية، زاد الوعي ببرامج الحد من مخاطر الكوارث 
الشاملة لذوي اإلعاقة كما يتضح في بعض االتفاقيات والوثائق الدولية المهمة 
مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )التي تم اعتمادها في 2006 وتم فتح 

باب التوقيع عليها في 2007(، واستراتيجية إينشيون لجعل حقوق ذوي اإلعاقة 
التي تم االتفاق عليها مؤخرًا  الهادئ  واقعًا ملموسًا في منطقة آسيا والمحيط 
)2012(. وحقق المؤتمر الوزاري األسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
الذي ُعقد في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين األول 2012 اإلعالن الدولي األكثر 

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

وفي هذا الحدث الجانبي، سيقدم المتحدثون من بلدان مختلفة خبراتهم بشأن 
جهود اشتمال ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث في مستويات مختلفة 
في المجتمع. كما سيقدمون رسالة وتوصيات مشتركة الشتمال ذوي اإلعاقة 
.)HFA2( 2 في إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث/هيوغو

يلجأ السكان األصليون في جميع أنحاء العالم إلى معارفهم التقليدية لالستعداد 
للكوارث والتعامل معها والنجاة منها. وقد نشأت أساليبهم وممارساتهم داخل 
مجتمعاتهم المحلية وتم االحتفاظ بها وتمريها من جيل آلخر. وحتى وقت قريب، 
الهائل من المعرفة لصالح األساليب الغربية  الكم  تجاهل صناع السياسة هذا 

المستندة إلى العلم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها. 

الحد من مخاطر  السكان األصليين في سياسات  وحتى يتسنى دمج معارف 
الشعوب  ممارسات  بين  إيجابية  عالقة  بوجود  االعتراف  يتعين  الكوارث، 

األصلية واألساليب العلمية الحديثة وفهمها على نحو أفضل. 

وسيعمل هذا الحدث الجانبي على حث النقاش بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
بين السكان األصليين وزمالئهم من غير السكان األصليين وقادة المجتمعات 
المحلية في جميع أنحاء العالم. وسيعرف المشاركون الجهود التي يجري القيام 

من  للحد  فرص  عن  للبحث  األصليين  للسكان  المحلية  المجتمعات  في  بها 
المخاطر وتخطيط استراتيجيات االستجابة. والهدف من وراء ذلك هو إثراء 
معارف مجتمع الحد من مخاطر الكوارث األوسع نطاقًا بصورة مناسبة من 
الممارسات  وأفضل  االستراتيجيات  لعرض  سعيه  إطار  في  الثقافية  الناحية 

التي تحترم المعارف الموجودة في المجتمعات المحلية للسكان األصليين.

وسيبرز هذا الحدث الجانبي الُنهج واالستراتيجيات الفعالة للحد من مخاطر 
الكوارث بما في ذلك تغير المناخ واألحداث التي لها آثار على الصحة العامة 

بهدف التغلب على التحديات الماثلة وتنفيذها بشكل شامل.

أحداث جانبية

إشراك الشعوب األصلية في الحد من مخاطر الكوارث
األربعاء 22 مايو، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )14(

تنظيم: مركز اتصاالت الخدمة العامة
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بناء قدرات المجتمعات المحلية على المجابهة مناخ متغير
األربعاء 22 مايو، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )6(

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

مخاطر  بسبب  سلبيًا  تأثرًا  العيش  كسب  وسبل  المحلية  المجتمعات  تتأثر 
الذي  الكثير  يزال هناك  المناخ. وال  تغير  نتيجة  لها  تتعرض  التي  الكوارث 
المخاطر على مستوى  فعالة إلدارة  به لضمان وجود سياسات  القيام  يتعين 

المجتمع المحلي وتدعيمها بموارد مالية على نحو مكافئ. 

ويأتي استخدام معلومات المخاطر بما في ذلك االتجاهات طويلة األجل بشأن 
الموسمية  التنبؤات  مثل  المدى  متوسطة  المعلومات  وكذلك  المناخ  مخاطر 
المجابهة.  على  وقدرتها  المحلية  المجتمعات  أمان  تعزيز  في  مهم  كمكّون 
والتحدي الماثل هو ضمان توفر المعلومات للشرائح السكانية التي بحاجة إليها 
عند احتياجهم إليها. وسيعمل ذلك على بناء الوعي والقدرات التخاذ ما يلزم 

على مستوى األسرة المعيشية والقرية والحي. 

الخبرات  وتبادل  المخاطر،  إدارة  منهجية  الجانبي  الحدث  هذا  وسيوضح 
والتجارب والدروس المستفادة؛ باإلضافة إلى إبراز نهج كلي شامل من خالل 
إحداث مواءمة بين الحد من مخاطر الكوارث وبين ممارسات التكيف مع تغير 
المناخ وتخفيف آثاره. ويهدف هذا الحدث الجانبي إلى تحديد أساليب تحسين 
التعاون والتصدي للتحديات التي تواجه التنفيذ الفعال على نطاق واسع، وذلك 
في إطار توجهنا نحو إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث 

)هيوغو 2(.

هناك عدد متزايد من نماذج المخاطر ينجم عنها قدر كبير من بيانات المخاطر 
المعقدة والمتطورة. وُيالحظ عدم إتاحة المعلومات ذات الصلة بالمخاطر لدى 
والقطاع  الحكومات  داخل  الحساسة  القرارات  صنع  عملية  في  المنخرطين 
الخاص. وعلى الرغم من أن العديد من هذه النماذج إما تمثل حقوق ملكية أو 
مرة  ألول  يتيح  المخاطر  بشأن  العالمي  التقييم  تقرير  فإن  النطاق،  محدودة 
الوصول إلى معلومات عن المخاطر العالمية يمكن للجمهور والقطاع الخاص 
على حد سواء االستفادة منها. وتتيح نتيجة هذا التقييم نقاط انطالق أساسية لفهم 
وتثمين المخاطر، وإعداد تحليالت شاملة للتكاليف والمنافع دعمًا لإلدارة الفعالة 
لمخاطر الكوارث، وإلعداد استراتيجيات تمويل قادرة على مجابهة المخاطر. 

تقرير  من  المتاحة  البيانات  لفهم  تفاعليًا  منبرًا  الجانبي  الحدث  هذا  وسيتيح 
عمليًا  البيانات  هذه  لتطبيق  وسائل  استكشاف  مع  للمخاطر،  العالمي  التقييم 

ومنافع استخدامها. وسيبرز هذا الحدث أصحاب المصلحة من القطاع الخاص 
والمنظمات الدولية وممثلي البلدان الذي سيشرحون األساليب العملية الستخدام 

هذه البيانات. 

 وسيشارك خبراء في مجال المخاطر واألخطار في هذا النقاش.
التي تستخدم  للحكومات  بالنسبة  الجانبي أهمية خاصة  الحدث  لهذا  وسيكون 
العامة  االستثمارات  لتخطيط  انطالق  كنقطة  بالمخاطر  الخاصة  المعلومات 
وتمويل أنشطة مجابهة المخاطر. ويمكن للمنظمات الخاصة متعددة الجنسيات 
استخدام بيانات المخاطر لعرض لمحة شاملة عن كيف يمكن أن تؤثر األخطار 
المختلفة على البلدان التي تستثمر أو تخطط لالستثمار فيها. ويمكن أن تستخدم 
المنظمات الدولية هذه البيانات لتعزيز فهمها للمخاطر في العديد من البلدان 

بهدف تخطيط اإلجراءات التدخلية وتحديد أولوياتها. 

أحداث جانبية

معلومات المخاطر عند الحاجة إليها
)CCV A( األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة

تنظيم: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، والشركاء في تقرير التقييم العالمي للمخاطر )المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة واألراضي القاحلة ACSAD، ومؤسسة CIMA، واتحاد CIMNE ، وشبكة FEWS ، ومؤسسة GEM ، ومؤسسة 
)UNEP-GRID وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ــ بيانات معلومات الموارد العالمية ، NGI العلوم األرضية بأستراليا، ومؤسسة
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النظم اإليكولوجية، والمجابهة والحد من مخاطر الكوارث:
)CCV C( األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة

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

النظر بعين االعتبار إلى النظم اإليكولوجية الصحية والحوكمة البيئية الجيدة 
يمثل جزءًا من إطار عمل هيوغو. ومن الممكن أن تساعد النظم اإليكولوجية 
الصحية في الحد من مخاطر الكوارث من خالل الوقاية من األخطار أو التخفيف 
منها، والحد من التعرض لها وقابلية التأثر بها، و/أو زيادة القدرات المحلية على 
مجابهة الكوارث. ومهما يكن من أمر، فإن أهمية الحد من مخاطر الكوارث في 

إدارة النظم اإليكولوجية لم تنل حقها من التقدير. 

تتطلب  وال  بتنفيذها؛  المحليون  السكان  ويقوم  التكاليف؛  بفعالية  تتسم  فهي 
وتدعم  للكربون؛  مخزنًا  وتمثل  جمالية؛  قيمة  وتضيف  الصيانة؛  من  المزيد 
التنوع البيولوجي وتعزز القدرة على مجابهة الصدمات الخارجية. ومع ذلك 
نجد أن ثمة اتجاهًا لغلبة الحلول الهندسية وعدم النظر بعين االعتبار أو التقدير 

للنظم اإليكولوجية كخيار بديل أو مكمل.

غاية  في  اإليكولوجية  النظم  خدمات  لدور  الكمي  التوصيف  فإن  وبالتالي، 
المستند إلى أدلة وشواهد لبرامج وأنشطة الحد من  الدعم  األهمية من حيث 
هذا  وسيعرض  لها.  الشاملة  أو  اإليكولوجية  النظم  إلى  المستندة  الكوارث 
الحدث الجانبي دراسات كمية بشأن دور وتطبيق النظم اإليكولوجية في الحد 
من مخاطر الكوارث. كما سيقدم هذا الحدث المبررات الداعية إلى االستثمار 
في النظم اإليكولوجية من منظور فني واجتماعي واقتصادي للحد من مخاطر 

الكوارث. 

والهدف من وراء ذلك هو تشجيع وتوسيع نطاق تنفيذ برامج وأنشطة الحد من 
مخاطر الكوارث المستندة إلى نظم إيكولوجية وضمان تكاملها ودمجها كجزء 
الحدث  هذا  وسيساهم  المجابهة.  على  القادرة  المستدامة  التنمية  تخطيط  من 
الجانبي في المناقشات الخاصة بدور البيئة في إطار عمل ما بعد 2015 للحد 

 .)HFA2( 2 من مخاطر الكوارث/هيوغو

الحد من  في  إسهامها  فريدة من حيث  بمكانة  العالمية  التأمين  تتمتع صناعة 
مخاطر الكوارث نظرًا ألن نشاطها األساسي هو تفهم وإدارة وتحمل المخاطر. 

وسيشرح هذا الحدث الجانبي مبادئ مبادرة التأمين المستدام )PSI( التي أطلقتها 
األمم المتحدة وصناعة التأمين العالمية في مؤتمر ريو + 20 في سنة 2012، 
وأهميتها في الحد من مخاطر الكوارث. ونظرًا لقيام العديد من شركات التأمين 
الرائدة في جميع أنحاء العالم بتبني هذه المبادئ، وما تمخض عنها من أكبر قدر 
من التعاون وتضافر الجهود بين األمم المتحدة وصناعة التأمين العالمية، سيتناول 
هذا الحدث كيفية قيام شركات التأمين بتنفيذ هذه المبادرة في سياق بناء مجتمعات 

محلية واقتصادات قادرة على المجابهة. 

الحد من مخاطر  التأمين في  الجانبي فهم دور شركات  الحدث  ويحاول هذا 
الكوارث من خالل كل خطوة في سلسلة القيمة الخاصة بإدارة المخاطر ــ أي 
فهم المخاطر والوقاية والحد والحماية منها. وسيكتشف هذا الحدث كيف يمكن 
كبرى  فرصًا  تتيح  أن  المستدام  التأمين  مبادرة  مبادئ  مثل  العالمية  للجهود 
العالمية والحكومات ووكاالت  التأمين  بين صناعة  الجهود  للتعاون وتضافر 
الحد من مخاطر  في مجتمع  المتحدة وغيرها من األطراف األعضاء  األمم 
الكوارث، وكيفية تنظيم آراء ومدخالت صناعة التأمين العالمية على نحو فعال 

ضمن إطار عمل ما بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث )هيوغو 2(.

أحداث جانبية

صناعة التأمين: حلول مستدامة لمخاطر الكوارث 
األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )13(

تنظيم: مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمجموعة االستشارية للقطاع الخاص التابعة لمكتب األمم المتحدة 
للحد من الكوارث  
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إدارة الكوارث لدى االتحاد األوروبي: أدوات جديدة لصنع 
السياسات

األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )18(
تنظيم: المفوضية األوروبية

يمثل الحد من إدارة المخاطر وبناء ثقافة المجابهة عنصران في غاية األهمية 
جميع  على  بأهمية  معهما  التعامل  يتعين  المستدامة  التنمية  سياسات  في 

المستويات. 

وبمقدور سياسات االتحاد األوروبي الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث بما في 
ذلك تعزيز التعاون بشأن الحماية المدنية وأجندة المجابهة المتضمنة في كل 
من التعاون اإلنمائي واالستجابة اإلنسانية تقديم معطيات ملموسة إلطار ما 

بعد 2015 للحد من مخاطر الكوارث. 

بإعداد سياسات  األوربي  االتحاد  يقوم  الجانبي كيف  الحدث  هذا  وسيعرض 

طموحة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مجابهتها بما يسهم في 
إطار  في  األوروبي  االتحاد  به  يقوم  ما  إطار عمل هيوغو. وسيشرح  تنفيذ 
شراكات مع أطراف فاعلة دولية إلعداد أدوات واتخاذ إجراءات لدعم صنع 
الكوارث، مما يسهم في تحقيق أهداف  بالحد من مخاطر  المعنية  السياسات 
ومعلومات  معارف  واألنشطة  االدوات  هذه  وتتضمن  المستدامة.  التنمية 
أدلة  )تطبيق  وأبحاثًا  للمخاطر،  وتقييمًا  المناخ(،  تغير  مع  التكيف  )منتدى 
وتموياًل  األوروبي؛  االتحاد  سياسات  إعداد  في  وتكنولوجية  علمية  وشواهد 

)مرافق التأمين العالمية في البلدان النامية(. 

والموظفون  الحكومات  بموجبه  ترغب  الذي  األسلوب  على  الحوكمة  تؤثر 
العموميون ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في 
وتنسيق  منهجية  بصورة  المخاطر  وتقييم  الكوارث،  خسائر  عن  المحاسبة 
إجراءاتها وما تقوم به من أعمال إلدارة المخاطر ذات الصلة بالكوارث والحد 
منها. ومن األهمية بمكان زيادة الوعي الجماهيري بشأن التصدي للمخاطر 
ووجود إرادة سياسية أكثر قوة لوضع السياسات وااللتزام بتخصيص الموارد 
على المستوى المحلي. وال يقل أهمية عن ذلك وجود مؤسسات لديها قدرات 
في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  جهود  ودمج  إلدارة  كافية  وتنسيقية  إدارية 

القطاعات المعنية. 

وواقع الحال العملي، أن ترتيبات الحوكمة الخاصة بمخاطر الكوارث ليست 
الكوارث ال  بإدارة  المعنية  المؤسسات  أن  نجد  ما  مثالي. وأحيانًا  في وضع 
على  للتأثير  الكافية  الفنية  واإلمكانات  القدرات  أو  السياسية  بالسلطة  تتمتع 

القرارات االستثمارية المهمة. ومع ذلك، تم إحراز تقدم، على سبيل المثال، 
إقامة مؤسسات ومنابر وطنية بناًء على إرشادات إطار عمل هيوغو. وفي 
مخاطر  إلى  المحدودة  االستجابة  من  االنتقال  إلى  حاجة  ثمة  نفسه،  الوقت 
الكوارث إلى اإلدارة األكثر منهجية وشمواًل للمخاطر والكوارث. وفي هذا 
الحدث الجانبي، سيتبادل شركاء المبادرة العالمية "اإلدارة الشاملة للمخاطر 
والكوارث" من الصين وتايلند وألمانيا التجارب والخبرات القائمة والمعرفة 
الفنية بشأن التقنيات والُنهج الخاصة باإلنذار المبكر وإدارة الطوارئ وتنمية 

القدرات في أنظمة الحماية المدنية.

والهدف من هذا الحدث هو أن نوضح للبلدان كيفية الوصول إلى ُنهج وأساليب 
لالهتمامات  استجابة  والكوارث  المخاطر  إلدارة  مهيأة  ومنتجات  وخدمات 
واالحتياجات القطرية المحددة، حتى يتسنى لها تنفيذ إطار عمل هيوغو وما 

بعده في مرحلة ما بعد 2015.

أحداث جانبية

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

األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )8+7(
 ،)DKKV( تنظيم: اللجنة األلمانية للحد من الكوارث 

)gtZ( الوكالة األلمانية للتعاون التقني
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 مبادرة نانسن: أجندة لحماية حاالت التشرد عبر الحدود 
بسبب الكوارث

األربعاء 22 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )6(
تنظيم: النرويج والسويد بدعم من مبادرة نانسن

والرياح  الفيضانات،  بسبب  وقسرًا  قهرًا  الناس  ماليين  يتشرد  عام  كل  في 
الكوارث  من  وغيرها  الجفاف،  وموجات  والزالزل،  العاتية،  الصرصر 
األخرى. وكثيرون يجدون الملجأ والمأوى في بلدانهم بينما يضطر البعض 
األول  أكتوبر/تشرين  في  نانسن  مبادرة  إطالق  وتم  األوطان.  مغادرة  إلى 
الحماية  أجندة  أجل  البناء من  المبادرة على  هذه  وتعمل  في جنيف،   2012
الكوارث  مواقف  في  الحدود  عبر  المشردين  باحتياجات  تفي  التي  العالمية 

المفاجأة بما في ذلك ما يحدثه تغير المناخ. 

عبر  التشرد  حاالت  ومدى  نطاق  على  الضوء  الجانبي  الحدث  هذا  ويلقي 
الكوارث  مخاطر  ويتفحص  للتأثر؛  القابلية  ويحدد  الكوارث؛  بسبب  الحدود 

على المستوى اإلقليمي؛ ويستفيض في شرح حماية المشردين عبر الحدود في 
مواقف الكوارث الطبيعية. كما يعمل هذا الحدث الجانبي على زيادة الوعي 
والفهم فيما يتعلق بالصلة بين الهجرة والتشرد من ناحية وسياسات وأطر الحد 
من مخاطر الكوارث من ناحية أخرى ال سيما األولويات رقم 2، و3، و5 في 
إطار عمل هيوغو. ويتضمن هذا الحدث عرض أعمال لجنة نانسن ودراسات 
حالة مختارة لبلدان من المحتمل أن تتأثر بحاالت تشرد عبر الحدود بسبب 

الكوارث.

المطالبة  للدعوة  إيجابية  بصورة  عديدة  محلية  ومجتمعات  بلدان  استجابت 
اإلعراب  تم  والتي  أمنا  األكثر  المستشفيات  في  واالستثمارات  العمل  بزيادة 
عنها في إطار عمل هيوغو، واألهداف الصريحة في ملخصات الرئيس في 
المنتديات العالمية السابقة. وإدراكًا أن المستشفيات تمثل أصواًل حيوية وأولوية 
الصحية،  النواتج  وتحسين  المجابهة  على  المحلية  المجتمعات  قدرة  لتعزيز 

شرعت بلدان عديدة في برامج المستشفيات اآلمنة التي تهدف إلى:

حماية مرضى المستشفيات والعاملين فيها وزائريها من األخطار.  -

حماية االستثمارات الكبرى والمهمة في مباني  وأجهزة المستشفيات.  -

ضمان تشغيل المستشفيات كي توفر أوجه الرعاية التي تنقذ الحياة وغيرها   -
من الخدمات الصحية للمتضررين من الطوارئ. 

وأصحاب  القطاعات  من  العديد  جانب  من  الجهود  وتضافر  التعاون  ويأتي 
المصلحة في غاية األهمية لضمان تأمين واستعداد المستشفيات وغيرها من 

منشآت الرعاية الصحية.

وسُتوجه دعوة للمتحدثين والمشاركين في هذا الحدث الجانبي لعرض خبراتهم 
المستويات  على  اآلمنة  المستشفيات  مبادرات  لتنفيذ  وخططهم  وتجاربهم 
أدوات جديدة ومحدثة  والعالمية. وسيتم عرض  والوطنية واإلقليمية  المحلية 
لتقييم تأمين المستشفيات وغيرها من منشآت الرعاية الصحية. كما ستتيح هذه 
العروض التقديمية الموجزة قوة دافعة للمشاركين لمناقشة االتجاهات المستقبلية 
بعد  ما  عمل  إلطار  ومدخالت  آراء  ذلك  في  بما  أمانًا،  األكثر  للمستشفيات 
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الرؤى  في  وتبادل  محدثة  نقاشات  إلى  الحدث  هذا  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 
واآلراء والخبرات وعناصر التقدم، باإلضافة إلى زيادة االلتزام واالستثمارات 
جميع  جانب  من  أمنًا  األكثر  المستشفيات  في  الجهود  وتضافر  والتعاون 

القطاعات والشركاء وعلى جميع المستويات.

أحداث جانبية

أولويات أساسية إلدارة مخاطر الكوارث وقدرة المجتمعات 
المحلية على المجابهة

الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )8+7(
تنظيم: منظمة الصحة العالمية
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التنبؤ بالفيضانات في الوقت المناسب 
الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )5(

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

 دور الوعي والتثقيف الجماهيري في بناء مجتمعات محلية 
قادرة على المجابهة 

الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )6(
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واليونسكو، واليونيسف، ومؤسسة إنقاذ الطفولة، ومؤسسة بالن الدولية، 

ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث

المخاطر  من  الحد  بشأن  الجماهيري  والتثقيف  الوعي  يتيح  أن  الممكن  من 
معلومات ومهارات تنقذ أرواح وتديم الحياة وتحمي الناس من مخاطر الكوارث 

وتمكنهم من االستجابة للكوارث وتسهم في تخفيف وطأتها.

وقد أبرز إطار عمل هيوغو الدور المهم للتثقيف والوعي الجماهيري في بناء 
ثقافة األمان والتأمين والمجابهة في جميع المستويات بما في ذلك المخططين 
والممارسين في حقل العمل اإلنمائي واالستجابات اإلنسانية. وتم اإلعراب عن 
المزيد من االلتزامات في الجلسة الثانية من المنتدى العالمي للحد من أخطار 
الكوارث في 2009 لتوفير المدارس األكثر أمانًا، وتضمين الحد من مخاطر 

الكوارث في جميع المناهج الدراسية. 

وسيتيح هذا الحدث الجانبي المجال لعرض برامج الوعي الجماهيري والتثقيف 

تساعد  التي  العالم  أنحاء  في جميع  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بشأن  الفعالة 
المجتمعات المحلية على اكتساب المهارات والمعارف التخاذ قرارات سليمة 
ومستنيرة بشأن كيفية الحد من قابليتها للتأثر بمخاطر الكوارث والتعرض لها. 

وسيطرح الخبراء واألطراف الفاعلة الرئيسية في مجال التثقيف بشأن مخاطر 
الكوارث آراءهم المتعلقة بالعوامل المحركة الرئيسية لنهج فعال ومتكامل إزاء 
الحد من مخاطر الكوارث والتثقيف ذي الصلة: ـ من التأمين الهيكلي للمنشآت 
التعليمية إلى دمج مخاطر الكوارث في آليات اإلدارة في قطاع التعليم وبرامج 

التثقيف بشأن الوقاية من الكوارث. 

والهدف من وراء ذلك هو تعزيز التنسيق العالمي وتبادل المعلومات والمعارف 
والدعوة للتثقيف الفعال بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

ومعلومات  وأدوات  بالفيضانات  التنبؤ  خطط  الجانبي  الحدث  هذا  سيقدم 
مستخدمة في البث اإلذاعي للفيضانات المفاجئة والتحذيرات من الفيضانات 
السوائل  كثافة  وقياس  بالفيضانات  للتنبؤ  الوطنية  الشبكة  وتقوم  الساحلية. 
أنهار  ورصد  بمراقبة   )SCHAPI( المائية  الجوية  األرصاد  لهيئة  التابعة 
تزيد أطوالها على 21200 كم في فرنسا وتغطي 75% من السكان المعرضين 

لمخاطر الفيضانات وذلك بدعم من وزارة التنمية المستدامة. 

ويتم تحديث أدوات الرصد والتنبؤ مع الشركاء باالستعانة بإرشادات التوجيه 
األوروبي والسياسة الوطنية الجديدة إلدارة مخاطر الفيضانات. ويجري إنشاء 
وتكوين فرق لقياس كثافة السوائل )عددها 32(، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات 
)عددها 21( في البر، ومراكز للتنبؤات الجوية المائية في كورسيكا واإلدارات 

الخارجية فيما وراء البحار.

وسيعرض هذا الحدث الجانبي كيف يتم إبالغ السلطات المدنية والمواطنين 
التالي: الويب  موقع  على  ودخل  الفيضانات.  مخاطر   بمستوى 
 .2012 في  زائر  مليون   7.2 من  أكثر   )www.vigicrues.gouv.fr(

باألرصاد  الخاص  المبكر  اإلنذار  نظام  في  أيضًا  المعلومات  دمج  يتم  كما 
ومؤشرات  والفيضانات  األمطار  سقوط  لقياس  مؤشرات  باستخدام  الجوية 
جديدة لألمواج الساحلية والفيضانات التي يتم بثها من خالل هيئة األرصاد 
المستدامة  التنمية  األسطول ووزارة  قوات  مع  إطار شراكة  في  فرنسا  في 

ووزارة الداخلية.

واستثمرت الحكومة الفرنسية أيضًا في تعزيز شبكات رادار األرصاد الجوية 
المائية بهدف زيادة دقة تقديرات سقوط األمطار في التوقيت المناسب، وتعزيز 
المبادرات التي يجري القيام بها لتحسين درجات التوقع بالفيضانات المفاجئة 
وتحسين المعرفة بشأن المخاطر الساحلية. وهناك نظام قوي ومحدد لإلنذار 
بسقوط أمطار )يطلق عليه APIC( مخصص للبلديات، وهذا النظام متاح منذ 
2011، ويبلغ عدد االشتراكات فيه 3200 حتى اآلن؛ ويعمل هذا النظام على 
استكمال الخدمة الناجحة التي تقدمها هيئة األرصاد في فرنسا التي توفر إنذار 

مبكر من خالل الهاتف.

أحداث جانبية
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بناء قدرات المجتمعات المحلية على المجابهة بحلول مبتكرة
الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 13:00 ــ 13:55، قاعة )13(

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

مقاطعة  بلدية  مع  بالمشاركة  الحيوانات  لحماية  العالمية  الجمعية  تستضيف 
تلعبه رفاهية  الذي  المهم  الدور  بالمكسيك حدثًا رائدًا بشأن  الداما  شيهواهوا 
الحيوان في بناء قدرات المجتمعات المحلية على المجابهة في سياق إطار ما 
بعد 2015 )هيوغو 2(، وما بعد توصيات هيوغو. وتقوم الحيوانات بدور 
مهم للغاية في حياة الناس في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم التي 
يتعرض كثير منها لقابلية التأثر بالكوارث. ونالحظ أن مساهمة الحيوانات في 
العديد من قضايا التنمية كبيرة للغاية، على سبيل المثال التغذية واألمن الغذائي 
غير  مساهمتها  أما  واالجتماعية.  المالية  والوظائف  الزراعية  والمنتجات 
المباشرة فغالبًا ال تأخذ حقها من التقييم عند محاولة فهم األثر على الكوارث. 

الحيوانات  لرفاهية  عالمية  منظمة  هي  الحيوانات  لحماية  العالمية  والجمعية 
تدرك أنه من خالل تشجيع االستجابة لحماية حياة الحيوانات فإننا أيضًا نقوم 
ونبني  الغذائي  األمن  ونحقق  المحلية  للمجتمعات  العيش  كسب  سبل  بحماية 

قدرات هائلة لمجابهة الكوارث. 

من  الحد  وبرامج  تدابير  ضمن  الحيوانات  رفاهية  دمج  يسمح  أن  ويمكن 
المجتمعات  احتياجات  تلبي  ُنهج  على  تركز  مبتكرة  حلول  بإيجاد  الكوارث 
المحلية التي تعتمد على حيواناتها لتحقيق رفاهية اقتصادية ومكانة اجتماعية 
وريادة لها. وستسلط الجمعية العالمية لحماية الحيوانات الضوء في هذا الحدث 
الجانبي على كيفية العمل في إطار شراكة مع الحكومات، فقد ساعدت بلدية 
مقاطعة شيهواهوا الداما بالمكسيك في العمل على إدراج هذه الحلول وطرحها 
منطقة  في  المجابهة  على  وقدرة  قوة  أكثر  محلية  مجتمعات  بناء  أجل  من 
شيهواهوا. وعلى الرغم من القيام بخطوات هائلة في إعداد هذه الُنهج الجديدة 
نحو الحد من المخاطر على نحو فعال، نجد أن ثمة إدراك أن رفاهية الحيوانات 

تمثل حاًل أساسيًا للكثير من التحديات الحالية. 

ويهدف هذا الحدث الجانبي إلى شرح كيف يمكن دمج ذلك بصورة ناجحة من 
خالل ُنهج فعالة ثبت نجاحها. 

توفير الحماية
تحدي الجفاف والبقاء على قيد الحياة 

ماهاراشترا، الهند
 WSPA :صورة من

أحداث جانبية
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اإلدارة المشتركة للكوارث، وتقييم المخاطر، واالستعداد لها في 
Macro-region ــ )SeeriSK(/منطقة الدانوب الكبرى

الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )14(
تنظيم: حكومة هنغاريا

هناك اتجاه عام يتمثل في زيادة تواتر وكثافة الكوارث في منطقة جنوب شرق 
أوروبا بسبب التغير في الظروف المناخية. وسيبين هذا الحدث الجانبي كيف 
تخطط البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في حوض الدانوب للفيضانات ال 
وموجات  والجفاف  الغابات  وحرائق  الرعدية  والعواصف  المفاجئة،  سيما 

الحرارة وتستعد وتتصدى لها.

ويأتي مشروع )SEERISK( كمشروع انتقالي بتمويل من برنامج التعاون 
)المشروع( االتحاد  هذا  ويضم  أوروبا.  شرق  جنوب  لمنطقة   االنتقالي 
والهرسك،  والبوسنة  وبلغاريا،  استراليا،  هي  بلدان   9 يمثلون  شريكًا   20
وكرواتيا، وهنغاريا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفانيا. وتمخض هذا 
المشروع عن نتائج مجلس االتحاد األوروبي بشأن برنامج "إعداد المزيد من 
تقييم المخاطر ألغراض إدارة الكوارث في االتحاد األوربي" الذي تم اعتماده 

في مارس/آذار 2011، والذي دعا إلى نهج مشترك وتوافق بشأن الوقاية من 
الكوارث. أما الشريك الرئيسي في هذا المشروع فهو المديرية الوطنية العامة 

إلدارة الكوارث في هنغاريا. 

نفسه ضمان  الوقت  وفي  محددة،  مخاطر  تناول  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
وجود وعي وتعزيز لدرجات االستعداد وسد الفجوات المؤسسية.  ويمثل هذا 
المشروع دراسة حالة ناجحة للتعاون العابر للحدود بشأن الحد من المخاطر.

ويبين هذا المشروع كيف يتسنى لمشروع ما إلدارة المخاطر تقييم المخاطر 
التي تنجم عن األخطار الطبيعية و/أو التي يتسبب فيها تغير المناخ بصورة 
تقييم  وممارسات  تشريعات  اتساق  في  تحسن  هي  ذلك  ونتيجة  منهجية. 

المخاطر المطبقة من جانب البلدان الشريكة في المشروعات.

يدور محور تركيز هذا الحدث حول تأكيد الطبيعة الحساسة لمعالجة مخاطر 
أهمية  إبراز  الغذاء، وكذلك  الجوع وتوفير  تقليص  أهداف  لتحقيق  الكوارث 

الُنهج متعددة القطاعات في تحقيق هذه األهداف. 

ويبين هذا الحدث الجانبي كيف يتيح إطار عمل هيوغو إطارًا مفيدًا إلعداد 
واألمن  والغذاء  الزراعة  قطاعات  في  شمولية  أكثر  المخاطر  إلدارة  ُنهج 
الغذائي. ومن خالل االستعانة بالمثال األساسي لألمن الغذائي في أفريقيا، فإن 
هذا الحدث الجانبي يشير إلى األساليب التي من خاللها يمكن إلطار عمل ما 

بعد 2015 )هيوغو 2( دمج إدارة المخاطر على نحو أفضل.

المكونات إلطار هيوغو 2 تركز  العديد من  الجانبي  الحدث  وسيوضح هذا 
قدرات  بناء  ودعم  واإلنمائية؛  اإلنسانية  الُنهج  بين  الروابط  تحسين  على:  
المجابهة؛ والربط بين االستعداد وإدارة المخاطر واالستجابة والتعافي بأساليب 

أكثر منهجية؛ ودعم الروابط بين تحليل المخاطر، واإلنذار المبكر، واالستجابات 
مخاطر  إدارة  على  المؤسسي  الطابع  إضفاء  وتيرة  وتسريع  فعالية؛  األكثر 
متعدد  النهج  أهمية  على  التشديد  وسيتم  الرئيسية.  القطاعات  في  الكوارث 
التعاون الوثيق مع اليونيسيف ومنظمة الصحة  القطاعات ودعمه من خالل 
العالمية ال سيما فيما يتعلق بقطاعات المياه والصرف الصحي والصحة العامة 

والرعاية الصحية. 

بعد  ما  إلطار  الشامل  اإلعداد  بشأن  توصيات  إلى  المناقشات  هذه  وستقود 
2015 للحد من مخاطر الكوارث )هيوغو 2( الذي سيعمل على معالجة انعدام 

األمن الغذائي في أفريقيا وأماكن أخرى.

األمن الغذائي في أفريقيا:
الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة )18(

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

أحداث جانبية
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دروس مستفادة بشأن التعافي من الكوارث الكبرى
)CCV C( الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة

)IRP( تنظيم: حكومة اليابان، المنتدى الدولي للتعافي

يسلط هذا الحدث الجانبي الضوء على التوصيات اإلستراتيجية الرئيسية من 
أجل المزيد األحكام الواضحة بشأن التعافي وإعادة اإلعمار في إطار عمل ما 
وتتمثل أسس   .)HFA2( الكوارث/هيوغو 2  للحد من مخاطر  بعد 2015 
من  المستقاة  التعافي  من  الخاصة  الدروس  في  اإلستراتيجية  التوصيات 
حكومات  من  التعافي  بشأن  قّيمة  دروس  عرض  وسيتم  الكبرى.  الكوارث 
وطنية ومحلية من بينها دروس من اليابان من الزلزال العظيم الذي ضرب 

شرق اليابان.

ومن المتوقع أن يكشف هذا الحدث الجانبي عن المزيد من التدابير الخاصة 
وضع  إلى  الرامية  الجهود  وكذلك  اإلنمائي  التخطيط  في  التعافي  بدمج 

إستراتيجية وأطر فعالة للتعافي. كما سيتم عرض استراتيجيات التعافي وإعادة 
اإلعمار المرتبطة بزلزال كانتربري في نيوزيالندا وأهمية إطار التعافي في 
الواليات  في  ساندي  إعصار  بعد  اإلعمار  إعادة  عمليات  وتيسير  تسهيل 
المتحدة. والهدف من وراء ذلك هو إدراك دور التعافي كعنصر أساسي يتعين 
هذا  سيكون  ذلك،  على  وعالوة   .2 هيوغو  إطار  في  بوضوح  عليه  النص 
الذي  العظيم  الزلزال  من  "التعافي  بشأن  مطبوعة  إلطالق  مناسبة  الحدث 
ومنتجات  األدوات  سيحدد  كما   ،"2 هيوغو  ألجل  دروس  اليابان:  ضرب 
على  والقادر  الفعال  التعافي  أجل  من  والمساندة  الدعوة  وأدوات  المعرفة 

المجابهة.

الحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن الطوارئ البيئية
)CCV A( الخميس 23 مايو/أيار، الساعة: 14:00 ــ 14:55، قاعة

UNEP/(،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/ شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد ،)GCI( تنظيم: الصليب االخضر الدولي
dtie(، ووحدة البيئة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )JEU(، ولجنة األمم المتحدة 

)UNECE( االقتصادية ألوروبا
)SDC( برعاية الحكومة السويسرية

تمثل الطوارئ البيئية مثل الحوادث الصناعية والفنية وغيرها من الكوارث 
التي من صنع اإلنسان تحديًا كبيرًا يواجه التنمية المستدامة والحد من مخاطر 
الكوارث. وهذه الطوارئ لها أثر على عدد كبير من الناس نظًرا لتواجد مزيد 
من الصناعات في المناطق ذات المخاطر العالية. ومن ثم يتعين اتخاذ تدابير 

على المستويين الوطني والمحلي لتحسين إدارة المخاطر واالستعداد لها. 

ومما ال شك فيه أن االستعداد الفعال ينقذ األرواح واألموال. كما أن اشتمال 
المجتمعات المحلية واعتماد نهج تشاركي إزاء إدارة المخاطر يعتبر آلية أكثر 
فعالية من حيث التكاليف واالستدامة للحد من المخاطر وتسهيل عملية التنمية 
المستدامة. ومهما يكن من أمر، فإن عدم فهم الطوارئ البيئية وانعدام المعرفة 
بشأنها أدى إلى اآلن إلى إعاقة النقاش بشأن أفضل السبل للتخفيف من مخاطرها 

أو إدارتها. ومع تفشي الطوارئ البيئية، فإن قضية الحد من مخاطر الكوارث 
واالستعداد واالستجابة لها والتعافي من آثارها أصبحت ضرورة حتمية أمام 

المجتمع الدولي. 

ويهدف هذا الحدث الجانبي إلى تسليط الضوء على الطوارئ البيئية في الحد 
من مخاطر الكوارث، وتشجيع المزيد من الجهود الرامية إلى معالجة الجوانب 
البيئية الخاصة بتنفيذ إطار عمل هيوغو وما يليه. وسيبين هذا الحدث كيف 
يمكن أن تساهم آليات االستعداد الوطنية والمحلية في عملية التنمية المستدامة 

المستمرة ال سيما في البلدان األقل نموًا.

أحداث جانبية
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الحفل االفتتاحي
الثالثاء 21 مايو/أيار، التوقيت: 9:30 ــ 10:30، قاعة 1

 تقرير التقييم العالمي والكرة األرضية الملموسة
:)tAngibLe eArtH(

تجارب وخبرات المخاطر العالمية الثالثاء 21 مايو/أيار، التوقيت: 18:15ــ18:35، 
التراس والمطعم

الكرة األرضية الملموسة هي أول كرة أرضية رقمية تفاعلية على مستوى العالم تسمح للمستخدمين بمشاهدة وفهم أحوال كوكب األرض الذي نعيش 
عليه.  وتقدم عرض مرئي بصورة ديناميكية للبيانات وتسمح للمستخدمين بالتفاعل معها من خالل لف الكرة األرضية، وطرح األسئلة بشأن البيانات 
المقدمة، وتقريب المواقع واألحداث ذات األهمية. وسيتم عرض البيانات الجديدة الخاصة بالمخاطر والكوارث العالمية التي تمثل ركيزة تقرير التقييم 
العالمي 2013 بشأن الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك دراسات الحالة والتحليالت المتعمقة من التقارير الثالثة التي ُنشرت حتى اآلن من خالل 
هذه األداة المبتكرة. وسيتضمن إطالق هذه األداة عرض تقديمي قصير عن الكرة األرضية التفاعلية من مخترعها األصلي البروفيسور شين إيشي 

تيكمورا، وفريق تطويرها.

حفل استقبال تستضيفه سويسرا
الثالثاء 21 مايو/أيار، التوقيت: 18:15ــ20:00، التراس والمطعم

حفل استقبال لألمم المتحدة بشأن جوائز مؤسسة ساساكوا
األربعاء 22 مايو/أيار 

18:30:00–19:15 قاعة 2 
19:15–20:15 التراس، والمطعم

يمثل هذا الحفل وجوائزه اعترافًا وتقديرًا للتميز في االبتكار والتواصل والتعاون تضافر الجهود والتعاون لتحسين قدرة البلدان والمجتمعات المحلية 
على مجابهة الكوارث والحد من مخاطرها. والفائز في مسابقة هذا العام هو فرد أو مؤسسة قام بعمل متميز ومعترف به دوليًا في هذا المجال ومحور 
تركيز 2013 وهو: "توحيد العمل" وهو ما يعني أن الحد من مخاطر الكوارث مسؤولية الجميع. ويتم الترحيب بجميع المشاركين لحضور هذا الحدث 

رفيع المستوى الذي سيتبعه حفل استقبال.

الحفل الختامي
الخميس 23 مايو/أيار، التوقيت: 16:30–17:00، قاعة 1 

أحداث أخرى
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عرض تقديمية في مرحلة التحفيز
النظام الوطني لرصد المناخ )gCoS( في سويسرا، نموذج آللية تنسيق وطنية 

غابريال سيز، هيئة األرصاد الجوية السويسرية

دمج الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ من خالل إدارة المعارف
ديلروبا حيدر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

االستعدادات المحلية للطوارئ البيئية
فالديمير سخاروف، منظمة الصليب األخضر الدولية

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

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

غرودوت براساد ميدا، جهود تخفيف مخاطر المناطق الساحلية، الهند

Les inondations en régions arides, Algérie
Abderrahmane noui, Université de biskra, Algérie

مبادرة إتاحة الحصول على البيانات لبناء القدرة على المجابهة
روبرت سودين، البنك الدولي

 مجلس تعزيز القدرة على المجابهة للبنية التحتية وتقديم الخدمات 
)tiSU( في برشلونة

مارغريتا فيرنانديز أرميستو، مجلس مدينة برشلونة

المعاقون في زلزال شرق اليابان العظيم
هيوشي هاردا، منتدى اإلعاقة في اليابان

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

)Global Earthquake Model Foundation( نيكول كيلر، مؤسسة

معلومات علمية عن المناخ من أجل االستعداد الفعال من جانب المجتمعات المحلية
تشاكا كامانغا، مؤسسة كريستيان إيد ــ ماالوي

الصم وأصحاب صعوبات السمع و الوصول إلى الخدمات ــ زلزال اليابان
Joe Matsuzaki, Miyagi University of education، اليابان

المبتكرات المحلية مستقبل الحد من مخاطر الكوارث
Kate Crowley, CAFod UK

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

nam do Hoai, tohoku University، اليابان

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

 
النهج الموحد إزاء الرعاية الصحية في عملية ما بعد هيوغو

مارك ستال، المنتدى العالمي للمخاطر

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

حشد الموارد من أجل األمن
richard guillande, SignALert، فرنسا

عروض موسيقية مرئية وكوارث ــ دراسة استكشافية
Alice McSherry, University of Auckland، نيوزيالندا

التقرير الخاص عن األحداث المناخية القاسية: من األوراق إلى الممارسة
tom Mitchell, overseas development institute، المملكة 

المتحدة

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

البيئة واالستدامة 

اشتمال ذوي اإلعاقة في الجهود المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث
valérie Scherrer, disability-inclusive drr network belgium

gin – منتدى مهني مشترك للمعلومات الخاصة باألخطار الطبيعية في سويسرا
سابين شتينر، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

ما الذي يجعل المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة قادرين على المجابهة؟
Harjeet Singh & Jessica Faleiro, ActionAid international

ساحة اإلخالء بسبب موجات تسونامي في إندونيسيا
brian tucker, geoHazard international

شبكة النوادي اآلمنة للمدارس
Anggi nurqonita, SCHooLALUtArrAHMi، إندونيسيا

شراكات بين المؤسسات األكاديمية والشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل 
الحد من مخاطر الكوارث بصورة علمية

 ،Melanie duncan, Aon benfield UCL Hazard Centre 
المملكة المتحدة

حوافز من أجل الُنهج المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية والنظمي 
اإليكولوجية إزاء الحد من مخاطر الكوارث

آن تي مولدير، شركاء من أجل تحالف المجابهة

مبادرات الحد من مخاطر الكوارث، واألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة 
العربية

فادي حمدان، مركز إدارة مخاطر الكوارث في لبنان

PERIPERI U – الشركاء الداعمون لقدرات المجابهة لدى المعرضين 
لمخاطر في أفريقيا

دجياللي بنوار Djillali Benouar، جامعة هواري بو مدين للعلوم 
والتكنولوجيا، الجزائر

البيانات الكبرى وحسن االستغالل من أجل الحد من مخاطر الكوارث
حسين صالح، جامعة غينت، بلجيكا

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

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

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

Vilayphong Sisomvang، المكتب الوطني إلدارة الكوارث، جمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية، وإسالم براويز، المركز األسيوي لالستعداد للكوارث.

مدرسة خريجي هارفارد للتصميم، برنامج المخاطر والمجابهة
Joyce Klein Rosenthal، مدرسة خريجي هارفارد للتصميم 
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تقييم قدرة المجتمعات المحلية على المجابهة في مواجهة األخطار الطبيعية
ليو موليير، اللجنة الفرنسية العليا للدفاع المدني

إدارة الكوارث/الحرائق: الوقاية قبل التعافي
Christopher Marrion, Marrion Fire & risk Consulting pe LLC

أناشيد المجابهة
شارلوت فلورز، شركاء من أجل المجابهة

KULtUriSK – تقييم منافع الوقاية من الكوارث
Pierpaolo Campostrini، اتحاد تنسيق األنشطة البحثية، كوريال، فينيسا

مواجهة التنين ذي الرئيسين في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية
Jaroslav Mysiak, Fondazione eni enrico Mattei، إيطاليا

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

خرائط عالمية تبين التعرض للمخاطر من أجل التقييمات العالمية للمخاطر
Daniele Ehrlich، المفوضية األوروبية، مركز األبحاث المشتركة

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

ميانمار: إعداد مناهج تدريبية إلدارة الكوارث
أونغ كين، إدارة اإلغاثة وإعادة التوطين، ميانمار

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

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

شبكة مدربي أنشطة الحد من مخاطر الكوارث من أجل السلطات المحلية
 evelyne Allain, institut Français des Formateurs, risques

Majeurs et protection de l’Environnement

تقييم القابلية للتأثر وأنظمة دعم القرار من أجل إدارة مخاطر المناخ
rodney Martínez, Centro internacional para la investi-

gación del Fenómeno de el niño, ecuador

كوستاريكا: بناء قدرات المجتمعات المحلية على مجابهة الفيضانات
خوان كارلوس فاالس، المعهد الوطني لألرصاد الجوية، كوستاريكا

قياس حركة األرض من خالل بيانات فضائية للحد من مخاطر الكوارث
Fifamè Koudogbo, Altamira information Spain

االستعانة بالبيانات العالمية للتركيز على إدارة المخاطر
emily white, Maplecroft

اإلنشاءات القادرة على المجابهة: الزجاج المصفح لزيادة األمان والحماية
 Jonathan Cohen & debbra A.K. Johnson, dupont

Johnson, dupont

النهج والشراكات المحلية للحد من مخاطر الكوارث
Andreas Koler, AlpS Austria

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

أبحاث متعددة االختصاصات لتحديد وتقييم المخاطر ــ دراسة حالة، غواتيماال
مانويال فيرنانديز، جامعة لوزان

حلول الربط لعمال اإلغاثة على الجبهة
ماريان دونفين، وزارة الشؤون الخارجية، لكسمبورغ 

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

إقامة مجتمع قادر على المجابهة من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص ــ 
زلزال اليابان

Sakura Sato, npo Folder، اليابان

مالحظة:
سيتم توزيع القائمة الكاملة للعروض التقديمية والجدول الخاص بها في المنتدى 

العالمي.

التثقيف )التعليم( والمساحة المجتمعية
تم تخصيص مساحة في الطابق األول في مركز المؤتمرات للسماح للعاملين في مجال التثقيف والتعليم والمنظمات المجتمعية بعرض عدد من 
المواد المبتكرة لرفع الوعي الجماهيري والنهج التربية التي تشجع المعارف الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها على مستوى المجتمع 
المحلي. وسيتم تخصيص "مساحة مفتوحة للحوار" لتسهيل المناقشات والتفاعل غير الرسمي بين المجتمعات المحلية والعاملين في حقل التعليم 
والتثقيف من خالل تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والتجارب والممارسات الجيدة. كما سيتم توفير عروض فيديو تشاركية، وموسيقى 
)للحد من مخاطر الكوارث(، ومالعب لألطفال بصورة مستمرة للمختصين المهتمين من الساعة 09:00 إلى 17:30 من 20-23 مايو/أيار. 

 .www.preventionweb.net/go/gpdrr13 :وسُيتاح برنامج الحوار المفتوح على الموقع التالي
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1. منتدى المخاطر العالمية
يعرض هذا المنتدى أنشطته المتنوعة كمركز للمعرفة من أجل تطبيق 
االستراتيجيات واألدوات والحلول العملية المعاصرة إلدارة المخاطر. 

2. المجابهة المجتمعية الشاملة من أجل اإلدارة المستدامة لمخاطر 
الكوارث

مشروع جنوب شرق آسيا من المنظمة الدولية للمعوقين، وأكشن إيد، 
وأوكسفام يعرض فيديوهات قصيرة وحقيبة أدوات.

3. الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )اإليكاس(
التقدم المحرز على صعيد الحد من مخاطر الكوارث في وسط أفريقيا على 

المستويين الوطني والمحلي. سيتم تمثيل الدول األعضاء في اإليكاس.

4. شبكة النوع االجتماعي والكوارث
تشرح مبادرة النساء والفتيات على الخريطة عمل النساء والفتيات بشأن 

الحد من مخاطر الكوارث. وستتم مناقشة االستخدامات المبتكرة 
للتكنولوجيا في إطار ما بعد 2015 وما بعد ذلك. 

5. المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
مبادرات وشراكات لتقديم خدمات مناخية عملية وعلمية على المستويات 

الوطنية واإلقليمية العالمية لدعم صنع القرار بشأن الحد من مخاطر 
الكوارث.

6. االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
بناء مجتمعات آمنة وقادرة على المجابهة من خالل تبادل أفضل 

الممارسات والدروس المستفادة، وكذلك مناقشة األفكار المبتكرة لبناء 
القدرة على المجابهة.

 Comité Andino para la Prevención y Atención .7
de Desastres

تنسيق وتشجيع السياسات واالستراتيجيات والخطط واألنشطة المعنية 
بالوقاية والتخفيف من اآلثار واالستعداد واالستجابة في منطقة األنديز.

8. هولندا
أمثلة من مشروعات األبحاث الدولية تركز على تحسين قدرة المجتمعات 

على المجابهة وتضافر الجهود بين العديد من األطراف، وبيان أهمية 
العوامل البشرية والمختبرات.

9. إدارة مخاطر الصحة والكوارث
سيعرض هذا الكشف مطبوعات جديدة وبيانات عن إدارة مخاطر الصحة 
والكوارث، كما سيعمل على تسهيل وتيسير المناقشات مع الخبراء الفنيين.

10. الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من 
الكوارث

نتائج أبحاث عالمية تكشف دور المعرفة المجتمعية ونظام الحكم 
)الحوكمة( في بناء القدرة على المجابهة. 

Kokusai Kogyo :11. شركة
تخطيط الحضري وشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل 
المجابهة، ودراسات حالة من القطاع الخاص، وآخر التطورات في 

تكنولوجيا علوم الفضاء األرضي.

12. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
سيعرض هذا الكشك أفالمًا وثائقية وعروض فيديو عن الحد من مخاطر 

الكوارث، كما سيقدم معلومات تفاعلية وبوابة بيانات عن المخاطر. وسيتم 
تعميم اإلنجازات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

13. إندونيسيا
آثار إعالن يوجي أكارتا 2012 ــ تعزيز القدرات المحلية للحد من 

مخاطر الكوارث، دروس مستفادة وممارسات جيدة على مستوى 
المجتمعات المحلية. 

14. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية - مركز التنبؤ بالمناخ 
IGAD – ICPAC - وتطبيقاته

القدرة على المجابهة في منطقة القرن األفريقي الكبرى، واستخدام النظم 
المجتمعية، والنمذجة، والتنبؤ، واإلنذار المبكر.

15. المشروع الطارئ لبناء القدرات
الترويج للمطبوعة التي صدرت مؤخرًا بعنوان "نحو المجابهة: دليل للحد 

من خاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ"، ومناقشة مع أفراد 
المشروع الذين أعدوا هذا الدليل.

16. معهد التنمية الخارجية، CdKn - شبكة معلومات التنمية 
odi - والتغيرات المناخية، المملكة المتحدة

تسليط الضوء على األساليب الممتعة لتحسين المعرفة بشأن الحد من 
مخاطر الكوارث من خالل وسائط مبتكرة من بينها األفالم الكارتون، 

واألفالم القصيرة عن األنشطة المجتمعية؛ وعرض األنشطة المبتكرة التي 
يقوم بها معهد التنمية الخارجية )ODI(وشبكة معلومات التنمية والتغيرات 

المناخية )CDKN( بشأن الصلة بين تغير المناخ وإدارة مخاطر 
الكوارث. 

 Centro de Coordinación para la Prevención .17
de los Desastres Naturales en América Central

تعزيز إدارة المخاطر بين القطاعات ال سيما على المستوى المحلي، 
وكذلك أنظمة اإلنذار المبكر، والسياسات والخطط الوطنية. 

18. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
قصص نجاح مشروعات التعاون الخاصة بالوكالة في مجال الحد من 

مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم من مشروعات كبرى في مجال 
البنية التحتية إلى برامج مجتمعية. 

أكشاك العروض والمعارض
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19. لبنان
سيعرض هذا الكشك مطبوعات وخرائط، وسيقدم أحدث التطورات في 
مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي في 

لبنان.

nidM - 20. المعهد الوطني إلدارة الكوارث، الهند
تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق ببناء القدرات وأنشطة تنمية 

المهارات مثل الدورات التدريبية من خالل األقمار الصناعية والتدريبات 
التجريبية الكبرى؛ وأفالم قصيرة تعرض قصص نجاح في مجال الحد من 

مخاطر الكوارث.

21. الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث
تشجيع الحلول الخاصة بإدارة النظم اإليكولوجيا للحد من مخاطر الكوارث 

باالستعانة بدراسات الحالة، ومواد تدريبية وتثقيفية وتربوية، وكذلك 
عروض فيديو وأدوات على شبكة اإلنترنت. 

22. فرنسا 
تبادل خبرات وتجارب المنتدى الفرنسي للوقاية من مخاطر الكوارث، 
ويتضمن ذلك نهجًا اقتصاديًا إزاء الحد من مخاطر الكوارث، وحماية 

التراث الثقافي.

23. الوكالة الكاريبية لالستجابة إلدارة الطوارئ حاالت الكوارث
شراكات إستراتيجية ساهمت في تنفيذ أجندة اإلدارة الشاملة للمخاطر على 

مستوى المنطقة والنهوض بها. 

24. معهد بحوث النظام البيئي
أحدث تكنولوجيات الفضاء األرضي دعمًا للمنتديات الوطنية للحد من 

مخاطر الكوارث، وأفضل الممارسات في استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية في إدارة الكوارث والمخاطر.

25. شبكة شراكات إدارة مخاطر الكوارث في منطقة شرق آسيا 
والمحيط الهادئ

مبادرات إلدارة مخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ تبين الدروس 
المستفادة، والممارسات الجيدة، والُنهج الجديدة. 

26. المفوضية األوروبية
أنشطة اإلدارات المختلفة التابعة للمفوضية األوروبية التي تساهم في زيادة 
االستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث والتخفيف منها على جميع المستويات

27. سويسرا
أنشطة وخبرات وتجارب في مجال الحد من مخاطر الكوارث على 

المستوى الفيدرالي ومستوى الكانتونات والكميونات تتضمن المجتمع 
المدني والقطاع الخاص. عرض المنتدى الجديد المشترك للمعلومات 

 .)GIN(

28. بنغالدش: نحو لمجابهة
الممارسات الجيدة إلضفاء الطابع المؤسسي على جهود الحد من مخاطر 

الكوارث على المستوى الوطني ودون الوطني )الوالئي(، وكذلك تنفيذ 
هذه الجهود وما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المجتمعي، واالستعانة 

بالحكمة المحلية.

29. البنك الدولي ــ الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش
آليات مبتكرة لتعلم المزيد عن إدارة مخاطر الكوارث تتضمن شاشات 
لمس تفاعلية تعرض الصندوق، وبوابة المعونات من أجل الكوارث: 

 http://gfdrr.aiddata.org/dashboard disaster Aid
.tracking portal

30. ألمانيا
أفضل الممارسات التي تجمع القطاع العام والمجتمع المدني وأنشطة 

األعمال والعلوم مع التركيز بصورة خاصة على الروابط بين الحد من 
مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ، وقدرة المجتمعات 

المحلية على المجابهة، واإلنذار المبكر.

31. جعل المدن قادرة على المجابهة:
لقاء يضم العمد والمشايخ وغيرهم من القادة من مدن من جميع أنحاء 
العالم يعملون على اتخاذ ما يلزم لبناء قدرات مجتمعاتهم على مجابهة 

الكوارث.

32. مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية-الموئل
معارف وتعلم بشأن قدرة المدن على المجابهة في المستوطنات البشرية 

في المناطق الحضرية، وإتاحة أدوات لزيادة القدرة على المجابهة 
للحكومات الوطنية وأجهزة الحكم المحلي.

33. تحالف "األطفال في مناخ متغير"
خريطة تفاعلية لميثاق الطفل المعني بالحد من الكوارث وعروض فيديو 

تبين الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، ويتضمن ذلك فرصة للتحدث 
مع أطفال في هذا الكشك.

34. المركز األفريقي للدراسات المعنية بالكوارث
تعمل جمعية الجنوب األفريقي للحد من الكوارث على تسهيل التفاعل بين 

المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات البحثية.

35. منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(
عرض لكيفية تطبيق جهود الحد من مخاطر الكوارث، وكيف تعمل على 

تحقيق فوائد في مجال الزراعة واألمن الغذائي مع أمثلة توضيحية من 
منطقة الساحل األفريقي والقرن األفريقي. 

36. لكسمبرغ
emergency.lu ــ برنامج اتصاالت باستخدام القمر الصناعي 

للعمليات اإلنسانية.

Terrasense Switzerland – ETH Zurich Spin-Off .37
تكنولوجيا جديدة باستخدام أجهزة الرادار لإلنذار المبكر ألغراض الهجرة 

الجماعية لألشخاص، ويتضمن ذلك أدوات محاكاة لتوصيف سمات 
المخاطر، وعرض لدراسات حالة مختارة. )موقع متحرك(

)UniSdr( 38. مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
مطبوعات وخدمات المكتب ومن بينها تقرير التقييم العالمي وعرض 

للكرة األرضية الملموسة. )الطابق األول(
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الزيارات الميدانية:
محاوالت الحد من مخاطر الكوارث في 

سويسرا
الحد من مخاطر الكوارث في منطقة جبال األلب السويسرية:

منطقة جبال األلب السويسرية شديدة الكثافة السكانية وتتعرض بشدة ألخطار نتيجة االنهياالت الثلجية في الشتاء، وتدفقات الحطام واألنقاض والفيضانات في 
الصيف. وعالوة على ذلك، فهي معرضة النهيارات أرضية وسقوط أحجار وموجات زالزل متوسطة. وتواجه هذه المنطقة تحديات تتمثل في الجوانب المختلفة 

لتغير المناخ. وبالتالي، فالعديد من المستوطنات السكنية والمزارات السياحية والمناطق الصناعية وطرق العبور الدولية معرضة لمخاطر.

وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، شهدت سويسرا العديد من الكوارث الكبرى التي تسببت في أضرار وخسائر بالغة في السنوات 1987، 
و1993، و1999، و2000، و2005، و2011. ونتيجة لذلك، غّيرت سويسرا نهجها إزاء الحد من المخاطر من نهج لإلدارة موجه نحو األخطار إلى نهج 

متكامل إلدارة المخاطر. 

وفي أعقاب الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، قامت سويسرا على الفور بدعوة المشاركين للمشاركة في اختيار 3 زيارات ميدانية في 
24 مايو/أيار 2013 بهدف الوقوف على التهديدات والمخاطر والفرص الموجودة عند العيش في بيئة معرضة للمخاطر، والتعرف على الجانب العملي في 

جهود الحد من مخاطر الكوارث. 

الزيارة الميدانية رقم 1: طريق روت دو جراند 
سانت برنارد ـ إدارة المخاطر على طول طريق 

للعبور الدولي

يمثل الطريق ممرًا للعبور الدولي يربط سويسرا بإيطاليا. وغالبًا ما يتأثر 
أو  الثلجية  االنهياالت  أو  الحطام  موجات  أو  بالفيضانات  الطريق  هذا 
سقوط األحجار. وبالتالي، فهناك حاجة إلى إدارة المخاطر من أجل حركة 
وخطوط  األلب  منطقة  في  البشرية  والمستوطنات  الطريق  في  المرور 
حدتها  من  والتخفيف  المخاطر  من  الوقاية  تدابير  وتمثل  النفط.  أنابيب 

واالستعداد لها جزءًا من إستراتيجية ونهج متكاملين إلدارة المخاطر.

ذلك  ويتضمن  المتكامل،  النهج  بشأن  ثاقبة  رؤية  الزيارة  هذه  وستتيح 
فرصًا للوقوف على تدابير الحماية من االنهياالت، واإلنذار المبكر، وخطط اإلخالء في حاالت الفيضانات والفيضانات المفاجئة ومن أجل ضبط حركة المرور. 
وستركز هذه الجولة على الحاجة إلى أدلة وشواهد سليمة ذات صلة باألخطار والمخاطر، وكذلك المنافع المرجوة من النهج المتكامل ال سيما بالنسبة للطرق 

العبور.

الزيارة الميدانية رقم 2: نهر الرون- إدارة مخاطر 
الفيضانات

يبلغ طول وادي نهر الرون الذي يصب في بحيرة جنيف 100 كيلومتر على 
طول وادي منطقة األلب. وال يتجاوز عرض الوادي 1 إلى 5 كيلومترات، 
وبالتالي فهذه المنطقة بها العديد من المدن والبلدات والمصانع وطرق العبور 
الكبرى )طرق وخطوط سكة حديد( وزارعة كثيفة. وقد تسبب نهر الرون 
وروافده في فيضانات كبرى في الماضي. ونجد أن نموذج إدارة مخاطر 

الفيضانات في نهر الرون يتبع نهجًا متكاماًل.

وستتيح هذه الزيارة رؤية ثاقبة بشأن النهج المتكامل، "ويتضمن أنشطة 
ذلك التدريب )الثالثة( بشأن نهر الرون"، وحماية البنية التحتية المهمة من 

الفيضانات، باإلضافة إلى الرصد واإلنذار المبكر.
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الزيارة الميدانية رقم 3: الحد من مخاطر الزالزل 
ــ المباني المقاومة للزالزل وإدارة األزمات

المناطق  أشد  الرون من  نهر  بوادي  المحيطة  األلب  تعتبر سلسلة جبال 
تعرضًا للزالزل في سويسرا. وقد تقع زالزل كبرى ولكن بمعدالت تواتر 
في 1946،  منطقة سير  في  مدمر  زلزال  آخر  وقع  وقد  للغاية؟  متدنية 
تحدث  قد  الضعيفة  الهزات األرضية  فإن  المرتفعة،  التضاريس  وبسبب 

انهيارات أرضية وأخطار من الدرجة الثانية.

المخاطر،  المتكامل إلدارة  النهج  بشأن  ثاقبة  الزيارة رؤى  هذه  وستتيح 
يقاوم  بما  وتعديلها  التحتية  والبنية  المباني  تجهيز  إعادة  ذلك  ويتضمن 

الزالزل. وستعرض هذه الجولة االستعداد وخطط التعافي واإلدارة عند وقوع أي زالزل ممكنة بمعدالت متدنية.

تفاصيل التنظيم
ستتم هذه الزيارات الميدانية في يوم الجمعة الموافق 24 مايو/أيار 2013.

سيتم التسجيل على أساس األسبقية.  •
سيغادر المشاركون جنيف بالقطار في تمام الساعة الثامنة صباحًا والعودة في تمام الساعة السادسة مساًء.  •

سيتم توفير وسائل المواصالت )بالقطار أو الحافلة( وتقديم وجبة غذائية.  •
ستكون الجولة باللغة اإلنكليزية.  •

من المخطط القيام بالمشي لمسافات قصيرة: وبالتالي، ُيوصى ارتداء أحذية جيدة، ومعطف واقي من المطر وأدوات حماية من الشمس.  •
قيمة االشتراك 50 فرنكًا سويسريًا للمشارك،  ُتسدد عند كاونتر الزيارات الميدانية )Swiss Field Visit Counter( في مكان   • 

المنتدى العالمي 2013.

الجهة المنظمة للزيارات الميدانية
وزارة الخارجية السويسرية

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون / المعونة اإلنسانية
Sägestrasse 77

3003 berne
هاتف: 08 12 322 31 41+  
فاكس: 94 16 324 31 41+  

email: fieldvisits@deza.admin.ch
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دعمت اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث حملة "تخضير األمم المتحدة" منذ أن أطلقها األمين العام لألمم المتحدة في 2007. ومن المرجح أن نقل 
المشاركين سينجم عنه 1.8 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وستعمل هذه اإلستراتيجية على معاوضة ذلك باالستثمار في مشروع ذي صلة بالحد من مخاطر 
الكوارث في إطار آلية التنمية النظيفة التابعة التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ.  ويدعم عملية معاوضة انبعاثات الكربون تقريرا التقييم العالمي لإلستراتيجية الدولية 
لألمم المتحدة للحد من الكوارث 2009، و2011، وكذلك إطار عمل هيوغو. وعالوة على ذلك، ستسعى هذه اإلستراتيجية إلى الحد من استهالك الموارد الطبيعية 
وإنتاج المخلفات والنفايات ذات الصلة بالمنتدى العالمي. كما سيتم توزيع مطبوعات اإلستراتيجية في نسخ إلكترونية لتوفير الورق، مع تقديم وجبات غذائية للمشاركين 

في المؤتمر تتسم بمراعاة البيئة وإتاحة خيار الوجبات النباتية.  ُتطبع هذه الوثيقة على ورق معاد تدويره بنسبة 100% وبحبر مصنوع من مواد نباتية. 

تخضير البيئة

الغالف الخلفي: "قرية قادرة على مجابهة الكوارث" بصورة مبتكرة في منطقة ساحلية اكتسحها إعصار آيال. شيمناغار، بنغالدش: ناصف أحمد / 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بنغالديش

الحقوق والتصريح بالطبع والنشر 

تخضع محتويات هذه المطبوعة لحقوق الطبع والنشر. وال يجوز استخدام هذه المطبوعة ألغراض إعادة البيع أو أية أغراض تجارية أخرى دون 
الحصول على إذن مكتوب مسبق من اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث. وتظل جميع الصور الواردة في هذا الكتيب ملكية حصرية 

لمصادرها التي تمت اإلشارة إليها، وال يجوز استخدامها ألية أغراض دون الحصول على إذن مكتوب من هذا المصدر. 

وللحصول على إذن إلتاحة أي جزء من هذه الوثيقة على اإلنترنت أو توزيعها أو إعادة طبعها، يرجى االتصال باإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة 
 isdr@un.org :للحد من الكوارث

9-11 Rue de Varembé
CH1202, Geneva

Switzerland



الجهات الراعية للمنتدى العالمي

Humanitarian Aid and Civil Protection

EUROPEAN UNION

Government of Japan

Plate-forme française pour la prévention 
des risques majeurs


