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"تمثل نتائج مؤتمر سِ نداي الخطوة األولى من رحلتنا نحو مستقبل جديد".
بان كي  -مون ،األمين العام لألمم المتحدة

شكر وتقدير
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRعن بالغ تقديره للمانحين الذين قدموا الدعم المالي لمؤتمر
األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،وهم :أستراليا ،وكولومبيا ،وفنلندا ،وألمانيا ،واليابان ،وسويسرا،
والواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي؛ بما في ذلك الرعاة من القطاع الخاص مثل مؤسسة  ،AECOMومجموعة
 ،AXAومؤسسة  ،Kokusai Kogyoومؤسسة  ،Nippon Foundationومؤسسة  .UPS Foundationكما نتقدم
بالشكر أيضًا للجهات المانحة التي أسهمت في تمويل غير مخصص لمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ،وهي :األرجنتين،
والصين ،والدنمارك ،وفنلندا ،وهنغاريا ،وآيرلندا ،ولختنشتاين ،ولكسمبرغ ،وهولندا ،والنرويج ،والسويد؛ وقد اس ُتخدم جزء من
مساهمتها لدعم مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن عميق امتنانه لعدد كبير من المنظمات ،واألفراد ،والمتطوعين الذين
أسهموا في هذا المؤتمر .ونعرب كذلك عن تقديرنا لدول اإلكوادور ،ومصر ،وفيجي ،وإيطاليا ،وكازاخستان ،ونيجيريا ،وإسبانيا،
وتايالند التي استضافت الفعاليات اإلقليمية التحضيرية.
كان الدعم المقدم من اليابان ومدينة سِ نداي مهمًا في تنظيم مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
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حدثا جانبيًا
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تغريدة

185
دولة

6.593
مشار ًكا معتم ًدا

50.000
للمنتدى العام

الحفاظ على البيئة
بذل المنظمون والمشاركون جهو ًدا هائلة لضمان ظهور المؤتمر في صورة تحافظ على نظافة البيئة .استخدم أكثر من  2.500منهم صندوق
المؤتمر اإللكتروني حيث كانت هناك  3.500وثيقة متاحة للتوزيع اإللكتروني .ونتيجة لذلك ،لم يتم طبع نحو عشرة ماليين صفحة ،أي ما يعادل
 124شجرة .كما قام أيضًا العديد من المشاركين باستخدام الدراجات الكهربائية التي توفرها مدينة سِ نداي للتنقل بين األماكن ،هذا إلى جانب أن
عدة مئات من المسافرين إلى سِ نداي قد قاموا طوعًا بمعاوضة الكربون خالل رحالتهم الجوية.
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جنسيات المشاركين

%23

مجموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى

%8

مجموعة بلدان أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

إمكانية الوصول
أولى مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر
الكوارث تركيزه على المسألة المتعلقة بسهولة الوصول ،وهو األمر
الذي القى احترام المشاركين وتقديرهم .وفي هذا الصدد وُ ضع العديد
من المبادرات التي من شأنها أن تضمن مشاركة المشاركين من ذوي
اإلعاقة.
•توفرت ترجمة فورية باللغة اإلنجليزية في الجلسات العامة
إضافة إلى ترجمة فورية باللغة اإلنجليزية واليابانية في عدد من
االجتماعات األخرى .إضافة إلى ذلك ،تم تقديم عشرين حاسوبًا
لوحيًا للمشاركين ذوي اإلعاقة لضمان سهولة الوصول إلى
الترجمة النصية.
•تم توفير لغة اإلشارة الدولية وكذلك لغة اإلشارة اليابانية التي قُدمت
على أساس الطلب ،كما وفرت حكومة اليابان شاشات عرض في
منتصف القاعات وفي الجزء الخلفي منها لتتيح للمشاركين ذوي
اإلعاقة مشاهدة الجلسات المنعقدة.

•أُتيحت سهولة الوصول إلى بوابة الوثائق اإللكترونية الموجودة
بالموقع الخاص باللجان التحضيرية والمؤتمر كما خضعت
لتعديالت وف ًقا للتوصيات المقدمة.
•تم تقديم دعم لتغطية تكاليف سفر المشاركين ذوي اإلعاقة
والمساعدين الشخصيين لهم لحضور اللجان التحضيرية والمؤتمر.
وتم توفير وسائل نقل ميسرة من مدينة سِ نداي عند الطلب.
•تم بالفعل طرح األمور المتعلقة بذوي اإلعاقة وضرورة إتاحة
المشاركة لهم ،كما تم إعداد دليل توجيهي خاص يتناول األمور
المتعلقة بإمكانية الوصول وتوزيعه في مكان عقد المؤتمر.
وقد أصبح تقديم هذه المبادرات ممك ًنا ،من خالل الدعم الذي قدمته
مؤسسة .Nippon Foundation
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مقدمة

مارغريتا والستروم
الممثل الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث

مقدمة
مثل مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ً
ّ
ً
بارزا في الجدول الزمني لخطة التنمية لما بعد
حدثا
عام  ،2015وهي حقيقة تأكدت بحضور جاللة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لحفل االفتتاح ،إلى جانب ممثلين عن  185دولة
من بينهم أكثر من  25من رؤساء الدول ،ونواب الرؤساء ،ورؤساء الحكومات.
وقد عُقد هذا المؤتمر العالمي وسط تزايد المخاوف بشأن استدامة جهود التنمية في ظل زيادة التضرر والتعرض لحاالت الكوارث
التي أصبحت تكلف االقتصاد العالمي في الوقت الحالي ما بين  250إلى  300مليار دوالرا أمريكي سنويًا.
وفي كلمته أمام المؤتمر ،تناول فخامة رئيس جمهورية فانواتو ،السيد /بالدوين لونسديل ،العواقب اإلنسانية المترتبة على هذا
األمر حيث كان لكلمته تأثير بالغ لتزامنها مع أحد أقوى األعاصير على اإلطالق الذي يضرب دولة جزرية صغيرة نامية ،وهو
إعصار "بام" من الفئة  ،5الذي أودى بحياة الكثيرين ودمر  %90من الزراعة في الجزيرة .ومن جانبه قال فخامة رئيس كيريباس،
السيد /أنوتي تونغ ،أن بالده كان من الممكن أن تتعرض للدمار الكامل إذا ضربها إعصار بام بشكل مباشر.
إن الحد من مخاطر الكوارث ال يقتصر فقط على مجرد البقاء في وجه الكوارث مثل إعصار بام أو أحد الزالزل القوية مثل
الزلزال الذي دمّر نيبال بعد أربعة أسابيع فقط من ختام المؤتمر ،ولكن األمر يتطلب بناء القدرة على المواجهة بكل ما يحمله
المصطلح من معنى .ويعني ذلك تنمية قدرات التعامل الفطرية لدى المجتمعات إلدارة المخاطر التي تنشأ في البيئة من حولهم بما
يحميهم من التعرض لألضرار ويحسّن من مستوى حياتهم.
كانت هذه هي القوة الدافعة وراء النتيجة التي خرج بها المؤتمر العالمي .حيث تم وضع خطة عمل مدتها  15عامًا تتضمن سبعة
أهداف عالمية وأربع أولويات للعمل" :إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ."2030-2015
من الممكن أن يُحدث إطار سِ نداي تأثيرً ا جذريًا على التنمية المستدامة نظرً ا لطبيعته الشاملة والمتكاملة .يستند إطار سِ نداي إلى
اإلنجازات الجادة التي تحققت على مدار العقد األخير في سياق تنفيذ "إطار عمل هيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة األمم
والمجتمعات على مواجهة الكوارث" ،كما يؤكد اإلطار على ضرورة التحول من التركيز على إدارة الكوارث إلى التركيز على
إدارة المخاطر .وتلقى الوثيقة الختامية الضوء أيضًا على ضرورة إيالء مزيد من االهتمام إلى القضايا االجتماعية والصحية
أثناء تنفيذ اإلطار.
تدرك الدول التي تدعم هذه االتفاقية أن إحراز التقدم يعتمد على تبني نهج يشمل جميع أطياف المجتمع ويضم مجموعات أصحاب
المصلحة الرئيسيين بما في ذلك النساء ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والشباب ،واألطفال ،وكبار السن ،والشعوب األصلية ،والقطاع
الخاص ،والمجتمع المدني بكل أشكاله .وفي الوقت نفسه يرى الجميع أن الدول لديها مسؤولية أساسية للحد من مخاطر الكوارث.
خالل افتتاح المؤتمر ،أكد األمين العام لألمم المتحدة أن "االستدامة تبدأ في سِ نداي" .وأن  2015هو العام الذي تسنح فيه الفرصة
إلحراز تقدم ملموس بشأن وضع رؤية وخطة عالمية لالستدامة .وأضاف األمين العام أن إطار سِ نداي ما هو إال بداية .مؤك ًدا على
أنه سيُتبع في وقت الحق من عام  2015باتفاقيات بشأن تغير المناخ ،إضافة إلى وضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة
التي ستشكل أهمية كبيرة للجهود المبذولة في إطار الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار سِ نداي.
سيتطلب األمر وجود زخم محدد ومستدام لتحقيق األهداف المقررة لعام .2030
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إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

إعــالن سِ نداي
١
نحن ،رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمندوبين المشاركين في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطر الكوارث ،اجتمعنا في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس  2015في مدينة سِ نداي بمحافظة مياغي في اليابان ،التي
أبدت قدرة حيوية على التعافي من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في آذار/مارس  .2011وإذ نسلّم بتزايد أثر
الكوارث وتعقيدها في كثير من أنحاء العالم ،نعلن تصميمنا على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحد من أخطار الكوارث من
أجل الحد من الخسائر في األرواح واألصول التي تنجم عن الكوارث في أنحاء العالم.

٢
ونحن نقدر الدور الهام الذي أداه إطار عمل هيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة
الكوارث ،خالل السنوات العشر الماضية .وإذ أنجزنا عملية تقييم واستعراض الخبرة المكتسبة في إطار تنفيذه ،وإذ نظرنا
في تلك الخبرة ،نعتمد بذلك إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  .2030-2015ونحن ملتزمون بقوة بتنفيذ إطار
العمل الجديد لالسترشاد به في تعزيز جهودنا في المستقبل.

٣
وندعو جميع أصحاب المصلحة إلى العمل ،إذ ندرك أن تنفيذ إطار العمل الجديد يتوقف على جهودنا الجماعية المتواصلة
والدؤوبة الرامية إلى جعل العالم في مأمن من خطر الكوارث في العقود المقبلة لصالح األجيال الحالية والمقبلة.

٤
ً
حكومة وشعباً ،ومدينة سِ نداي على استضافة مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
ونحن نشكر اليابان،
مخاطر الكوارث ،ونعرب عن تقديرنا لليابان اللتزامها بتعزيز مسألة الحد من أخطار الكوارث في خطة التنمية العالمية.
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أوال  -الديباجة
 -1اع ُتمد إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد
من مخاطر الكوارث ،الذي انعقد في الفترة من  14إلى  18آذار/مارس  2015في مدينة سِ نداي ،بمقاطعة مياغي ،باليابان.
وكان بمثابة فرصة فريدة أُتيحت للبلدان لكي تقوم بما يلي:
(أ) اعتماد إطار للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015يكون موجزاً ومركزاً وتطلعيا ً وعملي المنحى؛
(ب) إنجاز تقييم واستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة
1
الكوارث؛
(ج) النظر في الخبرة المكتسبة من خالل االستراتيجيات/المؤسسات والخطط اإلقليمية والوطنية للحد من مخاطر
الكوارث وتوصياتها ،فضال عما يتصل بهذا الشأن من اتفاقات إقليمية خاصة بتنفيذ إطار عمل هيوغو؛
(د) تحديد طرائق التعاون على أساس التزامات بتنفيذ إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015؛
(هـ) تحديد طرائق لالستعراض الدوري لتنفيذ إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام .2015
 -2وخالل المؤتمر العالمي ،أكدت الدول مجدداً التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة
على مواجهة  2الكوارث في إطار وعي متجدد بإلحاح هذا األمر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ،والقيام،
حسب االقتضاء ،بإدماجهما في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات والنظر فيهما ضمن األطر
ذات الصلة.
إطار عمل هيوغو :الدروس المستخلصة والثغرات المستبانة وتحديات المستقبل
 -3تشير المعلومات الموثقة الواردة في التقارير الوطنية واإلقليمية المرحلية المتعلقة بتنفيذ إطار عمل هيوغو وفي تقارير
عالمية أخرى إلى أن بعض البلدان والجهات األخرى صاحبة المصلحة أحرزت تقدما ً في الحد من مخاطر الكوارث على
الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي ،وذلك منذ اعتماد إطار عمل هيوغو في عام  ،2005مما أسهم في الحد من
معدل الوفيات في حاالت بعض األخطار 3.والحد من مخاطر الكوارث استثما ٌر فعال من حيث التكلفة في منع وقوع خسائر
في المستقبل .واإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة .وقد عززت البلدان قدراتها في مجال إدارة
مخاطر الكوارث .وال تزال بعض اآلليات الدولية إلسداء المشورة االستراتيجية والتنسيق وإقامة الشراكات من أجل الحد
من مخاطر الكوارث ،كالمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث والمنتديات اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث،
وكذلك محافل التعاون الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة فعالة في وضع السياسات واالستراتيجيات والنهوض بالمعرفة
والتعلم المتبادل .وعموماً ،كان إطار عمل هيوغو أداة هامة لرفع مستوى الوعي لدى عامة الناس والمؤسسات وإيجاد االلتزام
السياسي وتركيز وتحفيز األعمال التي تقوم بها مجموعة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة على جميع المستويات.

 ،A/CONF.206/6 -1الفصل األول ،القرار .2
ُ -2تعرَّ ف القدرة على مواجهة الكوارث بأنها" :قدرة منظومة أو تجمع عمراني أو مجتمع مُعرَّ ض لألخطار على مقاومة آثار األخطار
وامتصاصها واستيعابها والتعافي منها في الوقت المناسب وباألسلوب الفعال ،بطرق منها حفظ وترميم منشآته ووظائفه األساسية الضرورية"،
(انظر .)www.unisdr.org/we/inform/terminology
 -3يُعرَّ ف الخطر في إطار عمل هيوغو بأنه" :حدث أو ظاهرة مادية أو نشاط بشري يمكن أن يكون مضراً وأن يؤدي إلى خسائر في األرواح أو إلى
اإلصابة بجروح ،أو إلحاق الضرر بالممتلكات ،أو إلى اختالل النشاط االقتصادي أو االجتماعي أو إلى تدهور البيئة .ويمكن أن تشمل األخطار الظروف
الكامنة التي قد ّ
تمثل تهديدات مستقبلية ذات مصادر مختلفة :طبيعية (جيولوجية وناجمة عن الرطوبة الجوية وبيولوجية) أو ناتجة عن األنشطة البشرية
(التدهور البيئي واألخطار التكنولوجية)".
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 -4غير أن الكوارث ظلت خالل العقد نفسه تحدث خسائر فادحة ،ونتيجة لذلك تأثر رفاه وسالمة األشخاص والمجتمعات
والبلدان ككل .فقد لقي أكثر من  700 000شخص حتفهم وأصيب أكثر من  1.4مليون شخص وتشرَّ د نحو  23مليون
شخص من جراء الكوارث .وبشكل عام ،تضرر أكثر من  1.5بليون شخص من الكوارث بطرق شتى ،حيث تضررت
النساء واألطفال والفئات الضعيفة أكثر من غيرهم .وزادت الخسائر االقتصادية الكلية على  1.3تريليون دوالر .وباإلضافة
إلى ذلك ،شهدت الفترة ما بين عامي  2008و  2012تشرد  144مليون شخص من جراء الكوارث .وتزداد الكوارث،
التي يتفاقم الكثير منها بفعل تغير المناخ ،تواتراً وشدة ،وتعيق بشدة إحراز أي تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة .وتشير
األدلة إلى أن تعرض األشخاص والممتلكات للخطر في جميع البلدان قد ازداد بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع قابلية
التضرر ،1مما يؤدي إلى مخاطر جديدة وزيادة مطردة في الخسائر الناجمة عن الكوارث وإلى آثار اقتصادية واجتماعية
وصحية وثقافية وبيئية كبيرة في األجل القريب والمتوسط والبعيد ،ال سيما على الصعيدين المحلي والمجتمعي .وتؤثر
الكوارث الصغيرة المتكررة والبطيئة الظهور بشكل خاص في المجتمعات واألسر المعيشية والمشاريع الصغيرة الحجم
والمتوسطة الحجم ،حيث تشكل نسبة مئوية عالية من جميع الخسائر .وتواجه جميع البلدان  -ال سيما البلدان النامية،
التي ُتلحق بها الكوارث وفيات وخسائر اقتصادية أكبر بكثير مما ُتلحقه بغيرها من البلدان  -مستويات متزايدة من التكاليف
الخفية والتحديات المحتملتين في سعيها للوفاء بااللتزامات المالية وغيرها من االلتزامات.
 -5وثمة حاجة عاجلة وملحة إلى استباق مخاطر الكوارث والتخطيط لها والحد منها من أجل حماية الناس والمجتمعات
والبلدان ،ومصادر رزقهم وصحتهم وتراثهم الثقافي وممتلكاتهم االجتماعية االقتصادية ونظمهم اإليكولوجية بمزيد من
الفعالية ،ومن ثم تعزيز قدرتهم على مواجهة تلك األخطار.
 -6وينبغي تعزيز العمل للحد من التعرض لمخاطر الكوارث وقابلية التضرر بها ،وبالتالي منع خلق مخاطر كوارث
جديدة والمساءلة عن نشوء مخاطر الكوارث على جميع المستويات .وينبغي تركيز مزيد من العمل المتفاني على عمليات
التصدي لألسباب الكامنة للمخاطر ،مثل تداعيات الفقر وعدم المساواة ،وتغير المناخ وتقلباته ،والتوسع العمراني غير
المخطط له والسريع ،وسوء إدارة األراضي ،والعوامل المفاقِمة مثل التغير الديمغرافي ،وضعف الترتيبات المؤسسية،
والسياسات غير الواعية بالمخاطر ،وعدم وجود قواعد تنظيمية وحوافز الستثمار القطاع الخاص في مجال الحد من مخاطر
الكوارث ،وتعقد سالسل التوريد ،وقلة ما هو متوافر من التكنولوجيا ،وأوجه االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية،
وتدني أحوال النظم اإليكولوجية ،والجوائح واألوبئة .وعالوة على ذلك ،من الضروري مواصلة تعزيز الحوكمة الرشيدة
في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،ورفع مستوى التأهب والتنسيق على
الصعيد الوطني لمواجهة الكوارث وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار ،واغتنام أنشطة التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكوارث من
أجل "إعادة البناء بشكل أفضل" ،اعتمادا على الدعم المتأتي من تعزيز طرائق التعاون الدولي.
 -7ويجب في مواجهة مخاطر الكوارث اتباع نهج وقائي أوسع يركز بشكل أكبر على الناس .ولكي تتسم ممارسات
الحد من مخاطر الكوارث بالكفاءة والفعالية يلزم أن تكون مصممة لمواجهة عدة أخطار وتغطية قطاعات متعددة وشاملة
وميسَّرة .ومع االعتراف بالدور القيادي والتنظيمي والتنسيقي للحكومات ،ينبغي لها أن تتواصل مع أصحاب المصلحة
ذوي الصلة ،بما فيهم النساء ،واألطفال والشباب ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والفقراء ،والمهاجرون ،والشعوب األصلية،
والمتطوعون وأوساط المهنيين ،وكبار السن ،عند تصميم السياسات والخطط والمعايير وتنفيذها .وينبغي للقطاعين العام
والخاص ومنظمات المجتمع المدني ،وكذلك األوساط األكاديمية والمؤسسات العلمية والبحثية ،العمل معا ً على نحو أوثق
وإيجاد فرص للتعاون ،وينبغي لمؤسسات األعمال أن تدمج مخاطر الكوارث ضمن ممارساتها اإلدارية.
 -8وال يزال التعاون على الصعيد الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي وعبر الحدود عامالً محوريا ً في دعم الدول وسلطاتها
الوطنية والمحلية والمجتمعات المحلية ومؤسسات األعمال في مساعيها الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث .واآلليات
القائمة قد تحتاج إلى تعزيز من أجل تقديم الدعم الفعال وتحسين التنفيذ .وينبغي توجيه اهتمام ودعم خاصين إلى البلدان
النامية ،ال سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية وبلدان أفريقيا ،فضال عن
البلدان المتوسطة الدخل التي تواجه تحديات خاصة ،لزيادة الموارد والقدرات المحلية من خالل القنوات الثنائية والمتعددة
األطراف ،وذلك من أجل ضمان وسائل كافية ومستدامة ومتاحة في الوقت المناسب للتنفيذ في مجال بناء القدرات وتقديم
المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا ،وفقا ً لاللتزامات الدولية.

ُ -1تعرَّ ف قابلية التضرر في إطار عمل هيوغو بأنها" :الظروف الناتجة عن العوامل أو العمليات المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،التي تزيد
من إمكانية تعرّ ض مجتمع ما ألثر المخاطر".
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 -9وبشكل عام ،فقد وفر إطار عمل هيوغو توجيها حيويا في جهود من مخاطر الكوارث وساهم في إحراز التقدم نحو
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .غير أن تطبيقه أبرز وجود عدد من الثغرات في التصدي للعوامل الكامنة وراء مخاطر
الكوارث وفي صياغة األهداف وتحديد أولويات العمل ،1وفي الحاجة لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث على جميع
المستويات ،وفي ضمان توافر وسائل مناسبة للتنفيذ .وهذه الثغرات دلي ٌل على ضرورة وضع إطار عملي المنحى يمكن
للحكومات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة تطبيقه بشكل متآزر ومتكامل ،ويساعد في تحديد مخاطر الكوارث التي يتعين
مواجهتها ويرشد االستثمار في تحسين القدرة على مواجهة الكوارث.
 -10وبعد مُضي عشر سنوات على اعتماد إطار عمل هيوغو ،ال تزال الكوارث تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
 -11وتتيح المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام  ،2015وتمويل التنمية ،وتغير المناخ،
والحد من مخاطر الكوارث ،تتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة لتعزيز االتساق بين جميع السياسات والمؤسسات واألهداف
والمؤشرات ونظم القياس المتعلقة بالتنفيذ ،مع احترام التكليفات الصادرة بشأنها في الوقت نفسه .وسيسهم ضمان وجود
روابط ذات مصداقية بين هذه العمليات ،حسب االقتضاء ،في بناء القدرة على مواجهة الكوارث وتحقيق الهدف العالمي
المتمثل في القضاء على الفقر.
 -12وتجدر اإلشارة إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في عام  ،2012المعنونة
"المستقبل الذي نصبو إليه" 2،دعت إلى تناول مسألتي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث بإحساس
متجدد بإلحاح هذا األمر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ،والقيام ،حسب االقتضاء ،بإدماج هاتين المسألتين
3
على جميع المستويات .كما أعاد المؤتمر تأكيد جميع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.
 -13ويمثل التصدي لتغير المناخ ،باعتباره واحداً من العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث ،مع احترام والية اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  4في الوقت ذاته ،فرصة للحد من مخاطر الكوارث بطريقة مجدية ومتسقة في جميع
العمليات الحكومية الدولية المترابطة.
 -14وانطالقا ً من هذا األساس ،وبغية الحد من مخاطر الكوارث ،يتعين التصدي للتحديات الراهنة واالستعداد للتحديات
المقبلة بالتركيز على ما يلي :رصد وتقييم وفهم مخاطر الكوارث وتبادل االطالع على تلك المعلومات وعلى كيفية
التوصل إليها؛ وتعزيز اإلدارة والتنسيق المتعلقين بمخاطر الكوارث بين كافة المؤسسات والقطاعات المعنية ،والمشاركة
الكاملة والفعالة من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستويات المالئمة؛ واالستثمار في بناء المنعة االقتصادية
واالجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية لألشخاص والمجتمعات والبلدان والبيئة ،وكذلك من خالل التكنولوجيا والبحوث؛
وتعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والتأهب واالستجابة والتعافي وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار .والستكمال
العمل والقدرات على الصعيد الوطني ،ينبغي تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة النمو والبلدان النامية وبين الدول
والمنظمات الدولية.
 -15وسينطبق هذا اإلطار على خطر الكوارث المحدودة والكبيرة ،المتكررة وغير المتكررة ،المفاجئة والبطيئة الظهور
الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من صنع اإلنسان ،وكذلك على ما يتصل بها من أخطار ومخاطر بيئية وتكنولوجية
وبيولوجية .وهدف اإلطار هو االسترشاد به في إدارة مخاطر الكوارث في مجال التنمية من منظور متعدد األخطار على
جميع المستويات ،وكذلك داخل جميع القطاعات وفي ما بينها.

 -1أولويات إطار عمل هيوغو ( )2015-2005هي كما يلي )1( :كفالة أن يكون الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية ذات أساس مؤسسي
متين للتنفيذ؛ ( )2تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتحسين اإلنذار المبكر؛ ( )3االستفادة من المعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة
والقدرة على مواجهة الكوارث على جميع المستويات؛ ( )4الحد من عوامل الخطر األساسية؛ ( )5تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية على
جميع المستويات.
 -2القرار  ،288/66المرفق.
 -3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانيرو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992المجلد األول ،القرارات التي اتخذها المؤتمر
(منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1المرفق األول.
 -4ما زالت مسائل تغير المناخ المذكورة في هذا اإلطار مشمولة بوالية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ضمن اختصاصات األطراف
في االتفاقية.
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ثانيا -النتيجة المتوقعة والهدف المنشود
 -16رغم إحراز بعض التقدم في بناء القدرة على المواجهة والحد من الخسائر واألضرار ،يقتضي الحد بشكل كبير
من الخسائر العمل بمثابرة وإصرار مع مزيد من التركيز الواضح على األشخاص وصحتهم وسبل معيشتهم والمتابعة
بانتظام .وانطالقا ً من إطار عمل هيوغو ،يهدف هذا اإلطار إلى تحقيق النتيجة التالية خالل الخمسة عشر عاما ً القادمة:
الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح وسبل المعيشة والصحة واألصول االقتصادية والمادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص واألعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان
ويستلزم تحقيق هذه النتيجة االلتزام والمشاركة بقوة من جانب القادة السياسيين في كل بلد على جميع المستويات في تنفيذ
إطار العمل هذا ومتابعته وفي تهيئة البيئة الضرورية المواتية والمساعِ دة على تنفيذه.
 -17ولتحقيق النتيجة المتوقعة ،ال بد من العمل على تحقيق الهدف التالي:
منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية وإنشائية
وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار
وتعزز االستعداد للتصدي لها والتعافي منها ،ومن ثم ِّ
ِّ
تعزز القدرة على
والضعف في وجه الكوارث وتحد منهما،
مواجهتها
ويستلزم السعي لتحقيق هذا الهدف تعزيز القدرة على التنفيذ وقدرات البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان األفريقية ،وكذلك البلدان النامية المتوسطة الدخل التي تواجه
مصاعب خاصة ،من بينها حشد الدعم عن طريق التعاون الدولي لتوفير وسائل التنفيذ وفقا ً ألولوياتها الوطنية.
 -18وبغية دعم عملية تقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق النتيجة المنشودة والهدف المتوخى من إطار العمل هذا،
حُددت سبع غايات عالمية .وس ُتقاس هذه الغايات على الصعيد العالمي وس ُتستكمل بالعمل على وضع مؤشرات مناسبة لها.
وتسهم الغايات والمؤشرات الوطنية أيضا ً في تحقيق النتيجة المنشودة والهدف المتوخى من إطار العمل هذا .وفيما يلي الغايات
العالمية السبع:
(أ) الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام  ،2030بهدف خفض متوسط
الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل  100 000فرد في العقد  2030-2020مقارنة بالفترة
2015-2005؛
(ب) الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام  ،2030بهدف خفض الرقم
1
المتوسط على مستوى العالم لكل  100 000فرد في العقد  2030-2020مقارنة بالفترة 2015-2005؛
(ج) خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول
عام 2030؛
(د) الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية،
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية ،بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام
2030؛
(هـ) الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول
عام 2020؛
(و) الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خالل إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة
أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول عام 2030؛
(ز) الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات
عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام .2030

ُّ
سيبت فيها المؤتمر.
 -1سيجري إعداد فئات األشخاص المتضررين بالتفصيل في العملية المخصصة ألعمال ما بعد سِ نداي التي
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ثالثا  -المبادئ التوجيهية
 -١9استناداً إلى المبادئ الواردة في "استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً :المبادئ التوجيهية التقاء الكوارث
الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها" وخطة عمل هذه االستراتيجية 1وإطار عمل هيوغو ،سيُسترشد في تنفيذ هذا اإلطار
بالمبادئ التالية ،مع مراعاة الظروف الوطنية ،وبما يتسق مع القوانين المحلية ،ومع االلتزامات والتعهدات الدولية:
(أ) كل دولة تتحمل المسؤولية األساسية عن اتقاء خطر الكوارث والحد منه ،بوسائل تشمل التعاون الدولي واإلقليمي
ودون اإلقليمي والتعاون عبر الحدود والتعاون الثنائي .ويشكل الحد من مخاطر الكوارث هاجسا ً مشتركا ً لجميع
الدول ،ويمكن عن طريق التعاون الدولي المستدام تدعيم قدرة البلدان النامية على القيام على نحو فعال بتعزيز وتنفيذ
سياسات وتدابير وطنية للحد من مخاطر الكوارث في سياق ظروف كل بلد وقدراته؛
(ب) يتطلب الحد من مخاطر الكوارث التشارك في المسؤوليات بين الحكومات المركزية والسلطات الوطنية المختصة
والقطاعات والجهات المعنية ،بما يتناسب مع ظروفها الوطنية ونظام اإلدارة المعتمد فيها؛
(ج) الهدف من إدارة مخاطر الكوارث هو حماية األشخاص وممتلكاتهم وصحتهم ومصادر رزقهم ووسائلهم اإلنتاجية،
وكذلك الموارد الثقافية والبيئية ،وفي نفس الوقت احترام وتعزيز حقوق اإلنسان ،بما فيها الحق في التنمية؛
(د) يتطلب الحد من مخاطر الكوارث مشاركة كافة أطياف المجتمع وتعاونها في إطار شراكة .ويتطلب ذلك أيضا ً
التمكين والمشاركة الشاملة والميسَّرة وغير التمييزية ،وإيالء اهتمام خاص لألشخاص المتضررين من الكوارث
أكثر من غيرهم ،وال سيما أشد الناس فقراً .وينبغي إدماج منظور شامل ألبعاد الجنس والسن واإلعاقة والثقافة في
جميع السياسات والممارسات ،وتعزيز الدور القيادي للمرأة والشباب .وينبغي أيضاً ،في هذا السياق ،إيالء اهتمام
خاص لتحسين العمل التطوعي المنظم للمواطنين؛
(هـ) يتوقف الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها على توافر آليات للتنسيق داخل القطاعات وفي ما بينها ،ومع أصحاب
المصلحة المعنيين على جميع المستويات ،ويتطلب التزاما ً كامالً من قبل جميع مؤسسات الدولة ذات الصبغة
التنفيذية والتشريعية ،على الصعيدين الوطني والمحلي ،وتحديداً واضحا ً للمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة
في القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك األعمال التجارية واألوساط األكاديمية ،من أجل كفالة مد جسور التواصل
والتعاون والتكامل في األدوار وضمان المساءلة والمتابعة؛
(و) في حين أن الدور التمكيني والتوجيهي والتنسيقي الذي تقوم به الحكومات الوطنية واالتحادية يبقى أساسياً ،فإنه من
الضروري تمكين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،بوسائل تشمل توفير
الموارد والحوافز وتخويل مسؤوليات اتخاذ القرارات ،حسبما يقتضيه األمر؛
(ز) يتطلب الحد من مخاطر الكوارث اتباع نهج متعدد األخطار واتخاذ القرارات بطريقة شاملة تتسم بالدراية بالمخاطر،
ونشر مفتوحين للبيانات المصنفة ،بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب الجنس والعمر واإلعاقة،
تبادل
وتستند إلى
ٍ
ٍ
باإلضافة إلى معلومات عن المخاطر تكون متاحة بسهولة ومحدثة وسهلة الفهم وقائمة على العلم وغير حساسة،
تكمِّلها معارف تقليدية؛
(ح) ينبغي أن تهدف عملية وضع السياسات والخطط والممارسات واآلليات ذات الصلة وتعزيزها وتنفيذها إلى تحقيق
االتساق ،حسب االقتضاء ،بين جميع الخطط المتعلقة بكل من التنمية المستدامة والنمو ،واألمن الغذائي والصحة
والسالمة ،وتغير المناخ وتقلبه ،واإلدارة البيئية ،والحد من مخاطر الكوارث .فالحد من مخاطر الكوارث أم ٌر
جوهري لتحقيق التنمية المستدامة؛
(ط) مع أن أسباب مخاطر الكوارث قد تكون محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية النطاق ،فإن مخاطر الكوارث تتسم
بخصائص محلية محددة يجب فهمها ،كي يتسنى تحديد التدابير الالزمة للحد من هذه المخاطر؛
(ي) التصدي للعوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث ،عن طريق االستثمارات العامة والخاصة القائمة على الوعي
بالمخاطر ،أكثر فعالية من حيث التكلفة من االعتماد بصورة أساسية على التصدي للكوارث بعد وقوعها والتعافي منها،
ويسهم في استدامة التنمية؛

 ،A/CONF.172/9 -1الفصل األول ،القرار  ،1المرفق األول.
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(ك) من الضروري للغاية في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار عقب الكوارث اتقاء التسبب في مخاطر الكوارث
والحد منها ،من خالل "إعادة البناء على نحو أفضل" ،وزيادة تثقيف الجمهور وتوعيته بهذه المخاطر؛
(ل) إلدارة مخاطر الكوارث بفعالية فال بد من إقامة شراكة عالمية فعالة ومجدية ومواصلة تعزيز التعاون الدولي،
بما في ذلك وفاء البلدان المتقدمة النمو بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية؛
(م) تحتاج البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نمواً ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان النامية غير الساحلية،
وبلدان أفريقيا ،باإلضافة إلى البلدان المتوسطة الدخل وغيرها من البلدان التي تواجه تحديات خاصة من حيث مخاطر
الكوارث ،الحصول من البلدان المتقدمة النمو والشركاء على دعم كاف ومستدام في الوقت المناسب ،عن طريق التمويل
ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغير ذلك ،بما يتناسب مع احتياجاتها وأولوياتها التي تحددها هي بنفسها.

رابعا  -أولويات العمل
 -20أخذاً في االعتبار الخبرة المكتسبة من تنفيذ إطار عمل هيوغو ،وسعيا ً إلى تحقيق النتيجة والهدف المنشودين ،ينبغي
للدول أن تضطلع على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي بأعمال مركزة داخل كل قطاع وفي جميع القطاعات،
وذلك في المجاالت التالية ذات األولوية:
األولوية  :1فهم مخاطر الكوارث.
األولوية  :2تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها.
األولوية  :3االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على المجابهة.
األولوية  :4تحسين مستوى االستعداد من أجل التصدي للكوارث بفعالية ،و "إعادة البناء على نحو أفضل" في مجال
التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار.
 -21وينبغي للدول والمنظمات اإلقليمية والدولية وغيرها من الجهات المعنية أن تراعي ،في النهج الذي تتبعه للحد من
مخاطر الكوارث ،األنشطة الرئيسية المدرجة تحت كل واحدة من هذه األولويات األربع ،وأن تنفذ هذه األنشطة ،حسب
االقتضاء ،آخذة في اعتبارها إمكاناتها وقدراتها الذاتية ،وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية.
 -22وفي سياق تزايد الترابط العالمي والتعاون الدولي المنسق ،هناك حاجة لتهيئة بيئة دولية مواتية ولوسائل تنفيذ تساعدان
على تحفيز تنمية المعارف والقدرات والتحمس للحد من مخاطر الكوارث على جميع األصعدة ،واإلسهام فيها ،خصوصا ً
من أجل البلدان النامية.
األولوية  :1فهم مخاطر الكوارث
 - 23ينبغي أن ترتكز السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث على فهم مخاطر الكوارث بجميع أبعادها
المتمثلة في قابلية تضرر األشخاص والممتلكات وقدراتهما ومدى تعرضهما للمخاطر وخصائص األخطار والبيئة .ويمكن
تسخير هذه المعارف ألغراض إجراء تقييمات سابقة على نشوء مخاطر الكوارث ،وألغراض الوقاية والتخفيف ،ولوضع
وتنفيذ إجراءات مناسبة وفعالة للتأهب للكوارث والتصدي لها.
المستويان الوطني والمحلي
 -24لتحقيق ذلك ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) تشجيع جمع البيانات ذات الصلة والمعلومات ذات القيمة العملية وتحليلها وإدارتها واستخدامها .ثم كفالة نشرها،
مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المستخدمين ،حسب االقتضاء؛
(ب) تشجيع استخدام خطوط أساس وتعزيزها ،وإجراء تقييم دوري لمخاطر الكوارث وقابلية التضرر بها ومدى
التعرض لها وخصائص األخطار المتسببة في نشوئها وآثارها المتعاقبة التي تلحق بالنظم اإليكولوجية على النطاقين
االجتماعي والمكاني ذوي الصلة ،وفقا للظروف الوطنية؛

20

إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

(ج) إعداد معلومات عن مخاطر الكوارث خاصة بأماكن معينة ،بما في ذلك وضع خرائط عن تلك المخاطر،
حسب االقتضاء ،وتحديثها وتعميمها بصفة دورية على صانعي القرار والجمهور والمجتمعات المحتمل تعرضها
للكوارث ،وذلك في شكل مناسب من خالل استخدام ما ينطبق من تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية؛
(د) إجراء تقييم لجميع الخسائر الناجمة عن الكوارث وتسجيلها ونشرها وحصرها علنا بطريقة منهجية ،وفهم آثارها
االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والمتصلة بالتراث الثقافي ،حسب االقتضاء ،ضمن معلومات
عن التعرض ألخطار تخص حاالت محددة وعن قابلية التضرر؛
(هـ) إتاحة معلومات غير حساسة مبوبة حسب التعرض لألخطار ،وقابلية التضرر ،والمخاطر ،والكوارث ،والخسائر،
بالمجان وميسَّرة للجميع ،حسب االقتضاء؛
(و) تشجيع الحصول اآلني على بيانات موثوقة ،واالستفادة من المعلومات المستقاة من الفضاء وعلى األرض ،بما في
ذلك نظم المعلومات الجغرافية ،وتسخير مبتكرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز أدوات القياس
وتحسين جمع البيانات وتحليلها ونشرها؛
(ز) بناء المعارف لدى مسؤولي الحكومات على جميع المستويات ولدى المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
والمتطوعين ،باإلضافة إلى القطاع الخاص ،عن طريق تبادل الخبرات والدروس المستخلصة والممارسات الجيدة
وبرامج التدريب والتعلم في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك استخدام آليات التدريب والتعليم القائمة
والتعلم من األقران؛
(ح) تشجيع وتحسين الحوار والتعاون بين األوساط العلمية والتقنية ،وغيرها من الجهات المعنية وصانعي السياسات،
من أجل تيسير ربط العلم بوضع السياسات من أجل صنع قرارات فعالة في مجال إدارة مخاطر الكوارث؛
(ط) ضمان االستفادة من المعارف والممارسات التقليدية والمحلية ومعارف الشعوب األصلية ،حسب االقتضاء،
لتكميل المعارف العلمية في مجال تقييم مخاطر الكوارث ووضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والخطط
والبرامج المتصلة بقطاعات محددة ،من خالل نهج متعدد القطاعات ينبغي أن يكون متماشيا ً مع الخصائص المحلية
والظروف القائمة؛
(ي) تعزيز القدرات العلمية والتقنية الالزمة لالستفادة من المعارف القائمة وتوطيدها ،ووضع وتطبيق منهجيات ونماذج
لتقدير مخاطر الكوارث وقابلية التضرر واحتماالت التعرض لجميع األخطار؛
(ك) تشجيع االستثمار في االبتكار وتطوير التكنولوجيا في مجال البحوث الطويلة األجل التي تتصدى ألخطار متعددة
والهادفة إلى إيجاد حلول في مجال إدارة مخاطر الكوارث ،وذلك بغية التصدي للثغرات والعوائق وترابط الظواهر
وللتحديات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والبيئية ومخاطر الكوارث؛
(ل) تشجيع إدماج التثقيف بمخاطر الكوارث ،بما في ذلك الوقاية من الكوارث والتخفيف منها واالستعداد والتصدي لها
والتعافي من آثارها وإعادة التأهيل بعدها ،في نظم التعليم الرسمي وغير الرسمي ،وكذلك في مناهج التربية الوطنية
لجميع مراحل التعليم ،باإلضافة إلى إدماجه في التعليم والتدريب المهنيين؛
(م) تشجيع االستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز تثقيف الجمهور وتوعيته في مجال الحد من مخاطر الكوارث،
بما يشمل مده بالمعلومات والمعارف المتعلقة بمخاطر الكوارث ،عن طريق الحمالت اإلعالمية ،ووسائل التواصل
االجتماعي ،والتعبئة المجتمعية ،مع مراعاة فئات محددة من الجمهور واحتياجاتها؛
(ن) استخدام المعلومات المتعلقة بالمخاطر بجميع أبعادها ،والتي تشمل قابلية تضرر األشخاص والمجتمعات المحلية
والبلدان والممتلكات من هذه المخاطر وقدرتهم على التصدي لها ومدى تعرضهم لها ،باإلضافة إلى خصائص
األخطار ،من أجل وضع وتنفيذ سياسات للحد من مخاطر الكوارث؛
(س) تعزيز التعاون بين الناس على المستوى المحلي من أجل نشر المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث ،من خالل
إشراك المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.
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المستويان العالمي واإلقليمي
 -25لتحقيق ذلك ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) تحسين طريقة وضع ونشر المنهجيات واألدوات القائمة على العلم المستخدمة في تسجيل وتبادل البيانات
واإلحصاءات المتصلة بالخسائر الناجمة عن الكوارث وما يتصل بها من بيانات وإحصاءات مصنفة ،باإلضافة إلى
تعزيز وضع نماذج لمخاطر الكوارث وتقييمها ورسم خرائط لها ورصدها وتعزيز نظم اإلنذار المبكر عن األخطار
المتعددة؛
(ب) تشجيع إجراء دراسات استقصائية شاملة عن مخاطر الكوارث الناشئة عن أخطار متعددة ،وإعداد دراسات تقييمية
وخرائط إقليمية لمخاطر الكوارث ،تتضمن سيناريوهات التغير المناخي؛
(ج) القيام ،من خالل التعاون الدولي ،بما في ذلك نقل التكنولوجيا ،بتشجيع وتحسين سبل الوصول إلى البيانات
والمعلومات غير الحساسة ،حسب االقتضاء ،وإلى تكنولوجيات االتصاالت والتكنولوجيات الجغرافية المكانية وتلك
المرتكزة على الفضاء والخدمات ذات الصلة بها ،وتبادلها واستخدامها؛ والمداومة على عمليات رصد األرض
والمناخ في عين المكان أو عن طريق االستشعار عن بُعد وتعزيز تلك العمليات؛ وتعزيز االستفادة من وسائل
اإلعالم ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي والوسائط التقليدية والشبكات الكبرى للبيانات والهواتف المحمولة،
وذلك لدعم التدابير الوطنية الرامية إلى التواصل الناجح بشأن مخاطر الكوارث ،حسب ما هو مناسب ومتوافق مع
القوانين الوطنية؛
(د) تعزيز الجهود المشتركة في إطار الشراكة مع األوساط العلمية والتكنولوجية واألكاديمية ،باإلضافة إلى القطاع
الخاص ،من أجل إرساء ممارسات دولية جيدة ونشرها وتبادلها؛
(هـ) دعم استحداث ُن ُ
ظم وخدمات محلية ووطنية وإقليمية وعالمية ،تكون سهلة االستعمال ،من أجل تبادل المعلومات
بشأن الممارسات الجيدة ،وتكنولوجيات الحد من مخاطر الكوارث ،الفعالة من حيث التكلفة والسهلة االستعمال،
وبشأن الدروس المستفادة بشأن السياسات والخطط والتدابير المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث؛
(و) إعداد حمالت عالمية وإقليمية فعالة بوصفها أدوات لتوعية الناس وتثقيفهم ،اعتماداً على الحمالت القائمة (على سبيل
المثال :مبادرة "مليون من المدارس والمستشفيات اآلمنة" ،وحملة "إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث:
مدينتي تستعد!" ،و "جائزة ساساكاوا للحد من الكوارث" التابعة لألمم المتحدة ،ومناسبة األمم المتحدة السنوية "اليوم
َ
والمواطنة المسؤولة ،وإتاحة فهم
الدولي للحد من الكوارث") ،وذلك لبث ثقافة اتقاء الكوارث والقدرة على الصمود
مخاطر الكوارث ،ودعم التعلم المتبادل ،وتبادل الخبرات؛ وتشجيع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص
على المشاركة الفعالة في مبادرات من هذا القبيل ،ووضع مبادرات جديدة على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي
والعالمي؛
(ز) تعزيز العمل العلمي والتقني بشأن الحد من مخاطر الكوارث وحشد ذلك العمل من خالل التنسيق بين الشبكات
ومؤسسات البحث العلمي القائمة ،على جميع األصعدة وفي جميع المناطق ،بدعم من الفريق االستشاري العلمي
والتقني التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،من أجل ما يلي :تعزيز قاعدة األدلة الداعمة لتنفيذ
هذا اإلطار؛ وتشجيع البحث العلمي في أنماط مخاطر الكوارث ومسبباتها وآثارها؛ ونشر المعلومات بشأن المخاطر
مع االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية؛ وتقديم المشورة بشأن منهجيات ومعايير تقييم
المخاطر ،ووضع نماذج للمخاطر واستخدام البيانات؛ وتحديد الثغرات البحثية والتكنولوجية ووضع التوصيات
بشأن مجاالت البحث ذات األولوية في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛ وتعزيز ودعم توافر العلوم والتكنولوجيات
وتطبيقها على اتخاذ القرارات؛ والمساهمة في تحديث المنشور المعنون " ،2009مصطلحات االستراتيجية الدولية
للحد من الكوارث عن الحد من مخاطر الكوارث" ،واالستعانة باستعراضات ما بعد الكوارث باعتبارها فرصا ً
للنهوض بالتعلم وتحسين السياسات العامة؛ ونشر الدراسات المتصلة بذلك؛
(ح) تشجيع ما هو متوافر من المواد المحمية بحقوق النشر وبراءات االختراع ،بما في ذلك من خالل حقوق االستغالل
المتفاوض عليها؛
(ط) تعزيز فرص االستفادة من المبتكرات والتكنولوجيا ودعمها ،وكذلك أعمال البحث والتطوير الطويلة األجل التي
تغطي أخطارا متعددة وتركز على إيجاد حلول في مجال إدارة مخاطر الكوارث.
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األولوية  :2تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها
 -26لألسلوب المتبع في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي أهمية كبيرة لكفالة الفعالية
والكفاءة في إدارة هذه المخاطر .ويلزم في هذا الصدد وجود رؤية واضحة وخطط واختصاصات وإرشادات وتنسيق
داخل القطاعات وفي ما بينها ،وكذلك مشاركة الجهات المعنية .لذلك ،فإن تعزيز إدارة مخاطر الكوارث بغرض الوقاية
والتخفيف والتأهب واالستجابة والتعافي وإعادة التأهيل ،أم ٌر ضروري من شأنه تعزيز التعاون والشراكة في ما بين
اآلليات والمؤسسات التي تتولى تنفيذ الصكوك ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة.
المستويان الوطني والمحلي
 -27لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل جميع القطاعات؛ واستعراض – وتعزيز اتساق وزيادة تطوير  -األطر
الوطنية والمحلية للقوانين واألنظمة والسياسات العامة ،حسب االقتضاء ،التي توجّ ه القطاعين العام والخاص ،من
خالل تحديد األدوار والمسؤوليات ،في القيام باآلتي )1( :معالجة مخاطر الكوارث في الخدمات والبنى التحتية التي
يملكها القطاع العام أو يديرها أو ينظمها؛ ( )2وتشجيع األشخاص واألسر والمجتمعات واألعمال التجارية على
اتخاذ إجراءات وتحفيزهم على ذلك ،بالطريقة المالئمة؛ ( )3وتعزيز اآلليات والمبادرات ذات الصلة بشأن التوعية
بمخاطر الكوارث ،والتي يمكن أن تتضمن حوافز مالية ،ومبادرات توعية عامة الناس والتدريب ،واإللزام باإلبالغ،
وتدابير قانونية وإدارية؛ ( )4وإنشاء أجهزة للتنسيق وهياكل تنظيمية؛
(ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث تغطي فترات زمنية مختلفة وتستهدف
منع نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وتعزيز الم َنعة االقتصادية واالجتماعية والصحة والبيئية،
وتكون لها مستهدَ فات ومؤشرات وأطر زمنية؛
(ج) إجراء تقييم للقدرات الفنية والمالية واإلدارية على إدارة مخاطر الكوارث للوقوف على قدرتها على التعامل مع
المخاطر التي يتم تحديدها على الصعيدين المحلي والوطني؛
ِّ
المعززة للسالمة في القوانين
(د) تشجيع إنشاء اآلليات والحوافز الالزمة لضمان ارتفاع مستوى االمتثال لألحكام
واألنظمة القطاعية القائمة ،بما في ذلك تلك التي تعالج استغالل األراضي ،والتخطيط الحضري ،وقوانين البناء،
وإدارة البيئة والموارد ،والصحة ،ومعايير السالمة ،وتحديث هذه اآلليات والحوافز ،حيثما تقتضي الضرورة ذلك،
من أجل ضمان التركيز الكافي على إدارة مخاطر الكوارث؛
(هـ) إنشاء آليات لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية وتقييمه دوريا واإلبالغ عنه علنا ،وتعزيز تلك
اآلليات حسب االقتضاء .وتعزيز التدقيق العام لتقارير رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطط المحلية والوطنية للحد
من مخاطر الكوارث ،وتشجيع المناقشات المؤسسية بشأن هذه التقارير ،بما في ذلك من قبل البرلمانيين والمسؤولين
المعنيين اآلخرين؛
(و) إناطة أدوار ومهام واضحة ،حسب االقتضاء ،بممثلي المجتمع المحلي في مؤسسات وعمليات إدارة مخاطر
الكوارث وفي عمليات صنع القرارات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر ،وذلك من خالل األطر القانونية ذات الصلة،
وإجراء مشاورات عامة ومجتمعية شاملة أثناء إعداد تلك القوانين واألنظمة لدعم تنفيذها؛
(ز) إنشاء وتعزيز منتديات تنسيق حكومية تضم أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي ،مثل
المنابر الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث ،ومراكز اتصال وطنية معنية بتنفيذ إطار سِ نداي للحد من
مخاطر الكوارث .ومن الضروري أن توضع لهذه اآلليات دعائم راسخة في األطر المؤسسية الوطنية وأن ُتسند إليها
مسؤوليات وسلطات واضحة من أجل تحقيق أهداف منها تحديد مخاطر الكوارث القطاعية والمتعددة القطاعات،
وبناء الوعي والمعارف بشأن مخاطر الكوارث من خالل تبادل ونشر المعلومات والبيانات غير الحساسة المتعلقة
بمخاطر الكوارث ،واإلسهام في إعداد التقارير عن مخاطر الكوارث على الصعيدين المحلي والوطني وتنسيق هذه
التقارير ،وتنسيق حمالت التوعية العامة بشأن مخاطر الكوارث ،وتيسير ودعم التعاون المتعدد القطاعات على
الصعيد المحلي (مثال بين الحكومات المحلية) ،والمساهمة في تحديد معالم خطط إدارة مخاطر الكوارث الوطنية
والمحلية وجميع السياسات ذات الصلة بإدارة مخاطر الكوارث ،والمساهمة في إعداد التقارير بشأنها .وينبغي تحديد
هذه المسؤوليات من خالل قوانين وأنظمة ومعايير وإجراءات؛
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(ح) تمكين السلطات المحلية ،حسب االقتضاء ،عبر الوسائل التنظيمية والمالية ،من العمل والتنسيق مع المجتمع المدني
والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية والمهاجرين في إدارة مخاطر الكوارث على المستوى المحلي؛
(ط) تشجيع البرلمانيين على دعم تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث من خالل سن تشريعات جديدة أو تعديل
التشريعات القائمة ذات الصلة ووضع مخصصات في الميزانية؛
(ي) تشجيع إعداد معايير للجودة في مجال إدارة مخاطر الكوارث ،مثل شهادات االعتماد والجوائز ،بمشاركة القطاع
الخاص ،والمجتمع المدني ،والجمعيات المهنية ،والمنظمات العلمية واألمم المتحدة؛
(ك) صياغة سياسات عامة ،حيثما اقتضى األمر ،بهدف معالجة قضايا وقاية أو إعادة توطين سكان المستوطنات
البشرية في المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث ،حيثما أمكن ،دون إخالل بالقوانين والنظم القانونية الوطنية.
المستويان العالمي واإلقليمي
 -28لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) توجيه العمل على الصعيد اإلقليمي من خالل استراتيجيات وآليات إقليمية ودون إقليمية للتعاون في مجال الحد من
مخاطر الكوارث ،حسب االقتضاء ،في ضوء إطار سينداي هذا ،وذلك من أجل تعزيز كفاءة التخطيط وإنشاء نظم
معلومات مشتركة وتبادل الممارسات الجيدة والبرامج المتعلقة بالتعاون وتنمية القدرات ،وال سيما من أجل معالجة
مخاطر الكوارث المشتركة والعابرة للحدود؛
(ب) تشجيع التعاون فيما بين جميع اآلليات والمؤسسات العالمية واإلقليمية المعنية بتنفيذ ومواءمة الصكوك واألدوات
ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث ،من قبيل ما يتصل بتغير المناخ ،والتنوع البيولوجي ،والتنمية المستدامة،
والقضاء على الفقر ،والبيئة ،والزراعة ،والصحة ،والغذاء ،والتغذية ،وغيرها ،حسب االقتضاء؛
(ج) المشاركة بنشاط في أنشطة المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ،والمنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية للحد
من مخاطر الكوارث والمنتديات التي تتناول مواضيع معينة ،وذلك من أجل إقامة شراكات ،وإجراء تقييمات دورية
للتقدم المحرز في التنفيذ ،وتبادل الممارسات والمعرفة بشأن السياسات والبرامج واالستثمارات الواعية بمخاطر
الكوارث ،بما في ذلك تلك المتعلقة بقضايا التنمية والمناخ ،حسب االقتضاء ،إلى جانب تعزيز إدماج إدارة مخاطر
الكوارث في القطاعات األخرى ذات الصلة .وينبغي للمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية أن تؤدي دوراً هاما ً
في المنتديات اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث؛
(د) تعزيز التعاون عبر الحدود في سبيل تهيئة المجال لوضع سياسات وخطط لألخذ ب ُنهج قائمة على الرفق بالنظم
اإليكولوجية فيما يتعلق بالموارد المشتركة ،مثل الموارد الموجودة على داخل أحواض األنهار وعلى طول السواحل،
من أجل بناء القدرة على التكيف مع مخاطر الكوارث والحد منها ،بما في ذلك مخاطر األوبئة والنـزوح؛
(هـ) تشجيع التعلم المتبادل ،وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات ،باستخدام وسائل تشمل استعراضات األقران
الطوعية أو التي تبدأ بمبادرة ذاتية فيما بين الدول المهتمة؛
(و) التشجيع على توفير سبل التعزيز ،حسب االقتضاء ،لآلليات الطوعية الدولية لرصد مخاطر الكوارث وتقييمها،
بما يشمل البيانات والمعلومات ذات الصلة ،باالستفادة من تجربة مرصد إطار عمل هيوغو .ويمكن لهذه اآلليات
أن تشجع تبادل المعلومات غير الحساسة عن مخاطر الكوارث بين الهيئات الحكومية الوطنية ذات الصلة وأصحاب
المصلحة المعنيين ،من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.
األولوية  :3االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها
 -29لتعزيز المنعة االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية لألشخاص والمجتمعات والبلدان وممتلكاتهم ،وكذلك البيئة،
فال بد من ضخ استثمارات عامة وخاصة في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها باستخدام تدابير إنشائية وغير
إنشائية .وهذه االستثمارات قد تكون حوافز قوية لالبتكار والنمو وإيجاد فرص العمل .وهي تدابير فعالة من حيث التكلفة
وتساهم بشدة في إنقاذ األرواح ،ومنع وقوع الخسائر وتقليلها ،وضمان فعالية التعافي وإعادة التأهيل.
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المستويان الوطني والمحلي
 -30لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) تخصيص الموارد الالزمة على جميع مستويات اإلدارة ،بما فيها التمويل والخدمات اللوجستية ،حسب االقتضاء ،لوضع
وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وخطط وقوانين وأنظمة للحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات المعنية؛
(ب) تعزيز آليات نقل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها ،وتقاسم المخاطر واستبقائها وتوفير الحماية المالية ،حسب
االقتضاء ،لكل من االستثمارات العامة والخاصة ،وذلك من أجل الحد من األثر المالي للكوارث على الحكومات
والمجتمعات في المناطق الحضرية والريفية؛
(ج) توفير سبل التعزيز ،حسب االقتضاء ،لالستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التحصين ضد الكوارث ،ال سيما
من خالل :اتخاذ تدابير إنشائية وغير إنشائية ووظيفية للوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها في المرافق الحيوية،
وال سيما المدارس والمستشفيات والبنى التحتية المادية؛ وتحسين بناء المرافق من البداية ،بحيث يتم تصميمها
وتشييدها بشكل مالئم لمجابهة األخطار ،بما في ذلك استخدام مبادئ التصميم العالمي وتوحيد المعايير الخاصة
بمواد البناء؛ وإجراء تعديالت تحديثية على المرافق وإعادة تشييدها؛ وتشجيع ثقافة الصيانة؛ ومراعاة تقييمات
اآلثار االقتصادية واالجتماعية واإلنشائية والتكنولوجية والبيئية؛
(د) حماية أو دعم حماية المؤسسات الثقافية والمتاحف وما شابهها والمواقع األخرى ذات الفائدة التاريخية والثقافية
والتراثية والدينية؛
(هـ) تعزيز قدرة أماكن العمل على مواجهة مخاطر الكوارث باتخاذ تدابير إنشائية وغير إنشائية؛
(و) تشجيع جعل تقييمات مخاطر الكوارث جزءاً من عملية وضع وتنفيذ سياسات استخدامات األراضي ،بما في ذلك
التخطيط الحضري ،وتقييم تدهور األراضي ،والسكن غير النظامي وغير الدائم ،واستخدام مبادئ توجيهية وأدوات
متابعة مُعدّة في ضوء التغيرات الديمغرافية والبيئية المتوقعة؛
(ز) التشجيع على دمج عمليات تقييم وإدارة مخاطر الكوارث ورسم خرائط المناطق المعرضة لها في عمليات تخطيط
التنمية الريفية وإدارتها في مناطق منها الجبال واألنهار والمناطق الساحلية المنبسطة التي تغمرها الفيضانات،
واألراضي الجافة ،واألراضي الرطبة ،وجميع المناطق األخرى المعرضة للجفاف والفيضانات ،بوسائل تشمل
تحديد المناطق اآلمنة لالستيطان البشري والتي تحافظ في الوقت نفسه على وظائف النظم اإليكولوجية التي تساعد
على الحد من المخاطر؛
(ح) التشجيع على تنقيح ما هو قائم أو استحداث الجديد من قوانين وقواعد البناء وممارسات إعادة التأهيل واإلعمار
على المستوى الوطني أو المحلي ،حسب االقتضاء ،بهدف جعلها أكثر قابلية للتطبيق في السياق المحلي ،ال سيما
في المستوطنات البشرية غير النظامية والهامشية ،وتعزيز القدرة على تطبيق هذه القوانين واستقصائها وإنفاذها
من خالل نهج مالئم ،بهدف تعزيز إنشاء البنى المقاومة للكوارث؛
(ط) تعزيز قدرة النظم الصحية الوطنية على مواجهة الكوارث ،بوسائل تشمل دمج إدارة مخاطر الكوارث في الرعاية
الصحية األولية والثانوية ومن المستوى الثالث ،وخاصة على المستوى المحلي؛ وتنمية قدرة العاملين في مجال الصحة
على فهم مخاطر الكوارث وتطبيق وتنفيذ ُنهج الحد من مخاطر الكوارث في العمل الصحي؛ وتشجيع وتعزيز القدرات
التدريبية في مجال طب الكوارث؛ ودعم وتدريب األطقم الصحية المجتمعية على ُنهج الحد من مخاطر الكوارث في
البرامج الصحية ،بالتعاون مع القطاعات األخرى ،وكذلك في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( )2005لمنظمة الصحة
العالمية؛
(ي) تعزيز تصميم وتنفيذ سياسات وآليات لشبكات األمان االجتماعية شاملتين للجميع ،عن طريق المشاركة المجتمعية
وغيرها ،مع تكامل هذه السياسات واآلليات مع برامج لتعزيز سبل العيش وإتاحة الحصول على الخدمات الصحية
األساسية ،بما يشمل صحة األم والوليد والطفل ،والصحة الجنسية واإلنجابية ،واألمن الغذائي والتغذية ،واإلسكان
والتعليم ،بهدف القضاء على الفقر ،وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة في مرحلة ما بعد انتهاء الكوارث وتمكين
ومعاونة األشخاص المتضررين أكثر من غيرهم جراء الكوارث؛

25

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

(ك) ينبغي إشراك األشخاص الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم وأمراض مزمنة ،نظراً الحتياجاتهم الخاصة،
في إعداد السياسات والخطط الرامية إلدارة المخاطر التي يتعرضون لها قبل الكوارث وأثناءها وبعدها ،بما في
ذلك تمكينهم من الحصول على الخدمات الالزمة إلنقاذ األرواح؛
(ل) تشجيع اعتماد سياسات وبرامج لمعالجة نزوح السكان إثر الكوارث لتعزيز منعة األشخاص المتضررين
والمجتمعات المضيفة ،وفقا ً للقوانين والظروف الوطنية؛
(م) التشجيع ،حسب االقتضاء ،على دمج اعتبارات وتدابير الحد من مخاطر الكوارث في الصكوك المالية والضريبية؛
(ن) تعزيز استخدام وإدارة النظم اإليكولوجية بشكل مستدام وتنفيذ ُنهج متكاملة إلدارة البيئة والموارد الطبيعية تشمل
مسألة الحد من مخاطر الكوارث؛
(س) زيادة قدرة األعمال التجارية على مواجهة الكوارث وحماية سبل العيش واألصول اإلنتاجية في جميع حلقات سالسل
التوريد ،وضمان استمرارية الخدمات ودمج إدارة مخاطر الكوارث في نماذج وممارسات األعمال التجارية؛
(ع) تعزيز حماية سبل العيش ووسائل اإلنتاج ،بما في ذلك الماشية وحيوانات الجرّ أو الحمْ ل واألدوات والبذور؛
(ف) تعزيز ودمج ُنهج إدارة مخاطر الكوارث في جميع عناصر قطاع السياحة ،بالنظر إلى شدة االعتماد في كثير
من األحيان على السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي.
المستويان العالمي واإلقليمي
 -31لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) تعزيز االتساق في سياسات وخطط وبرامج وعمليات جميع النظم والقطاعات والمنظمات ذات الصلة بالتنمية
المستدامة والحد من مخاطر الكوارث؛
(ب) التشجيع على وضع وتعزيز آليات وأدوات نقل مخاطر الكوارث وتقاسمها بالتعاون الوثيق مع الشركاء في المجتمع
الدولي وأوساط األعمال والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المعنية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الهيئات والشبكات األكاديمية والعلمية والبحثية والقطاع الخاص بغية استحداث منتجات وخدمات
جديدة تساعد على الحد من مخاطر الكوارث ،وال سيما المنتجات والخدمات التي من شأنها مساعدة البلدان النامية
في التغلب على تحدياتها الخاصة؛
(د) تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية العالمية واإلقليمية ،بهدف تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية المحتملة
للكوارث والتحسب لها؛
(هـ) توثيق التعاون بين السلطات الصحية وغيرها من الجهات المعنية لتعزيز قدرات البلدان في مجال إدارة مخاطر
الكوارث الصحية ،وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( )2005وبناء نظم صحية مكينة؛
(و) تعزيز وتشجيع التعاون وبناء القدرات من أجل حماية وسائل اإلنتاج ،بما في ذلك الماشية وحيوانات الجرّ أو الحمل
واألدوات والبذور؛
(ز) تشجيع ودعم إنشاء شبكات لألمان االجتماعي باعتبارها من تدابير الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة ببرامج
تعزيز سبل كسب العيش والمتكاملة معها ،وذلك لضمان القدرة على مجابهة الصدمات على مستوى األسرة المعيشية
والمجتمع المحلي؛
(ح) تعزيز وتوسيع نطاق الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر عن طريق الحد من مخاطر الكوارث؛
(ط) توثيق ودعم التعاون بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة أوساط األعمال على مواجهة
الكوارث.
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األولوية  :4تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية و "إعادة البناء بشكل أفضل" في مرحلة التعافي وإعادة
التأهيل واإلعمار
 -٣2يشير النمو المطرد لمخاطر الكوارث ،وما يشمله من زيادة تعرض األشخاص والممتلكات للكوارث ،باإلضافة إلى
الدروس المستخلصة من الكوارث السابقة ،إلى ضرورة مواصلة تعزيز االستعداد لمواجهة الكوارث واتخاذ إجراءات
تحسبا ً لعوارض الطبيعة ،وجعل الحد من مخاطر الكوارث جزءاً من التأهب للمواجهة ،وكفالة توفر القدرات الالزمة
للتصدي للكوارث والتعافي من آثارها بفعالية على جميع المستويات .وال بد في هذا السياق من تمكين النساء واألشخاص
ذوي اإلعاقة من القيادة والترويج علنا لتنفيذ ُنهج لمواجهة الكوارث والتعافي من آثارها وإعادة التأهيل واإلعمار تتسم
باإلنصاف بين الجنسين ويمكن للجميع االستفادة منها .وقد أثبتت الكوارث أن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار،
التي تحتاج إلى التأهب قبل وقوع الكوارث ،تمثل فرصة حاسمة إلعادة البناء بطريقة أفضل ،بسبل منها إدماج الحد من
مخاطر الكوارث في تدابير التنمية ،مما يجعل األمم والمجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث.
المستويان الوطني والمحلي
 -٣3لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) إعداد أو مراجعة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والطوارئ وتحديثها بصورة دورية ،وذلك
بمشاركة المؤسسات ذات الصلة ،مع مراعاة سيناريوهات تغير المناخ وأثرها على مخاطر الكوارث ،وتيسير
مشاركة جميع القطاعات والجهات المعنية ،حسب االقتضاء؛
(ب) االستثمار في نظم التنبؤ واإلنذار المبكر التي تغطي أخطارا وقطاعات متعددة ويشكل الناس محورها ،وفي
آليات االتصال في حاالت الطوارئ والمتعلقة بمخاطر الكوارث ،والتكنولوجيات االجتماعية ،ونظم االتصاالت
السلكية والالسلكية لرصد األخطار ،وتطويرها وتعهدها وتعزيزها .ووضع نظم من هذا القبيل بتوخي مسار قائم
على المشاركة .وتصميم هذه النظم وفق احتياجات المستعملين ،بما في ذلك وفق االحتياجات االجتماعية والثقافية،
وخصوصا ً تلك المتعلقة بنوع الجنس .والتشجيع على استعمال معدات ومرافق بسيطة ومنخفضة التكلفة لإلنذار
المبكر وتوسيع نطاق قنوات بث المعلومات المتعلقة باإلنذار المبكر بالكوارث الطبيعية؛
(ج) تعزيز منعة البنى التحتية الحيوية الجديدة والقائمة ،بما في ذلك البنى التحتية للمياه والنقل واالتصاالت السلكية
والالسلكية والمرافق التعليمية والمستشفيات وغيرها من المرافق الصحية ،من أجل ضمان أن تبقى آمنة وفعالة
ومؤدية لوظائفها أثناء وقوع الكوارث وبعد وقوعها بهدف توفير الخدمات المنقذة لألرواح واألساسية؛
(د) إنشاء مراكز مجتمعية للنهوض بالوعي العام وتخزين المواد الالزمة لتنفيذ أنشطة اإلنقاذ واإلغاثة؛
(هـ) اعتماد سياسات وإجراءات عامة تدعم دور عمال الخدمة العامة الستحداث أو تعزيز آليات التنسيق والتمويل
وإجراءات المساعدة الغوثية ،والتخطيط واإلعداد لمرحلة التعافي وإعادة اإلعمار بعد وقوع الكوارث؛
(و) تدريب القوى العاملة الموجودة والمتطوعين الحاليين على التصدي للكوارث وتعزيز القدرات التقنية واللوجستية
لكفالة االستجابة بشكل أفضل في حاالت الطوارئ؛
(ز) ضمان استمرارية العمليات والتخطيط ،بما في ذلك التعافي االجتماعي واالقتصادي ،وتوفير الخدمات األساسية في
مرحلة ما بعد وقوع الكوارث؛
(ح) التشجيع على إجراء تدريبات منتظمة على التأهب للكوارث والتصدي لها والتعافي من آثارها ،بما في ذلك تمرينات
اإلجالء في حاالت الطوارئ والتدريب واستحداث نظم للدعم حسب المنطقة ،بهدف كفالة التصدي السريع والفعال
للكوارث وما يتصل بها من حاالت النزوح ،بما في ذلك توفير إمكانية اللجوء إلى المآوى اآلمنة والحصول على
اإلمدادات األساسية من األغذية ومواد اإلغاثة غير الغذائية ،بما يالئم االحتياجات المحلية؛
(ط) تشجيع تعاون مؤسسات متنوعة وسلطات متعددة والجهات المعنية صاحبة المصلحة على جميع المستويات،
بما في ذلك المجتمعات المحلية واألعمال التجارية المتضررة ،بالنظر إلى الطبيعة المعقدة والمكلفة لعملية إعادة
البناء في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث ،وذلك بتنسيق من السلطات الوطنية؛
(ي) تشجيع إدراج إدارة مخاطر الكوارث في عمليتي التعافي وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الكوارث ،وتيسير الصلة
بين اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية ،واغتنام الفرص أثناء مرحلة التعافي لتطوير قدرات كفيلة بالحد من مخاطر
الكوارث على المدى القصير والمتوسط والطويل ،بوسائل منها وضع تدابير من قبيل تخطيط استخدام األراضي
وتحسين المواصفات القياسية لإلنشاءات ،وتبادل الخبرات والمعارف واالستعراضات والدروس المستخلصة بعد وقوع
الكوارث ،وإدماج إعادة البناء بعد وقوع الكوارث في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في المناطق المتضررة.
وينبغي أن ينطبق هذا األمر أيضا على المالجئ المؤقتة للنازحين بسبب الكوارث؛
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(ك) وضع إرشادات لالستعداد إلعادة البناء بعد وقوع الكوارث ،من قبيل ما يتعلق منها بتخطيط استخدام األراضي
وتحسين المواصفات القياسية لإلنشاءات ،بوسائل تشمل التعلم من برامج التعافي وإعادة البناء خالل العقد المنقضي
منذ اعتماد إطار عمل هيوغو ،وتبادل الخبرات والمعارف والدروس المستخلصة؛
(ل) النظر في نقل المرافق والبنى التحتية العامة إلى مناطق خارج نطاق المخاطر ،حيثما أمكن ،خالل عملية إعادة
البناء بعد وقوع الكوارث ،بالتشاور مع السكان المعنيين ،حسب االقتضاء؛
(م) تعزيز قدرة السلطات المحلية على إجالء األشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للكوارث؛
(ن) إنشاء آلية لتسجيل الحاالت وقاعدة بيانات للوفيات الناجمة عن الكوارث من أجل تحسين الوقاية من االعتالل والوفاة؛
(س) تعزيز خطط التعافي من أجل توفير الدعم النفسي االجتماعي وخدمات الصحة العقلية لجميع السكان المحتاجين؛
(ع) مراجعة القوانين واإلجراءات الوطنية بشأن التعاون الدولي وتعزيزها ،حسب االقتضاء ،استناداً إلى المبادئ
التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية لإلغاثة والتعافي األولي في حاالت الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني.
المستويان العالمي واإلقليمي
 -٣4لتحقيق هذه األولوية ،من المهم القيام بما يلي:
(أ) وضع نهج وآليات تنفيذ إقليمية منسقة وتعزيزها ،حسب االقتضاء ،للتأهب للكوارث في الحاالت التي تفوق القدرات
الوطنية على االستجابة ولكفالة سرعة االستجابة وفعاليتها؛
(ب) العمل على زيادة صقل ونشر وثائق من قبيل المعايير والمدونات واألدلة التشغيلية وغيرها من الوثائق التوجيهية
دعما ً التخاذ إجراءات منسقة في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها وتيسير تبادل المعلومات بشأن الدروس
المستخلصة وأفضل الممارسات المتبعة في سياسات التنفيذ وبرامج إعادة البناء بعد وقوع الكوارث؛
(ج) التشجيع على االستمرار واالستثمار في تطوير آليات اإلنذار المبكر اإلقليمية الفعالة التي تغطي أخطارا متعددة
والمتوافقة وطنيا ،حيثما كانت مناسبة ،تمشيا مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وتيسير تقاسم وتبادل المعلومات
فيما بين جميع البلدان؛
(د) تعزيز آليات دولية ،من قبيل البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث ،من أجل تبادل الخبرات والدروس المستفادة
بين البلدان وجميع الجهات صاحبة المصلحة؛
(هـ) تقديم الدعم ،حسب االقتضاء ،للجهود التي تبذلها كيانات األمم المتحدة المعنية بغية تعزيز وتنفيذ آليات عالمية بشأن
مسائل األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،بهدف التوعية بمخاطر الكوارث ذات الصلة بالمياه وتأثيرها في المجتمع
وتحسين فهمها ،وتعزيز العمل على وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث بناء على طلب الدول؛
(و) دعم التعاون اإلقليمي في التعامل مع التأهب للكوارث ،بسبل منها التمرينات المشتركة والتدريب على اإلجالء
في حاالت الطوارئ؛
(ز) التشجيع على وضع بروتوكوالت إقليمية لتيسير تقاسم موارد وقدرات االستجابة في حاالت الكوارث أثناء الكوارث
وبعدها؛
(ح) تدريب القوى العاملة القائمة والمتطوعين على التصدي للكوارث.
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خامسا  -دور الجهات صاحبة المصلحة
 -٣5مع أن الدول هي المسؤولة بوجه عام عن الحد من مخاطر الكوارث ،فإن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومات
والجهات المعنية صاحبة المصلحة .فعلى وجه الخصوص ،تؤدي الجهات المعنية من غير الدول دوراً هاما ً بوصفها عناصر
تيسر تقديم الدعم للدول ،وفقا ً للسياسات والقوانين واألنظمة الوطنية ،في تنفيذ إطار سينداي على كل من الصعيد المحلي
والوطني واإلقليمي والعالمي .وسيكون مطلوبا التزا ُم هذه الجهات وصدق نواياها ومعارفها وخبراتها ومواردها.
 -٣6وينبغي للدول ،عند تحديد األدوار والمسؤوليات الخاصة للجهات صاحبة المصلحة ،واستنادا في الوقت نفسه
إلى الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة ،أن تشجع على اتخاذ جميع الجهات المعنية العامة والخاصة لإلجراءات التالية:
(أ) أن يقوم المجتمع المدني والمتطوعون ومنظمات العمل التطوعي المنظم والمنظمات المجتمعية بما يلي :المشاركة،
بالتعاون مع المؤسسات العامة ،في العمل من أجل جملة أمور منها توفير معارف محددة وإرشادات عملية في سياق
وضع وتنفيذ أطر تنظيمية ومعايير وخطط للحد من مخاطر الكوارث؛ واالنخراط في تنفيذ الخطط واالستراتيجيات
المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية؛ والمساهمة في توعية الناس وثقافة الوقاية والتثقيف بشأن مخاطر الكوارث
وتقديم الدعم لها؛ والدعوة إلى إكساب المجتمعات المحلية القدرة على الصمود في وجه الكوارث وإلى اتباع طريقة
جامعة في إدارة مخاطر الكوارث تشمل المجتمع كله وتعزز أوجه التآزر فيما بين الفئات ،حسب االقتضاء.
وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
(((1للمرأة ومشاركتها أهمية حاسمة في إدارة مخاطر الكوارث على نحو فعال ووضع سياسات وخطط وبرامج
للحد من مخاطر الكوارث تراعي اعتبارات نوع الجنس وتوفير الموارد لها وتنفيذها؛ ويلزم اتخاذ تدابير
كافية لبناء القدرات بغية تمكين المرأة من التأهب للكوارث وبناء قدرتها على تأمين وسائل بديلة لكسب العيش
في حاالت ما بعد الكوارث؛
(((2األطفال والشباب من عوامل التغيير وينبغي أن يتاح لهم المجال والطرائق التي تكفل لهم المساهمة في الحد
من مخاطر الكوارث ،وفقا ً للتشريعات والممارسات الوطنية والمناهج التعليمية؛
(((3لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم أهمية حاسمة في تقييم مخاطر الكوارث ،وفي تصميم وتنفيذ خطط توضع
وفقا ً الحتياجات محددة مع مراعاة جملة أمور منها مبادئ التصميم العالمي؛
(((4للمسنين سنوات من المعرفة والمهارات والحكمة التي تشكل مصادر ال تقدر بثمن للحد من مخاطر الكوارث،
وينبغي إشراكهم في تصميم السياسات والخطط واآلليات ،بما في ذلك ما يتعلق منها باإلنذار المبكر؛
(((5تسهم الشعوب األصلية ،بخبراتها ومعارفها التقليدية ،إسهاما ً كبيراً في وضع الخطط واآلليات وتنفيذها،
بما في ذلك ما يتعلق منها باإلنذار المبكر؛
(((6يساهم المهاجرون في تعزيز قدرة التجمعات السكانية والمجتمعات على مواجهة الكوارث ويمكن أن تكون
معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم مفيدة في تصميم برامج الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها؛
(ب) أن تقوم األوساط األكاديمية والجهات والشبكات العلمية والبحثية بما يلي :التركيز على العوامل المساهمة في
مخاطر الكوارث وسيناريوهات هذه المخاطر ،بما في ذلك المخاطر المستجدة في األجلين المتوسط والطويل؛
وزيادة البحوث القابلة للتطبيق إقليميا ً ووطنيا ً ومحلياً؛ ودعم عمل المجتمعات والسلطات المحلية؛ ودعم الصلة بين
السياسة والعلم من أجل صنع القرار؛
(ج) أن يقوم قطاع األعمال والرابطات المهنية والمؤسسات المالية من القطاع الخاص ،بما في ذلك هيئات التنظيم المالي
والمحاسبة ،فضال عن المؤسسات الخيرية ،بما يلي :إدماج إدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك استمرارية تصريف
األعمال ،في نماذج وممارسات األعمال عن طريق االستثمار الواعي بمخاطر الكوارث ،وال سيما االستثمار في
المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم؛ والمشاركة في إذكاء وعي الموظفين والعمالء وتدريبهم؛
والمشاركة في البحوث واالبتكارات ودعمها وتسخير التطور التكنولوجي من أجل إدارة مخاطر الكوارث؛ وتبادل
المعارف والممارسات والبيانات غير الحساسة ونشرها؛ والمشاركة بنشاط ،حسب االقتضاء وبتوجيه من القطاع
العام ،في وضع أطر تنظيمية ومعايير تقنية تدمج إدارة مخاطر الكوارث؛
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(د) أن تقوم وسائل اإلعالم بما يلي :أداء دور فعال وشامل على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي في
المساهمة في إذكاء الوعي والفهم لدى الجمهور ،ونشر معلومات دقيقة وغير حساسة بشأن مخاطر الكوارث
واألخطار والكوارث ،تشمل معلومات عن الكوارث الصغيرة النطاق ،وذلك على نحو بسيط وشفاف ويسهل
فهمه ويكون في المتناول ،بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية؛ واعتماد سياسات محددة للتواصل بشأن الحد من
مخاطر الكوارث؛ وتقديم الدعم ،حسب االقتضاء ،لنظم اإلنذار المبكر والتدابير الوقائية المنقذة لألرواح؛ وتشجيع
ثقافة الوقاية والمشاركة المجتمعية القوية في حمالت التثقيف العام المستمرة واستطالع آراء الجمهور على جميع
مستويات المجتمع ،وفقا للممارسات الوطنية.
 -٣7وباإلشارة إلى قرار الجمعية العامة  211/68المؤرخ  20كانون األول/ديسمبر  ،2013فإن التزامات الجهات المعنية
صاحبة المصلحة هامة لتحديد طرائق التعاون وتنفيذ هذا اإلطار .وينبغي أن تكون تلك االلتزامات محددة ومحكومة بإطار
زمني من أجل دعم إقامة شراكات على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي وتنفيذ استراتيجيات وخطط محلية
ووطنية للحد من مخاطر الكوارث .وجميع أصحاب المصلحة المعنيين مدعوون إلى اإلعالن عن جميع التزاماتهم والوفاء
بها دعما ً لتنفيذ هذا اإلطار أو الخطط الوطنية والمحلية إلدارة مخاطر الكوارث ،وذلك عبر الموقع الشبكي لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

سادسا  -التعاون الدولي والشراكة العالمية
اعتبارات عامة
 -٣8بالنظر إلى تفاوت قدرات البلدان النامية والصلة القائمة بين مستوى الدعم المقدم لها ومدى قدرتها على تعزيز تنفيذ
هذا اإلطار ،فإنها تحتاج إلى أن تزوَّ د بشكل أفضل بوسائل التنفيذ ،بما في ذلك تزويدها بموارد كافية ومستدامة وفي الوقت
المناسب ،من خالل التعاون الدولي والشراكات العالمية المُقامة من أجل التنمية ،والدعم الدولي المتواصل ،تعزيزا لجهودها
الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث.
 -39ويشمل التعاون الدولي من أجل الحد من مخاطر الكوارث مجموعة متنوعة من المصادر وهو عنصر حاسم في دعم
الجهود التي تبذلها البلدان النامية للحد من مخاطر الكوارث.
 -40وعند التصدي للتفاوت االقتصادي والتفاوت في قدرات االبتكار التكنولوجي والبحث بين البلدان ،من األهمية
بمكان تعزيز نقل التكنولوجيا ،الذي ينطوي على عملية تهيئة وتيسير تدفق المهارات والمعارف واألفكار والدراية الفنية
والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في تنفيذ هذا اإلطار.
 -41ويلزم إيالء البلدان النامية المعرضة للكوارث ،ال سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان
النامية غير الساحلية والبلدان األفريقية وكذلك البلدان المتوسطة الدخل التي تواجه تحديات خاصة ،عناية خاصة في ضوء
ارتفاع مستويات قابلية التضرر والمخاطر لديها ،والتي كثيراً ما تتجاوز إلى حد بعيد قدرتها على التصدي للكوارث والتعافي
منها .وتستلزم هذه القابلية للتضرر التعجيل بتعزيز التعاون الدولي وكفالة إقامة شراكات حقيقية ومتينة على الصعيدين
اإلقليمي والدولي بهدف دعم البلدان النامية في تنفيذ هذا اإلطار ،بما يتفق مع أولوياتها واحتياجاتها الوطنية .وينبغي إيالء
اهتمام مماثل وتقديم مساعدة مالئمة أيضا ً إلى البلدان األخرى المعرضة للكوارث والتي تتميز بسمات خاصة ،كالبلدان
األرخبيلية ،وكذلك البلدان ذات السواحل الممتدة.
 -٤2ويمكن أن تؤثر الكوارث بشكل جائر على الدول الجزرية الصغيرة النامية ،بسبب ما تنفرد وتختص به من قابلية
للتضرر .فآثار الكوارث ،التي زادت حدة بعضها وتفاقمت بسبب تغير المناخ ،تعرقل تقدم هذه الدول نحو تحقيق التنمية
المستدامة .وبالنظر إلى الحالة الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ،هناك حاجة ماسة إلى بناء قدرتها على مواجهة الكوارث
وتوفير دعم خاص لها من خالل تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية المعنونة
"إجراءات العمل المعجَّ ل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) "1في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
 -٤3وال تزال البلدان األفريقية تواجه تحديات متصلة بالكوارث وأخطارا متزايدة ،بما في ذلك ما يتعلق منها بتقليل قابلية
البنى التحتية والصحة وسبل العيش للتضرر .وتتطلب هذه التحديات زيادة التعاون الدولي وتوفير القدر الكافي من الدعم إلى
البلدان األفريقية ،بغية السماح بتنفيذ هذا اإلطار.

 -1القرار  ،15/69المرفق.
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 -٤4وقد ثبت أن التعاون بين الشمال والجنوب ،الذي يكمِّله التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،عنص ٌر أساسي
في الحد من مخاطر الكوارث ،وهناك حاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في كال االتجاهين .وتضطلع الشراكات بدور إضافي
مهم عن طريق تسخير كامل إمكانات البلدان ودعم قدراتها الوطنية في مجال إدارة مخاطر الكوارث ،وفي تحسين الرفاه
االجتماعي والصحي واالقتصادي لألفراد والمجتمعات والبلدان.
تعاون البلدان
 -٤5وينبغي أال تقلِّص جهود البلدان النامية التي تعرض التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي،
َ
المتقدمة النمو في الشمال مع بلدان الجنوب ألنها جهود مكملة للتعاون بين الشمال والجنوب.
 -٤6يشكل التمويل من مصادر دولية مختلفة ونقل القطاعين العام والخاص للتكنولوجيا الحديثة التي يعول عليها والميسورة
التكلفة والمناسبة والسليمة بيئيا ً وفق شروط تساهلية وتفضيلية ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين الناقل والمنقول إليه،
والمساعدة في مجال بناء قدرات البلدان النامية ،وتهيئة الظروف المؤسسية والسياساتية على جميع المستويات ،أمورا بالغة
األهمية للحد من مخاطر الكوارث.
وسائل التنفيذ
 -٤7لتحقيق ذلك ،يلزم القيام بما يلي:
(أ) التأكيد من جديد على أن البلدان النامية يلزمها أن تزوَّ د بشكل أفضل بدعم دولي منسق ومطرد وكاف من أجل الحد
من مخاطر الكوارث ،وخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية
والبلدان األفريقية فضال عن البلدان المتوسطة الدخل التي تواجه تحديات خاصة ،من خالل القنوات الثنائية
والمتعددة األطراف ،بعدة سبل منها تعزيز الدعم التقني والمالي ،ونقل التكنولوجيا بشروط ميسَّرة وتفضيلية وعلى
النحو المتفق عليه بين الطرفين لتطوير قدراتها وتعزيزها؛
(ب) تعزيز فرص استفادة الدول ،وبخاصة البلدان النامية ،من التمويل والتكنولوجيا السليمة بيئيا ً والعلوم واالبتكار
الشامل ،وكذلك تبادل المعارف والمعلومات من خالل اآلليات القائمة ،أي الترتيبات التعاونية الثنائية واإلقليمية
والمتعددة األطراف ،بما في ذلك األمم المتحدة والهيئات األخرى المعنية؛
(ج) تشجيع استخدام منتديات التعاون المواضيعية وتوسيع نطاقها ،كالمجمعات التكنولوجية العالمية والنظم العالمية
لتقاسم الدراية الفنية والمبتكرات والبحوث وكفالة الحصول على التكنولوجيا والمعلومات في مجال الحد من مخاطر
الكوارث؛
(د) إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في برامج المساعدة اإلنمائية المتعددة األطراف والثنائية في جميع القطاعات،
حسب االقتضاء ،في ما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الحضرية
والتكيف مع تغير المناخ.
الدعم المقدَّ م من المنظمات الدولية
 -٤8من أجل دعم تنفيذ هذا اإلطار ،يلزم االضطالع بما يلي:
(أ) قيام األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والمؤسسات المالية الدولية واإلقليمية والوكاالت المانحة
المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث ،حسب االقتضاء ،بتعزيز تنسيق استراتيجياتها في هذا الصدد؛
(ب) قيام كيانات منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك صناديقها وبرامجها ووكاالتها المتخصصة ،من خالل خطة عمل
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية والبرامج القطرية ،بتعزيز االستخدام األمثل للموارد ودعم البلدان النامية ،بناء على طلبها ،في تنفيذ
هذا اإلطار بالتنسيق مع سائر األطر ذات الصلة ،من قبيل اللوائح الصحية الدولية (لعام  ،)2005بوسائل تشمل
تنمية القدرات وتعزيزها ،والبرامج الواضحة والمركزة التي تدعم أولويات الدول على نحو متوازن وجيد التنسيق
ومستدام في إطار والية كل منها؛
(ج) يُطلب إلى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،على وجه الخصوص ،دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض
هذا اإلطار من خالل ما يلي :إعداد استعراضات دورية كل ثالث سنوات عن التقدم المحرز ،وال سيما من أجل
المنتدى العالمي ،والقيام ،حسب االقتضاء وفي الوقت المناسب ،إلى جانب عملية المتابعة في األمم المتحدة ،بدعم
وضع آليات ومؤشرات متسقة للمتابعة على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،بالتنسيق ،حسب االقتضاء ،مع اآلليات
األخرى المعنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ ،وتحديث مرصد إطار عمل هيوغو القائم على شبكة اإلنترنت وفقا
لذلك؛ والمشاركة بنشاط في أعمال فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛
وإعداد إرشادات عملية وقائمة على األدلة للتنفيذ بالتعاون الوثيق مع الدول ،ومن خالل تعبئة الخبراء؛ وتعزيز
ثقافة الوقاية في أوساط الجهات المعنية ذات الصلة ،من خالل دعم وضع معايير من قِبل الخبراء والمنظمات التقنية
ومبادرات الدعوة ونشر المعلومات عن مخاطر الكوارث والسياسات والممارسات المتعلقة بها ،وكذلك عن طريق
توفير التثقيف والتدريب بشأن الحد من مخاطر الكوارث من خالل المنظمات المنتسبة؛ ودعم البلدان ،بعدة سبل منها
المنتديات الوطنية أو ما يعادلها ،في وضع الخطط الوطنية ورصد االتجاهات واألنماط في مجال مخاطر الكوارث
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

وخسائرها وآثارها؛ وعقد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ،ودعم تنظيم المنتديات اإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية؛ وقيادة تنقيح خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
من أجل زيادة القدرة على مواجهتها؛ وتيسير تعزيز الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث ،ومواصلة تقديم الخدمات له ،في تعبئة األعمال العملية والتقنية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث؛ والقيام ،بالتنسيق الوثيق مع الدول ،بقيادة تحديث المنشور المعنون " ،2009مصطلحات االستراتيجية
الدولية للحد من الكوارث عن الحد من مخاطر الكوارث" ،تمشيا ً مع المصطلحات التي اتفقت عليها الدول؛ واالحتفاظ
بسجل اللتزامات الجهات المعنية؛
(د) قيام المؤسسات المالية الدولية ،مثل البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ،بالنظر في أولويات هذا اإلطار لتقديم
الدعم المالي والقروض من أجل الحد على نحو متكامل من مخاطر الكوارث في البلدان النامية؛
(هـ) قيام المنظمات الدولية األخرى والهيئات المنشأة بموجب معاهدات ،بما في ذلك مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والمؤسسات المالية الدولية على الصعيدين العالمي واإلقليمي والحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر ،بدعم البلدان النامية ،بناء على طلبها ،في تنفيذ هذا اإلطار بالتنسيق مع األطر
األخرى ذات الصلة؛
(و) زيادة عمل مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،بوصفها مبادرة األمم المتحدة الرئيسية للعمل مع القطاع الخاص
واألعمال التجارية ،على الحد من مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة وبناء القدرة على مواجهة الكوارث
وتعزيز األهمية الحاسمة للحد من هذه المخاطر؛
(ز) ضرورة تعزيز مجمل قدرة منظومة األمم المتحدة على مساعدة البلدان النامية في الحد من مخاطر الكوارث عن
طريق توفير الموارد الكافية من خالل آليات تمويل مختلفة ،بما في ذلك التبرع لصندوق األمم المتحدة االستئماني
للحد من الكوارث بمساهمات مستقرة وذات حجم أكبر تقدم في حينها ويمكن التنبؤ بها ،وبتعزيز الدور الذي يؤديه
هذا الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ هذا اإلطار؛
(ح) مواصلة االتحاد البرلماني الدولي والهيئات واآلليات اإلقليمية المعنية األخرى للبرلمانيين ،حسب االقتضاء،
دعم الحد من مخاطر الكوارث والترويج له وتعزيز األطر القانونية الوطنية؛
(ط) مواصلة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والهيئات األخرى المعنية في الحكومات المحلية دعم التعاون
والتعلم المتبادل في ما بين الحكومات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ هذا اإلطار.
إجراءات المتابعة
 -٤9يدعو المؤتمر الجمعية العامة إلى النظر ،في دورتها السبعين ،في إمكانية إدراج استعراض التقدم المحرز على
الصعيد العالمي في تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015كجزء من عمليات متابعتها المتكاملة
والمنسقة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة ،بما يتوافق مع أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي
والمنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة ودورات االستعراض الشامل للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات،
حسب االقتضاء ،مع مراعاة المساهمات المقدمة من المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث والمنتديات اإلقليمية للحد من
مخاطر الكوارث ،ونظام رصد إطار عمل هيوغو.
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إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

 -50ويوصي المؤتمر الجمعية العامة بأن تقوم ،في دورتها التاسعة والستين ،بإنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح
العضوية ،يتألف من خبراء ترشحهم الدول األعضاء ويدعمه مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،بمشاركة
الجهات المعنية ،لوضع مجموعة من المؤشرات الممكنة لقياس التقدم المحرز على الصعيد العالمي في تنفيذ هذا اإلطار،
بالتنسيق مع عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة .ويوصي المؤتمر
أيضا ً بأن ينظر الفريق العامل في توصيات الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث بشأن تحديث المنشور المعنون " ،2009مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عن الحد
من مخاطر الكوارث" بحلول كانون األول/ديسمبر  ،2016وبأن ُتقدم حصيلة عمله إلى الجمعية العامة من أجل النظر
فيها واعتمادها.
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الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة
عن الكوارث على الصعيد العالمي
بحلول عام  ،2030بهدف خفض
متوسط الوفيات الناجمة عن الكوارث
على مستوى العالم لكل  100.000فرد
في العقد  2030-2020مقارنة بالفترة
2015-2005

مخطط إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث
2030-2015
النطاق والهدف

سينطبق هذا اإلطار على خطر الكوارث المحدودة والكبيرة ،المتكررة وغير المتكررة ،المفاجئة والبطيئة الظهور الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من
صنع اإلنسان ،وكذلك على ما يتصل بها من أخطار ومخاطر بيئية ،وتكنولوجية ،وبيولوجية .وهدف اإلطار هو االسترشاد به في إدارة مخاطر الكوارث
في مجال التنمية من منظور متعدد األخطار على جميع المستويات ،وكذلك داخل جميع القطاعات وفيما بينها

النتيجة المتوقعة

الغاية

الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح ،وسبل المعيشة ،والصحة ،واألصول االقتصادية ،والمادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والبيئية لألشخاص ،واألعمال التجارية ،والمجتمعات والبلدان

خفض الخسائر االقتصادية الناجمة
مباشرة عن الكوارث قياسًا على
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بحلول عام 2030

األهداف
الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان
التي لديها استراتيجيات وطنية
ومحلية للحد من مخاطر الكوارث
بحلول عام 2020

منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية ،وإنشائية ،وقانونية ،واجتماعية ،وصحية ،وثقافية،
ِّ
وتعزز االستعداد للتصدي لها
وتعليمية ،وبيئية ،وتكنولوجية ،وسياسية ،ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار والضعف في وجه الكوارث وتحد منهما،
والتعافي منها ،ومن ثم ِّ
تعزز القدرة على مواجهتها

الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص
المتضررين على الصعيد العالمي
بحلول عام  ،2030بهدف خفض
الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل
 100.000فرد في العقد 2030-2020
مقارنة بالفترة 2015-2005

الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث
من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما
تسببه من تعطيل للخدمات األساسية،
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية،
بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود
في وجه الكوارث بحلول عام 2030

الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الزيادة بدرجة كبيرة فيما هو متوفر من
الدولي مع البلدان النامية من خالل إيجاد نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر
الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها
الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها
الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا
اإلطار بحلول عام 2030
بحلول عام  2030من خالل إيجاد الدعم
الكافي والمستدام لتكملة أعمالهم الوطنية
المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول
عام 2030

أولويات العمل
األولوية 4
تعزيز درجة االستعداد لمواجهة الكوارث من أجل التصدي
الفعَّال لها" ،وإعادة البناء على نحو أفضل" للتعافي من آثار
الكوارث ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار

األولوية 3
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز
القدرة على المجابهة

األولوية 2
تعزيز إدارة مخاطر الكوارث بهدف إدارة
مخاطر الكوارث

لألسلوب المتبع في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني،
واإلقليمي ،والعالمي أهمية كبيرة في إدارة الحد من مخاطر الكوارث
في جميع القطاعات وضمان تناسق األطر الوطنية والمحلية
للقوانين ،واللوائح ،والسياسات العامة التي توجه القطاعين العام
والخاص ،من خالل تحديد األدوار والمسؤوليات ،والتي تشجعهما
وتحفزهما على اتخاذ اإلجراءات ومعالجة مخاطر الكوارث

اتخاذ القرارات بطريقة شاملة تتسم
بالدراية بالمخاطر مع اتباع نهج
متعدد األخطار

لتعزيز المنفعة االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية ،والثقافية
لألشخاص والمجتمعات والبلدان وممتلكاتهم ،وكذلك البيئة ،فال بد
من ضخ استثمارات عامة وخاصة في مجال الوقاية من مخاطر
الكوارث والحد منها باستخدام تدابير إنشائية وغير إنشائية .وهذه
االستثمارات قد تكون حوافز قوية لالبتكار ،والنمو ،وإيجاد فرص
العمل .وهي تدابير فعَّالة من حيث التكلفة وتساهم بشدة في إنقاذ
األرواح ،ومنع وقوع الخسائر وتقليلها ،وضمان فعَّالية التعافي
وإعادة التأهيل

المبادئ التوجيهية
التزام المجتمع برمته

تعزيز التعاون الدولي وكفالة إقامة
شراكات عالمية فعَّالة ،وحقيقية ،ومتينة

االلتزام الكامل من قِبل جميع مؤسسات
الدولة ذات الصبغة التنفيذية والتشريعية،
على الصعيدين الوطني والمحلي

اتقاء التسبب في مخاطر الكوارث
والحد من المخاطر الحالية ،من خالل
"إعادة البناء على نحو أفضل"

تحديد الدعم المقدم من البلدان المتقدمة
والشركاء إلى البلدان النامية بما يتناسب
مع االحتياجات واألولويات الوطنية
التي تحددها هي بنفسها

تمكين السلطات المحلية والمجتمعات
المحلية بوسائل تشمل توفير الموارد
والحوافز وتخويل مسؤوليات اتخاذ
القرارات ،حسبما يقتضيه األمر

تشير الدروس المستخلصة من التجارب السابقة إلى ضرورة تعزيز
االستعداد لمواجهة الكوارث لضمان توفر القدرات الالزمة للتصدي
للكوارث والتعافي منها بفعَّالية .وقد أثبتت الكوارث أن مرحلة
التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار ،التي تحتاج إلى التأهب قبل وقوع
الكوارث ،تمثل فرصة حاسمة "إلعادة البناء بطريقة أفضل" بسبل
منها إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث .وال بد في هذا السياق
من تمكين النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة من القيادة والترويج عل ًنا
لتنفيذ ُنهج تتسم باإلنصاف بين الجنسين ويمكن للجميع االستفادة منها
خالل مرحلتي االستجابة وإعادة البناء

ينبغي للدول أن تضطلع على الصعيد المحلي ،والوطني ،واإلقليمي ،والعالمي بأعمال مركزة داخل كل قطاع وفي جميع القطاعات ،وذلك في المجاالت التالية ذات األولوية.

األولوية 1
فهم مخاطر الكوارث

فهم لجميع أبعاد مخاطر
يجب أن تستند إدارة مخاطر الكوارث إلى ٍ
الكوارث المتمثلة في قابلية تضرر األشخاص والممتلكات وقدراتهما
ومدى تعرضهما للمخاطر وخصائص األخطار والبيئة

المسؤولية األساسية الواقعة على الدول
فيما يتعلق باتقاء مخاطر الكوارث
والحد منها ،بوسائل تشمل التعاون

التصدي للعوامل الكامنة وراء مخاطر
الكوارث عن طريق االستثمارات
وهو ما يُعد إجرا ًء أكثر فعَّالية من حيث
التكلفة مقارنة باالعتماد بصورة أساسية
على التصدي للكوارث بعد وقوعها
والتعافي منها

حماية األشخاص وممتلكاتهم،
وفي نفس الوقت احترام جميع حقوق
اإلنسان وتعزيزها بما فيها الحق
في التنمية

اإللمام بالخصائص المحلية
والمحددة لمخاطر الكوارث كي
يتسنى تحديد التدابير الالزمة للحد
من هذه المخاطر

التشارك في المسؤوليات بين
الحكومات المركزية والسلطات
الوطنية المختصة والقطاعات
والجهات المعنية ،بما يتناسب
مع الظروف الوطنية

تناسق جميع السياسات ،والخطط،
والممارسات ،واآلليات المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث والتنمية
المستدامة عبر القطاعات المختلفة

www.preventionweb.net/go/sfdrr
www.unisdr.org
isdr@un.org

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

36

جلسات العمل

اعتمد ممثلون عن  185دولة إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015
خالل مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث (.)WCDRR
37

البرنامج الرسمي لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث
المعني بالحد من مخاطر الكوارث
 18-14آذار/مارس  ،2015سِ نداي  -اليابان

38

39

02

40

حفل
االفتتاح

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

القسم الحكومي الدولي

فخامة السيدة/إيريكو ياماتاني،
رئيسة المؤتمر
أود أن أتقدم إليكم بالشكر على شرف انتخابي رئيسًا لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر
الكوارث.
لقد انقضت بالفعل عشر سنوات منذ اعتماد المؤتمر العالمي الثاني إلطار عمل هيوغو .)HFA( ،ومنذ ذلك الحين،
تم إحراز تقدم في مجال الحد من مخاطر الكوارث على األصعدة المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والعالمية من خالل
الجهود المبذولة من قِبل البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرين .وقد عملت اآلليات الدولية أيضًا على دعم هذا التقدم.
وبشكل عام ،وفر إطار عمل هيوغو توجيهًا حيويًا للجميع ،إال أنه على مدار العشر سنوات ذاتها المحددة لإلطار،
استمرت الكوارث في إحداث خسائر وأضرار في أماكن مختلفة من العالم ،ونذكر منها هنا منطقة توهوكو ،التي تعرضت
للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان قبل أربع سنوات .إضافة إلى ذلك ،فهناك مخاطر جديدة بشأن الكوارث تنشأ
نتيجة بروز ظواهر جديدة مثل التنمية الحضرية ،وتغير المناخ ،والعولمة .ويمكننا ،من خالل استعراض السنوات العشر
الماضية ،أن نالحظ التقدم المحرز ،غير أننا سنجد أن هناك عد ًدا من الثغرات ال تزال موجودة في تنفيذ إطار عمل
هيوغو مثل معالجة العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث وضمان وجود الوسائل المالئمة للتنفيذ.
وثمة حاجة عاجلة وملحة إلى تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية الناس ،والمجتمعات والبلدان ،ومصادر رزقهم،
وصحتهم ،وتراثهم الثقافي ،وممتلكاتهم االجتماعية االقتصادية ،ونظمهم اإليكولوجية بمزيد من الفعَّالية .ولذلك فمن المهم
للغاية وضع إطار بديل إلطار عمل هيوغو ،بحيث يكون إطارً ا عملي المنحى من شأنه توجيه االستثمار في مجال الحد
من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها.
من المزمع أن يشهد عام  2015أدوات مهمة أخرى في إطار خطة التنمية لما بعد عام  .2015وسوف يؤدي ضمان
وجود روابط فعَّالة مع هذه األدوات إلى تعميم الحد من مخاطر الكوارث ضمن سياسات التعاون الدولي والتنمية ،كما
سيسهم في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر.
يُسعدني اليوم رؤية العديد من الوفود الموقرة ،التي تضم العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المسؤولين عن الحد
من مخاطر الكوارث مجتمعين هنا في سِ نداي.
وسيتم تخصيص خمسة أيام ابتدا ًء من اليوم لوضع إطار جديد للحد من مخاطر الكوارث وتحديد إعالن والتزامات
سياسية للتنفيذ .كما ستكون هناك أيضًا مناقشات بشأن معالجة المخاطر الناشئة على نحو يشارك فيه أصحاب المصلحة
المتعددين.
وأود اآلن أن أدعوكم جميعًا لالنضمام إلى المناقشات الحثيثة التي ُتجرى استنا ًدا إلى الخبرات والمعرفة التي تتمتع بها
بلدانكم من أجل تحقيق نتائج ناجحة للمؤتمر.
إننا نقدر آراءكم ومشاركتكم الفعَّالة ،وكلنا ثقة في أنها ستجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

فخامة السيد/بان كي  -مون،
األمين العام لألمم المتحدة
يشرفني ،نيابة عن األمم المتحدة ،أن أرحب بجميع الشركاء في سِ نداي .كما أُعرب عن عميق امتناني لحكومة اليابان الستضافتها
هذا المؤتمر المهم ،وأتوجه بالشكر لمواطني سِ نداي على حفاوة ضيافتهم.
كما يشرفني بشكل خاص حضور جاللة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لدعمهم القوي لقضية الحد من مخاطر الكوارث
التي ُتعد قضية بالغة األهمية ،وأتقدم بالشكر لجاللتهم.
السيدات والسادة ،لقد قدمت اليابان الكثير من اإلسهامات لألمم المتحدة وللعالم.
كما أتقدم بالشكر أيضًا إلى المانحين الذين قدموا المساعدات لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،تحت قيادة
ممثلتي الخاصة ،السيدة/مارغريتا والستروم.
أصحاب الفخامة ،السيدات والسادة ،إن حضوركم هذا االجتماع جعله االجتماع األرفع مستوى في مجال الحد من مخاطر
الكوارث على مر التاريخ .فهذه هي الخطوة األولى في مسيرتنا نحو مستقبل جديد من شأنه أن يضع شعوب العالم على
مسار مستدام.
إن الحد من مخاطر الكوارث يدعم التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ .سوف يؤدي تحقيق نتائج
طموحة من هذا االجتماع إلى نقلنا إلى مسار آخر يتضمن وجود خطة جديدة للتنمية المستدامة تضم مجموعة من أهداف
التنمية المستدامة إضافة إلى إبرام اتفاق عالمي حقيقي بشأن تغير المناخ فضالً عن التمويل الذي يستهدف ترجمة الخطط
إلى أفعال .وسوف يكون من شأن النجاح هنا أن يعزز الزخم بشأن االجتماع المزمع انعقاده في تموز/يوليو في أديس أبابا
بشأن التمويل؛ واجتماع القمة الخاص بشأن التنمية المستدامة المقرر انعقاده في نيويورك خالل أيلول/سبتمبر؛ واجتماع
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القمة بشأن تغير المناخ المزمع انعقاده في باريس.
االستدامة تبدأ في سِ نداي.
يأتي اجتماعنا بعد أيام قليلة من الذكرى المفجعة الرابعة للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان.
السيدات والسادة ،إن فانواتو تتعرض حاليًا إلعصار بام المداري.
فقد مرَّ قلب العاصفة الليلة على مقربة شديدة من العاصمة ،بورت فيال .لسنا على علم واضح حتى اآلن بتأثير الكارثة،
ولكننا نخشى من حدوث تدمير وأضرار على نطاق واسع .آمل أن تنتهي هذه الكارثة بأقل خسائر ممكنة في األرواح.
وأتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعب فانواتو وممثليه.
لقد قابلت رئيس فانواتو هذا الصباح ،ونقلت له بصفة شخصية ،ونيابة عن األمم المتحدة ،خالص تعازينا لشعب فانواتو،
وأكدت له التزامنا الشديد تجاهه وتضامننا معه.
إن ما نناقشه هنا لهو أمر حيوي للغاية بالنسبة لماليين األشخاص حول العالم .ويجب أن تظل احتياجاتهم في محور
تركيزنا خالل المفاوضات التي ُتجرى بشأن هذا االتفاق .إن قلوبنا مع جميع ضحايا الكوارث ،وأفضل ما يمكننا أن نقدمه
لهم هو إنجاح هذا المؤتمر بأفضل شكل.
أصحاب الفخامة ،السيدات والسادة ،لقد ساعد إطار عمل هيوغو الذي تم اعتماده قبل عقد من اآلن على إنقاذ حياة اآلالف
من األشخاص .واآلن يجب علينا تلبية االحتياجات المتنامية للعالم من خالل تمكين األفراد ،ودعم المجتمعات ،وتزويد
المؤسسات بالموارد.
ويجب علينا أن نقدم مساعدة خاصة لألشخاص األكثر فقرً ا وتضررً ا .يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المخاطر التي تهدد
ً
وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية .كما أن الكوارث تعرِّ ض
مئات الماليين من األشخاص،
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن لخطر جسيم .يوجد تسع من كل عشر ضحايا من ضحايا الكوارث في البلدان
متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل .لذا فإن هذه الدول بحاجة إلى اهتمام خاص .غير أن الحد من مخاطر الكوارث يصب
في مصلحة الجميع – كما أنه شأن يخص الجميع.
في ظل هذا االقتصاد الذي تسيطر عليه مظاهر العولمة ،أصبح العالم أصغر من أي وقت مضى .فالزلزال الذي يضرب
أحد البلدان يزلزل أركان األسواق المالية في بلد آخر .والعواصف المدارية التي تحدث في إحدى المناطق تسبب
اضطرابات اقتصادية في منطقة أخرى .ومن ث َّم فإن الحد من مخاطر الكوارث هو خط الدفاع األمامي ضد آثار تغير
المناخ .فهو بمثابة استثمار ذكي لألعمال واستثمار حكيم في إنقاذ األرواح.
تتجاوز التكاليف التي يتكبدها العالم سنويًا نتيجة األضرار في الوقت الحالي مبلغ  300مليار دوالر أمريكي .ويمكننا
أن نشاهد هذا الرقم يتزايد مع تزايد أعداد األشخاص الذين يتعرضون للمعاناة .أو على النقيض يمكننا خفض هذا الرقم
بشكل كبير واستثمار المدخرات في التنمية.
إن تخصيص ستة مليارات دوالر سنويًا من شأنه أن يُنتج مدخرات تصل إلى  360مليار دوالر أمريكي بحلول
عام  .2030ال تقتصر القدرة على المجابهة على وجود منشآت قوية يمكنها مجابهة الزالزل فقط .ولكن القدرة الحقيقية
على المجابهة تنبثق من وجود روابط قوية فيما بين البلدان والمجتمعات .وهذا هو سبب اجتماعنا هنا في سِ نداي.
تلتزم األمم المتحدة بتعزيز هذه الروابط من خالل خطة عمل موحدة .وإنني أعول على مشاركتكم.
دعونا نعمل بروح التضامن العالمي لنجعل عالمنا أكثر أما ًنا وازدهارً ا للجميع.

فخامة السيد/شينزو آبي،
رئيس وزراء الدولة المستضيفة
في مناسبة افتتاح مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،أود أن أعبر عن خالص ترحيبي
بجميع المشاركين.
ً
لقد كان الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في آذار/مارس  2011حدثا غير مسبوق أدى إلى تعرضنا آلثار مدمرة
أودت بحياة ما يقرب من  20000شخص فضالً عن آثاره الضخمة على سبل المعيشة لدى الشعب الياباني.
لقد تمكنا من تخطي تلك األزمة بشكل كبير بفضل المساعدة التي قُدمت من العديد من البلدان وشملت توفير فرق إنقاذ
وتقديم تبرعات .وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص تقدير الشعب الياباني لتلك المساعدات.
كما أود أيضًا أن أخبركم بأن إعادة اإلعمار تجري اآلن بفضل مساعدتكم وجهودكم المضنية التي قدمتموها في المنطقة
المتضررة.
ُتعد اليابان من البلدان المعرضة للكوارث ،وظلت تعمل جاهدة على الحد من مخاطر الكوارث منذ وقت طويل .عند بناء
طوكيو قبل  400سنة من اآلن ،قام الحاكم بحماية المدينة من خالل إبعاد مجرى النهر عنها .وكانت أعمال اإلنشاء،
التي استمرت  60عامًا ،صعبة للغاية بالنظر إلى مستوى التكنولوجيا الهندسية في ذلك الوقت.
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تشدد اليابان على أهمية "إعادة البناء على نحو أفضل" .إنه تعبير جديد ،ولكننا نعمل على هذا األمر منذ فترة طويلة.
بالنظر إلى الفيضانات على سبيل المثال ،فقد كنا نتخذ تدابير "إعادة البناء على نحو أفضل" كأن نقوم بمراجعة خطط
إدارة الفيضانات ،وإعادة تعزيز السدود ،وتشييد القنوات ،والتثقيف الشامل بشأن مواجهة الكوارث.
هذه الجهود تؤتي ثمارها .منذ ستين عامًا ،تعرضت اليابان لفيضان واسع النطاق أودى بحياة  1000شخص.
واليوم نتعرض للفيضانات وال تتجاوز الخسائر في األرواح  100شخص.
لقد أصبح لدينا في اليابان أيضًا قول تتناقله األجيال ،ويتعلق بالمساعدة في إنقاذ حياتنا ،وينبثق من تجاربنا مع أمواج
تسونامي ،وهو "إذا حدثت أمواج تسونامي ،فأنقذ نفسك ،وانتقل إلى منطقة مرتفعة بسرعة".
المبدأ هنا هو "عليك أال تتوانى في اإلجالء ،وتأكد أن عائلتك تقوم باألمر ذاته ،ولتلتقوا مرة أخرى عند المكان المرتفع".
عندما حدث الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان ،بدأ الطالب الذين توارثوا هذا القول في القيام باإلجالء بأنفسهم إلى
جانب مساعدة األطفال الصغار في اإلجالء .ونتيجة لذلك ،تم إنقاذ الكثير من األرواح.
منذ انعقاد المؤتمر العالمي األخير في هيوغو ،شهدت إدارة الكوارث لدينا تقدمًا.
وعلى الجانب اآلخر ،فقد صُدمنا بسبب زلزال كشمير ،وإعصار نرجس في ميانمار ،وزلزال سيشوان العظيم في الصين،
وزلزال هايتي ،فضالً عن العديد من الكوارث األخرى.
من األهمية بمكان مشاركة الدروس المستفادة من هذه الكوارث وتوارثها عبر األجيال.
سنعمل خالل هذا المؤتمر على تبادل الخبرات والدروس المستفادة الحالية والسابقة من كل جزء من العالم ،وتأكيد
األنشطة التي تمت بنا ًء على "إطار عمل هيوغو" ،ومناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة ،والسعي إلى التعاون الفعَّال
مع مختلف أصحاب المصلحة ،ثم وضع إطار جديد.
ومع نقلنا لما تم تحقيقه من إنجازات في هيوغو إلى سِ نداي ،فإننا بصدد وضع إطار عالمي جديد.
إنني أرحب بمشاركتكم الحثيثة وآمل أن يكون هذا المؤتمر العالمي ً
حدثا مثمرً ا.
وأخيرً ا وليس آخرً ا ،اسمحوا لي أن أستغل هذه الفرصة لزيارتكم سِ نداي ،وأدعوكم لالستمتاع بالطبيعة الغنية ،والتاريخ،
والثقافة ،والطعام ،وسبل المعيشة في منطقة توهوكو.
زيارتكم تشجع على إعادة اإلعمار في كل جزء من منطقة توهوكو المتضررة من كارثة تسونامي .لكم خالص التقدير
على ما تقدمونه لنا من دعم.

فخامة السيد/لوران فابيوس،
الرئيس القادم للجلسة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول األطراف
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
إنه شرف عظيم لي أن أوجه خطابي لكم بصفتي الرئيس القادم لمؤتمر األمم المتحدة الحادي والعشرين المعني بالمناخ
" ،"COP21الذي من المقرر عقده في كانون األول/ديسمبر  2015في باريس.
وقبل أن أبدأ ،أود ،سيدتي الرئيسة ،أن أخلد ذكرى ضحايا إعصار تسونامي الذي ضرب الساحل على بُعد مسافة قليلة
من هنا منذ أربع سنوات تقريبًا من اليوم .إننا لن ننساهم أب ًدا.
من المزمع أن يتناول مؤتمر سِ نداي المنعقد اليوم ،وكذلك مؤتمر باريس المقرر عقده في كانون األول/ديسمبر مسألتين
تبدوان منفصلتين وهما الحد من مخاطر الكوارث من ناحية ،ومكافحة تغير المناخ من الناحية األخرى .في الواقع ال يمكن
الفصل بين هاتين المسألتين .في حقيقة األمر ،من المقدر في الوقت الحالي أن أكثر من  70بالمئة من الكوارث الطبيعية
مرتبط بتغير المناخ ،وهي نسبة تبلغ ضعف ما كانت عليه منذ عشرين سنة ،وسوف يزداد هذا الرقم في المستقبل.
تم تحديد إجمالي ما يزيد على  70بل ًدا باعتبارها البلدان األكثر عرضة لمخاطر الكوارث :والتي تتعرض لظواهر
مناخية قاسية مثل األعاصير ،أو الفيضانات ،أو العواصف الرملية ،أو الثلوج .كما تتعرض هذه البلدان أيضًا لظواهر
قاسية تتعلق بتغير المناخ :الجفاف المتزايد في أفريقيا ،وارتفاع مستوى سطح البحر بما يهدد المناطق الساحلية في آسيا
ويعرض وجود الدول الجزرية الصغيرة النامية للخطر .ولم تسلم البلدان الغنية ،فاليابان تعرف جي ًدا تكاليف هذا األمر.
ومع ذلك ،فإن البلدان األكثر فقرً ا تكون هي األكثر تضررً ا ،حيث إن لديها موارد أقل للتعامل مع هذه اآلثار المترتبة على
تغير المناخ .يجب علينا أن نظهر تضام ًنا بشكل خاص مع هذه البلدان.
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من المعروف أننا يجب أن نتجنب الخلط بين المفاوضات ،فالمفاوضات لها القواعد والموازين الخاصة بها ،ولكن الجهود
المبذولة للحد من مخاطر الكوارث التي ظللنا نبذلها لعدة سنوات والتي نعمل على وضع استراتيجية دولية جديدة لها،
ترتبط أيضًا بالمناخ .ينبغي أن يكون هناك ترابط بين الحد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغير المناخ ،فالحلول لكل
منهما غالبًا ما تكون واحدة.
اسمحوا لي أن أذكر لكم مثالين .عندما يتم وضع نظام إنذار للكوارث الطبيعية ،فإننا نساهم في التكيف مع تغير المناخ.
وعندما نضع في اعتبارنا ،على سبيل المثال ،مخاطر تغير المناخ عندما نكون بصدد تصميم المباني ووضع مخطط
الستخدام المناطق الساحلية ،فإن هذا أيضًا يُعد مساهمة في التكيف مع تغير المناخ .لذا يجب علينا النظر في هذه
المشكالت معًا وليس بصورة منفصلة.
في اآلونة األخيرة ،في نهاية عام  ،2014ذهبت مع الرئيس الفرنسي إلى كاليدونيا الجديدة ،المهددة اليوم بخطر التعرض
إلعصار استوائي ،لحضور مؤتمر قمة مع قادة الدول الجزرية في المنطقة ،وتحالف مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.
وقد أخبرونا باحتياجهم إلى تحقيق نتيجة طموحة لسِ نداي وكذلك تحقيق نتيجة طموحة فيما يتعلق بالمناخ في باريس،
بما يسمح بالحد من االحترار العالمي إلى درجتين ،بل إلى درجة ونصف إن أمكن ،ألن ذلك من شأنه أن يعرِّ ض بقاء
الدول الجزرية الصغيرة النامية للخطر .وقد أكدوا جميعًا على الحاجة لدعم المجتمع الدولي إلعداد أو لتعزيز نظم التحذير
من الكوارث والتصدي لها.
ونحن نعرف أن البلدان والمنظمات المُمثلة هنا قد بذلت جهو ًدا مستميتة في هذا الصدد .وأود أن أرحب بهم وأتقدم لهم
بخالص الشكر .سيتم اإلعالن عن إجراءات جديدة خالل األيام القليلة المقبلة ،ولكن دعونا ننوه على أننا ما زلنا بعي ًدا
عن الرؤية الشاملة ،فنحن بحاجة إلى هدف مشترك يمكننا هيكلة جهودنا حوله.
لقد كان من الممكن تجنب المشكالت المتعلقة بالموارد البشرية ورأس المال التي واجهتها الفلبين إبان اإلعصار الذي
ضربها في عام  2013إذا تمت االستعانة بنظام كهذا ،وهناك العديد من البلدان أيضًا التي ليس لديها هذا النظام .ولهذا
السبب أود أن أوجه ندا ًء هنا في سِ نداي حتى يتسنى لسكان البلدان األكثر تضررً ا الوصول بأسرع ما يمكن إلى آلية
عالمية ،يمكن أن نطلق عليها "اإلنذار بكوارث المناخ" .والهدف من ذلك هو تزويد جميع البلدان المعنية ببيانات األرصاد
الجوية التي يمكن للعديد من البلدان الحصول عليها من خالل شبكة مراقبة األرصاد الجوية المزروعة في جميع أنحاء
العالم .وسوف يتطلب ذلك تمويل الحصول على أجهزة الحاسوب ووسائل االتصال حتى يتسنى معالجة هذه البيانات
ونشرها ،فضالً عن الحاجة لدعم تعميم نظم إرسال الرسائل النصية القصيرة ( .)SMSإن هذا األمر ليس مستحيالً،
ونحن كدولة فرنسا جاهزون للقيام بدورنا.
إن ما نسعى لبنائه بالتعاون مع األمين العام لألمم المتحدة ،الذي أود أن أشكره على مشاركته في هذه المهمة،
من أجل مؤتمر األمم المتحدة الحادي والعشرين المعني بالمناخ " "COP21المزمع انعقاده في باريس خالل كانون
األول/ديسمبر هو إقامة "تحالف باريس للمناخ" الذي يقوم على أربعة أركان :أوالً وقبل كل شيء ،إبرام اتفاق عالمي
ومتميز من شأنه الحد من تغير المناخ إلى درجتين؛ ثانيًا ،المساهمات الوطنية ،التي كان من المفترض اإلعالن عنها من
قبل؛ ً
ثالثا ،الموارد المالية ،التي ستكون بمثابة تعهد بالمعاملة العادلة لضمان تحقيق فعَّالية االتفاق؛ وأخيرً ا ،ما نسميه
وضع "خطة الحلول" ،التي ستتيح لنا الجمع بين جميع أصحاب المصلحة  -بما فيهم المدن ،والمناطق ،والشركات،
والمجتمع المدني  -الذين من المزمع أن يعملوا على األرض جنبًا إلى جنب مع الحكومات.
السيدات والسادة ،لقد أوضحت المعلومات التي نشرتها الرابطة الدولية للطاقة أمس أنه ،وبعد أكثر من  40عامًا،
لم تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا في عام  ،2014على الرغم من ارتفاع متوسط النمو االقتصادي حول
العالم بنسبة  3بالمئة .وهذا يوضح إمكانية حدوث مثل هذا التغير اإليجابي ويعطينا األمل بشأن مؤتمر األمم المتحدة
الحادي والعشرين المعني بالمناخ " "COP21وبشأن العام بأكمله الذي يجب أن يكون عام التنمية المستدامة .وأود أن
أؤكد هنا على مدى أهمية نتيجة مؤتمر سِ نداي التي تدفعنا ألن نبدأ هذا العام على أساس متميز .وأضيف أن هذا النجاح
سيدعم النتيجة المرجوة من مؤتمر باريس.
شكرً ا جزيالً لكم.
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السيدة ريجينا بريتشت،
ممثلة المجموعات الرئيسية التسع
إنه لشرف لي أن أكون معكم هنا وأن أقف أمامكم هذا الصباح  -وبحق يبدو هذا األمر كأنه حلم بعض الشيء بالنسبة لي.
لقد حضرت إلى اليابان منذ أسبوع فقط ولكنني أشعر أنها تجربة جديدة! في إحدى زياراتي للمجتمعات المحلية ،جالت
بخاطري فكرتان ،أود أن أشاركهما معكم هذا الصباح حيث إنهما ترتبطان بالمهمة المطروحة أمامنا هذا األسبوع
والمتمثلة في إنهاء اإلطار القادم لما بعد عام  2015واعتماده.
بالنسبة لي ،أعتقد أنني محظوظة نوعًا ما .فمما ال شك فيه أن هذا النوع من العمل سيكون صعبًا إذا لم تعوِّ د نفسك على
احتمال هذا الواقع أو تنأ َ بها عنه عندما ترى بنفسك مدى المأساة التي يعنيها فقدان أحبابك ،ومنزلك ،وسبل معيشتك،
وترى مستويات المأساة التي يعيشها الناس .ولكنني في هذا العمل ،أعمل مع شبكات من القيادات النسائية ،صغارً ا
وكبارً ا ،لدعم األنشطة التي يقمن بها لبناء القدرة على المجابهة ،وجهود التعافي ،وإعادة اإلعمار .إنني أرى بعض األمور
الرائعة  --فالنساء في األحياء الفقيرة في أوغندا يصنعن الفحم عديم الدخان الموفر للطاقة من قشر الموز ،والمرأة الريفية
في كينيا تصنع مواقد وخزانات الغاز الحيوي إلمداد البيوت الريفية بالطاقة ،ونساء القاعدة الشعبية في أمريكا الوسطى
يعملن عبر المجتمعات والبلدان إلقامة شراكة مع المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بهدف تدريب
رؤساء البلديات على الوصول بالمدن ألن تكون قادرة على المجابهة وعلى كيفية العمل مع مجتمعاتهم المحلية .إنني
أباشر العمل يوميًا مع مجموعة من أقوى النساء في العالم ،الالتي يترأسن حركات تضم  55.000شخص في زامبيا ،و
 100.000مجموعة نسائية في الهند ،واالتحادات الوطنية للفقراء في الفلبين.
لذا ستجدونني هذا الصباح أكرر أسماءهن كثيرً ا ،وما يقمن به من أعمال ،وكذلك البلدان الالتي ينتمين لها ،ألنني أريدكم
أن تبدؤوا معي تخيل ما يقمن به من أعمال  --وأتمنى أن تتمكنوا من مقابلة بعضهن هذا األسبوع ،فور أن يأتين .وبصفة
عامة ،أريد أن أخبركم بأنني لم أحضر أمامكم وحدي.
سؤالنا األول هذا الصباح هو :ما الذي تخطط المجتمعات للقيام به في بالدكم .سأعطيكم تلميحً ا :هم يقومون بالكثير (اإلشارة
إلى "هم" في هذا الموضع لها معنى جماعي --سواء كان من الممكن رؤية أو معرفة ما يقومون به من أنشطة أم ال).
ونخص بالذكر هنا تلك المجموعات التي طالما نسمع أنها فئات متضررة  --وهم النساء ،وذوو اإلعاقة ،والشباب.
دعوني ألعود مرة أخرى وأخبركم كيف تمنحني اليابان حياة جديدة في الوقت الحالي .إنني من خالل التعاون مع لجنة
هويرو ،وبالشراكة أيضًا مع المنظمات اليابانية المحلية المستضيفة ،وهما منظمة  ،Women’s Eyeوالمركز الياباني
للمنظمات غير الحكومية للتعاون الدولي ( ،)JANICأنشأنا أكاديمية شعبية بالتعاون مع نساء مينامي سانريكو-تشو،
وفوكوشيما ،وايواتي الالتي تضررن من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان ،وأمواج تسونامي ،والكارثة النووية.
تمت استضافتنا بكرم وسخاء من قبل بلدية مينامي سانريكو في مقاطعة مياجي (يمكنكم الذهاب إلى هناك إذا قررتم قضاء
يوم إضافي في اليابان ولم تعرفوا بالضبط ما يمكنكم فعله في هذا اليوم ،قابلوا هؤالء األشخاص ويمكنكم اإلقامة في فندق
 Hotel Kanyoوأنا واثقة من أنكم ستشكرونني على ذلك فيما بعد).
وقد كان أول مكان توقفنا عنده في مقاطعة مياجي هو مستوطنة إعادة التوطين المؤقتة الموجودة خارج المدينة .وهناك
التقينا بـ "مايومي" .التي أخبرتنا كيف أن النساء المسنات كن يلتقين بانتظام في إحدى المستوطنات السكنية المؤقتة
الحتساء الشاي المستخلص من زهرة الكاميليا في ملتقى اجتماعي يقمن خالله بصنع البطاقات البريدية والدبابيس التي
على شكل زهرة الكاميليا التي ترونني أرتديها اليوم .كما روت لنا أن زهرة الكاميليا هي زهرة أصلية في المنطقة
وكيف أن لديها القدرة على التأقلم في المناطق شديدة الملوحة والصمود في وجه تسونامي ،لذا فهي تحمل الكثير من
المعاني بالنسبة لهم .تحدث أمواج تسونامي هناك كل  50سنة تقريبًا ويستغرق األمر  50سنة حتى تنضج زهرة الكاميليا
تمامًا  --هذا التشبيه يحمل معاني قوية؛ فهي تتحدث عن كيف أن زراعة زهرة الكاميليا ،يشبه تمامًا التعافي وإعادة
اإلعمار التي تمثل عمليات طويلة المدى تستغرق سنوات وتتطلب الكثير من االهتمام.
هذا كل ما أخبرتنا عنه في البداية.
ولكننا طرحنا عليها مزي ًدا من األسئلة .حيث بدأت في إخبارنا عن كيف أنها بالفعل كاهنة تتبع ديانة الشنتو ،وتستخدم
العائدات التي تحصل عليها من بيع البطاقات البريدية لشراء بصيالت األزهار وزراعتها ،التي ستمثل طريق هروب
للمجتمع .طريق هروب؟ انتظروا فهناك ما هو أكثر ،هناك مستويات لذلك .قررت مجموعة تنمية زهرة الكاميليا أال
تلتقي بمنأى عن المجتمع وبدأت في التواصل مع المجتمع على نطاق أوسع .ومن ث َّم قمن بتنظيم األطفال في المجتمع
لزراعة األشجار التي ستشكل طريق الهروب في المستقبل ،حتى يتسنى لهم ليس فقط معرفة تلك الطرق ،ولكن أيضًا
التعرف على ثقافتهم وتاريخهم .ويُعد هذا بمثابة تناقل ثقافة قدرة األماكن والثقافات على المواجهة عبر األجيال .كما
تعمل مجموعة تنمية زهرة الكاميليا أيضًا مع مقاطعة مياجي لدمج طرق الهروب ضمن التخطيط المحلي للمنطقة ،وحتى
عندما تكون هناك عمليات تطوير جديدة تتعارض مع طريق الهروب ،تتعاون مجموعة زهرة الكاميليا مع الحكومة
المحلية القتالع النباتات وتخطيط طرق بديلة .ويمكن اعتبار ذلك بمثابة أنشطة للشراكة ،والتخطيط المحلي ،والتثقيف
المجتمعي ،والوعي ،واالستعداد.
إنه أمر رائع .هؤالء النساء مدهشات .والحكومة المحلية أيضًا مدهشة لتقديرها إلمكانات شعبها والشراكة معهم لجعل
المجتمع أكثر أما ًنا وقادرً ا على حماية تراثه.
ولكن ما الذي أريدكم أن تستخلصوه من التجربة مع مجموعة تنمية زهرة الكاميليا .وأذكر لكم اآلن الخاطرتين اللتين
أشرت إليهما  --وأود أن ألفت انتباهكم إلى أنهما متباينتان:
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1 -1الخاطرة األولى هي أن معظم المعتقدات الرئيسية في العالم تؤكد مفهوم الترابط ،أو أننا جزء من الكل ولسنا بمعزل
عن اآلخرين ،ولسنا مجرد أفراد منفصلين عن المجتمع .يشير مفهوم المايا الذي يعني (الوهم) إلى أننا منبثقون عن
الكل وأن مهمتنا هي أن ندرك هذا الكل.
ً
2 -2إننا هنا جزء من مجموعة متكاملة من األشخاص الذين يعملون لجعل العالم أكثر أمانا وأكثر قدرة على المجابهة --
فإذا لم يكن بإمكانكم رؤية هذه الترابط -- ،فعليكم ًإذا أن تبحثوا عنه! إنني آمل أن يتمكن اإلطار القادم لما بعد
عام  2015من اعتماد أحكام لتسهيل هذه الروابط بين أصحاب المصلحة وجعل الحد من مخاطر الكوارث مجاالً
شامالً ،حتى ال نقع ضحايا لهذا الوهم الذي يقول بأن بإمكاننا أن نؤدي هذا العمل بمفردنا بمعزل عن اآلخرين.
وهذه ليست مجرد مشكلة يكون بإمكاننا أن نتجنبها أو أن نتفاداها .ليس هناك عدد من البرامج المُصممة بدقة
التي يمكنها إنجاز العمل المطلوب القيام به  --المجتمعات هي العامل الوحيد الذي يتبقى بعد أن ينتهي العرض،
وتنطفئ األنوار ،ويرجع الناس إلى موطنهم  --ولكن تلك المجتمعات بحاجة إلى التواصل مع اآلخرين والحصول
على دعمهم .لتوسيع نطاق جهودها.
3 -3عليك أن تتصرف كأنك فنان .ما هذا الذي قلته؟ عليك أن تتصرف كأنك فنان .فلتبتعد قليالً وترجع خطوة للوراء من
حين آلخر .إننا ننخرط بشكل كبير في العمل على القضايا ورؤيتها هناك على الوثائق  --ولكنكم مثل الفنان الذي
يرسم تفاصيل شجرة أو شخص على لوحة زيتية -- ،عليكم أن ترجعوا خطوة للوراء من حين آلخر لرؤية الشكل
بأكمله وفهم التأثير الحقيقي لما تقومون به .وعمليًا ،يعني ذلك أننا ندرك أحيا ًنا أننا ال نتعامل مع مجمل األحداث بل
نتعامل مع التفاصيل الدقيقة سواء كنا نقوم بدور المشاركين أو المتابعين .في هذا األسبوع ،دعونا نتوقف لحظة،
ونبتعد قليالً ،ونسأل أنفسنا لماذا نضع هذا اإلطار بشكل عام .اسألوا أنفسكم ما الهدف الذي نتعاون في بنائه.
ما دوركم عند إتمام هذا األمر؟ ما الذي سيعنيه هذا األمر للمجتمعات المتضررة من الكوارث؟ هل هذا اإلطار يبني
طر ًقا جديدة للعمل التعاوني ،وطر ًقا جديدة للشراكة ،وطر ًقا جديدة للترابط فيما بيننا؟
لذا فهذا ما أعرضه عليكم:
إن المجتمعات يمكنها إنجاز الكثير.
نبن إطارً ا شامالً.
لنتجنب الوقوع كضحايا لألوهام التي تدعونا إلى العمل المنفصل ،دعونا ِ

دعونا نتذكر أن نرجع خطوة إلى الوراء ونفكر في الصورة الشاملة بأكملها.

فخامة السيدة/أميكو أوكوياما،
رئيسة بلدية مدينة سنداي
دعوني أعرفكم بنفسي ،أنا أميكو أوكوياما ،رئيسة بلدية مدينة سِ نداي .واسمحوا لي أن أرحب بكم في سِ نداي.
في  11آذار/مارس ،مرت سِ نداي ومنطقة توهوكو بالذكرى الخامسة للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان .وفي هذه
الكارثة غير المسبوقة ،شهدت مدينتنا وحدها فقدان ما يقرب من  1000شخص؛ فيما بلغ مجموع الضحايا والمفقودين
ما يزيد على  20000شخص .ينظر سكان المناطق المتضررة من الكارثة في توهوكو إلى تلك السنوات األربع ويملؤهم
مزيج من األفكار والمشاعر؛ وفي الوقت ذاته ،لدينا تصميم قوي على تحقيق التعافي الكامل في أقرب وقت ممكن.
وعلى الرغم من صعوبة مسيرتنا لنصل إلى هذه المرحلة ،إال أننا لن ننسى أب ًدا امتناننا للدعم والتشجيع المذهلين الذي
تلقيناه من جميع أنحاء العالم .وبالنيابة عن المناطق المتضررة من الكوارث ،اسمحوا لي أن أعبر عن خالص امتناني.
إنني أؤمن أن قوة سِ نداي التي تكمن في جهود الحد من مخاطر الكوارث التي تستغل طاقات مواطنينا ومجتمعاتنا ستكون
مثاالً يُحتذى به في كل بلد ومنطقة من العالم .كما ُتذكرنا هذه الكارثة أيضًا بضرورة دمج النساء ،واألطفال ،وكبار السن،
والشركات الخاصة ،وأصحاب المصلحة اآلخرين في عملية التخطيط ،واستغالل ما لديهم من طاقات.
ولهذا السبب ،قمنا في المنتدى العام بإعداد مشاريع مواضيعية حول المواضيع المتعلقة بتعاون المجتمع المدني ،والحد
من مخاطر الكوارث ،ونوع الجنس وارتباطه بالحد من مخاطر الكوارث لمشاركة الجهود التي تبذلها مدينتنا وغيرها
من المدن .إضافة إلى ذلك ،قمنا بتشكيل منتدى بشأن الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان ،ومشروع إلعادة إعمار
توهوكو والحد من مخاطر الكوارث بها ،وسيتم عقد أكثر من  350ندوة وحلقة دراسية ،ندعوكم لحضورها.
تقوم المناطق المتضررة من الكوارث بمنطقة توهوكو في الوقت الحالي بدمج خبراتنا والدروس المستفادة من الكارثة
في مبادرات إعادة اإلعمار بهدف جعل المدن أكثر قدرة على المواجهة .ونأمل أن تشاركوا في الجوالت الدراسية
وأن تقوموا بزيارة المناطق المتضررة من الكارثة ،لتروا بأنفسكم جهود التعافي التي يجري بذلها.
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القسم الحكومي الدولي

تتشرف مدينة سِ نداي باستضافة هذا المؤتمر المهم الذي سوف يتم فيه اعتماد إطار لما بعد عام  2015والذي من شأنه
أن يضع سياسات بشأن االستراتيجيات الدولية للحد من مخاطر الكوارث في المستقبل .ونأمل بشدة أن تنعكس الخبرات
والدروس التي تعلمناها من الكارثة على حساب األرواح الغالية على االستراتيجيات الدولية الجديدة للحد من مخاطر
الكوارث التي تمت صياغتها هنا ،وبهذه الطريقة يمكننا أن نقدم الشكر إلى بلدان العالم على ما قدمته من دعم .وأدعو من
أعماق قلبي أن يحقق هذا المؤتمر نتائج مبهرة.
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القسم الحكومي الدولي

"لقد أصبح لدينا وعي أكثر ومزيد من البيانات ،والخبرات ،والمعارف ،التي تتيح لنا فهم المخاطر على نطاق أوسع،
بما يغطي كل المخاطر الحالية ،والجديدة ،والمحتملة"  -فخامة السيد/نعمان كورتولموش ،نائب رئيس وزراء تركيا.
تم تقديم إجمالي  197بيا ًنا رسميًا من قبل الدول األعضاء وأصحاب المصلحة خالل االجتماعات العامة لمؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث .وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد إطار عمل هيوغو
( ،)HFAأكدت الوفود على أن إطار عمل هيوغو كان بمثابة أداة توجيهية مهمة للحكومات في التعامل مع الكوارث.
وقد نتج عن إطار عمل هيوغو تغييرات مهمة فيما يتعلق بمعالجة مخاطر الكوارث وتحسين القدرة على المجابهة .ويظل
إطار عمل هيوغو أداة أساسية مهمة فيما يتعلق بالعديد من البلدان التي بصدد االنتقال من إدارة األزمات إلى إدارة
المخاطر .إضافة إلى ذلك ،كان التركيز منذ عشر سنوات ينصب على "ما يجب القيام به" ولكنه تحول اآلن ليصبح إلى
"كيف يمكن القيام" بالتعامل مع مخاطر الكوارث.
تضمنت بعض األمثلة عن التقدم المحرز خالل العقد الماضي من خالل إطار عمل هيوغو :ارتفاع مستوى الوعي العام؛
وتعزيز االستعداد للكوارث؛ والتعليم المدرسي؛ وتقييم المخاطر؛ وتعزيز نظم اإلنذار المبكر؛ وتعزيز القدرات المحلية
وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث المرتكزة على المجتمع وإجراءات التعافي.
عكست البيانات القلق إزاء اتجاهات التعامل مع الكوارث التي نجم عنها تواصل حدوث أضرار غير مسبوقة تركت
أثرً ا هائالً على األرواح ،والممتلكات ،والتنمية االجتماعية  -االقتصادية .إضافة إلى ذلك ،تؤدي التنمية الحضرية غير
المتوقعة ،وتغير المناخ ،والتنمية غير المستدامة إلى نشأة مخاطر جديدة .وقد دعت معظم البيانات إلى توسيع نطاق
الجهود واإلجراءات الحالية التي تهدف إلى مكافحة الكوارث والتخفيف من المخاطر .لقد تأخر التحول من االستجابة إلى
مزيج من الوقاية واالستعداد.
دعمت البيانات وضع إطار شامل ومتكامل يقوم على أساس استمرار إطار عمل هيوغو .وشملت المجاالت التي من
المزمع إجراء مزيد من التنمية بها ما يلي :دمج مخاطر الكوارث في قرارات االستثمار؛ وإيالء مزيد من االهتمام للعالقة
بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛ وتعزيز المؤسسات ،واألطر القانونية ،والتعليم والتدريب؛ وتعزيز التعاون
مع الحكومات المحلية ،والشركات الخاصة ،والمنظمات غير الحكومية ،ومعاهد البحوث ،ووسائل اإلعالم؛ وتحسين
عملية إعادة اإلعمار وف ًقا "إلعادة البناء على نحو أفضل" بهدف بناء مجتمع أكثر قدرة على المجابهة.
خلدت البيانات ذكرى الضحايا الذين فقدوا حياتهم في  11آذار/مارس  2011جرَّ اء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان ،وأبدت خالص االمتنان لجاللة – اإلمبراطور واإلمبراطورة – لتشريف مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث
ً
حكومة وشعبًا ،وإلى مدينة سِ نداي،
المعني بالحد من مخاطر الكوارث بحضورهما .تم توجيه الشكر والتقدير إلى اليابان،
وإلى األمانة العامة على االستعدادات التي جرت للمؤتمر ،والتخطيط له ،وتنظيمه .كما تم أيضًا توجيه الشكر والتقدير
إلى الرؤساء المشاركين في عملية التفاوض ،وإلى الممثلين الدائمين لتايلند وفنلندا ،كل على حدة.
تتوفر جميع البيانات على الموقع اإللكتروني لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث:
www.wcdrr.org/conference/programme/statement
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اجتماعات المائدة
المستديرة الوزارية

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

القسم الحكومي الدولي

إعادة اإلعمار عقب الكوارث :إعادة البناء على نحو أفضل

الرئيس :فخامة السيدة/نعمان كورتولموش ،نائب رئيس الوزراء ،تركيا
البيانات مقدمة من قبل :الجزائر ،واإلمارات العربية المتحدة ،وأستراليا ،وبنغالديش ،والصين ،وكولومبيا ،والجمهورية التشيكية ،والجمهورية الدومينيكية،
وفرنسا ،وفنلندا ،وغرينادا ،وآيسلندا ،واليابان ،وكينيا ،ولبنان ،ومدغشقر ،ومالوي ،وماليزيا ،وملديف ،ونيوزيلندا ،وباكستان ،وباراغواي ،والفلبين،
وقطر ،وصربيا ،وجنوب السودان ،وسويسرا ،وتايلند ،وتونغا ،وفييت نام ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومجموعة البنك الدولي ،وائتالف منظمات
المجتمع المدني الياباني.
استنا ًدا إلى المشاركة الفعَّالة والقوية التي تضطلع بها تركيا في مجال الحد
من مخاطر الكوارث ،فقد نالت شرف رئاسة اجتماع المائدة المستديرة
المهم هذا والذي سيكون له تأثيرات مهمة على نتائج مؤتمر األمم المتحدة
العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

•تعزيز القدرات المالية لدى الحكومات ودعم قدرتها على التنبؤ ،بهدف
إدارة الكوارث والتصدي لها ،وصياغة االلتزامات االستراتيجية
وااللتزامات المتعلقة بالموارد فيما يتعلق بالتخطيط للتعافي ،والتنفيذ
وإدارة األداء ،بما في ذلك التغطية التأمينية؛

أبرز المشاركون العديد من التحديات المرتبطة بإعادة البناء على نحو
أفضل ،بما في ذلك الفقر ،وتزايد التنمية الحضرية ،وغياب اآلليات
المؤسسية ،وانعدام التمويل الذي يمكن التنبؤ به ،ووجود مخاطر ثانوية
ناتجة عن الوحدات الصناعية.

•تعزيز آليات التعاون والمساعدة المتبادلة ،ليس فقط داخل الدول ولكن
أيضًا من خالل اآلليات اإلقليمية ،في مجاالت التعافي وإعادة اإلعمار
التي تشمل تبادل قوائم بأسماء الخبراء ،وبناء القدرات ،ونشر
األدوات والتوجيهات ،ورصد التقدم؛ وتقييمات ما بعد الكوارث،
والتخطيط للتعافي؛

اتفق المشاركون على أنه لضمان التنفيذ الفعَّال إلعادة البناء على نحو
أفضل ،هناك حاجة إلى وضع مزيد من اإلجراءات ودمجها لبناء قاعدة
قوية من أجل ضمان أن جهود التعافي وإعادة اإلعمار تعالج مخاطر
الكوارث في المستقبل.
طرح المشاركون التدابير التالية لدعم تنفيذ إطار ما بعد عام  2015للحد
من مخاطر الكوارث:

•وضع معايير وطنية ودولية واعتمادها للتعريف باستراتيجيات
ومشاريع التعافي والتوجيه بشأنها؛
•الحفاظ على االستمرارية المؤسسية بين االستعداد للكوارث،
والتصدي لها ،والتعافي منها ،وتخفيف حدتها وتدابير التنمية
المستدامة .االستفادة من خبرات البلدان؛ وتبادل الخبرات إلجراء
التخطيط للتعافي وإعادة اإلعمار بشكل أكثر وعيًا في المستقبل؛ و

•تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على تقييمات ما بعد الكوارث
والتخطيط للتعافي بهدف تعزيز إدارة المخاطر ،وتعزيز التنسيق بين
الحكومات ،والمجتمع المدني ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،وزيادة
برامج التعافي وإعادة اإلعمار التي تتسم بالكفاءة والفعَّالية؛

•ضمان إدراج تغير المناخ ضمن التخطيط للتعافي وإعادة اإلعمار،
بهدف تحقيق التنمية المستدامة .اعتبار التعافي جزءًا من خطة
التنمية ،لحماية النمو االقتصادي.

•ضمان مشاركة جميع القطاعات في التخطيط للتعافي وإعادة اإلعمار،
لضمان وضع نهج شامل متعدد األخطار؛

التزم المشاركون بتعزيز هذه التدابير لضمان التنفيذ الفعَّال إلطار ما بعد
عام  2015للحد من مخاطر الكوارث.

•مشاركة المجتمع المدني وضمان أن تشتمل خطة التعافي ليس فقط
على الجوانب الهيكلية ،ولكن أيضًا على الجوانب غير الهيكلية بهدف
مساعدة المجتمعات ،وال سيما فيما يتعلق بسبل العيش ،واستمرار
التنمية االقتصادية ،والتخطيط للكوارث المعقدة كل على حدة؛

يمكنك مشاهدة الجلسة على اإلنترنت:
www.wcdrr.org/conference/events/851

•تعزيز قدرات التخطيط للتعافي والرصد على األصعدة الوطنية،
والمحلية ،والمجتمعية ،ووضع مسؤوليات وأدوار واضحة لجميع
الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية ،والقطاع
الخاص ،واألوساط األكاديمية ،ومنظمات المجتمع المدني؛
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التعاون الدولي لدعم إطار ما بعد عام 2015
للحد من مخاطر الكوارث

الرئيس :فخامة السيد/راجناث سينغ ،وزير الداخلية ،الهند
البيانات مقدمة من قبل :النمسا ،وبوتان ،والبرازيل ،وكمبوديا ،وشيلي ،وجزر كوك ،وفيجي ،وجورجيا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية ،وإسرائيل ،وإيطاليا ،واليابان ،وكازاخستان ،وجمهورية كوريا ،وقيرغيزستان ،والتفيا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،والمغرب،
وهولندا ،ورومانيا ،وبيرو ،واالتحاد الروسي ،وسلوفينيا ،وإسبانيا ،والسويد ،وفييت نام ،واالتحاد األوروبي ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،ومجموعة البنك الدولي ،والممثل السامي المعني بأقل البلدان ً
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،والصندوق األخضر للمناخ ،والتحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة.
خالل تناولهم للتحديات اإلنمائية المرتبطة بمخاطر الكوارث ،ألقى
المشاركون الضوء على األهمية التي يمثلها عام 2015؛ وإطار الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015وتمويل اتفاق التنمية ،وأهداف التنمية
المستدامة ،ووضع اتفاق عالمي بشأن المناخ .وتتيح هذه العمليات الفرصة
لبناء خطة تنمية قوية ومتسقة.

أثار العديد من المشاركين شكل التعاون الدولي الناشئ والذي تجسَّد في
التعاون بين الشمال والجنوب ،والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،والتعاون
الثالثي ،فضالً عن التعاون الثنائي .كما تمت أيضًا اإلشارة إلى التوسع في
استخدام أدوات مبتكرة وجديدة لدعم التعاون .وتم أيضًا التأكيد على دور
القطاع الخاص.

أكد المشاركون على أهمية التعاون الدولي ،وشدَّدوا على ضرورة تعزيز
القدرة على مواجهة الكوارث لدى البلدان محدودة الكفاءات شديدة التضرر،
ال سيما البلدان األقل ً
نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان
النامية غير الساحلية ،والبلدان األفريقية.

دعا المشاركون إلى تعزيز آليات االستثمار والتمويل لدعم التنمية القادرة
على مواجهة الكوارث ،خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بتزايد مخاطر
الكوارث وتأثيرات تغير المناخ.

وتم تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها التعاون الدولي ،بما فيها تبادل
المعرفة والمعلومات؛ ونقل التكنولوجيا؛ وبناء القدرات والتدريب عليها؛
والتعاون بين المنظومات الوطنية؛ وتطبيق تقييمات المخاطر؛ والتعاون
لمعالجة قضايا مخاطر الكوارث عبر الحدود ،وذلك من بين قضايا أخرى.
تقديرً ا لألهمية المتزايدة لبرامج التعاون الثنائي والتعاون متعدد األطراف،
ومبادرات المؤسسات الخاصة التي تساهم حاليًا في الحد من مخاطر
الكوارث ،دعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين هذه التدخالت.
تم التأكيد على أهمية دمج اعتبارات مخاطر الكوارث في المساعدة اإلنمائية
متعددة وثنائية األطراف ،بما في ذلك االستثمارات المقدمة من المؤسسات
المالية الدولية ،واألعمال التي تقوم بها منظومة األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى.

أكدت البلدان على حاجة منظومة األمم المتحدة لضمان تعزيز التنسيق بين
الصناديق ،والبرامج ،والمكاتب ،والوكاالت المتخصصة لتحقيق مزيد من
التماسك ،والتنفيذ الفعَّال ،والحد من تكاليف المعامالت حيث إنها مرتبطة
بالبرمجة اإلنمائية.
تمت اإلشارة إلى أهمية العمل في نطاق اآلليات الحالية ،على الرغم من
تأكد وجود فرص جديدة ،وذلك لتعميم مسألة الحد من مخاطر الكوارث،
عبر وزارات المالية والتخطيط على سبيل المثال .واتفق المشاركون على
أن الحد من مخاطر الكوارث هو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية
ويجب أن يكون جزءًا من المناقشات واسعة النطاق بشأن التعاون الدولي.
في إطار متابعة االتفاق الذي توصلنا إليه هنا ،وتوفير الزخم المطلوب
لتنفيذه في آسيا ،من المزمع أن تستضيف الهند المؤتمر الوزاري اآلسيوي
القادم بشأن الحد من مخاطر الكوارث في عام .2016
يمكنك مشاهدة الجلسة على اإلنترنت من خالل الرابط:
www.wcdrr.org/conference/events/849
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القسم الحكومي الدولي

إدارة مخاطر الكوارث :تجاوز التحديات
الرئيس :فخامة السيدة ماريا ديل بيالر كورنيخو ،وزير األمانة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،باإلكوادور
البيانات مقدمة من قبل :اإلمارات العربية المتحدة ،وبوتسوانا ،وإثيوبيا ،وفيجي ،وفنلندا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،وغانا،
والكرسي الرسولي ،وهنغاريا ،وإيطاليا ،وإندونيسيا ،واليابان ،ولكسمبرغ ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،وناورو ،وكاليدونيا الجديدة ،وإسبانيا،
ودولة فلسطين ،والفلبين ،والسودان ،وطاجيكستان ،وتيمور  -ليشتي ،وأوغندا ،واألمم المتحدة ،وحاكمية إسطنبول ،واالتحاد األفريقي ،ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،والمستشار الخاص المعني بالتخطيط اإلنمائي لما بعد عام  ،2015وممثل معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة ( Duryog Nivaranإحدى منظمات المجتمع المدني).
أصبحت إدارة مخاطر الكوارث على األصعدة الوطنية والمحلية من
األولويات في ظل التأثير المتصاعد للكوارث المرتبطة باآلثار المتفاقمة
الناتجة عن تغير المناخ ،وزيادة التنمية الحضرية ،وتسارع النمو السكاني
الديمغرافي .وقد بُذل العديد من الجهود من قِبل الحكومات لوضع آليات
مؤسسية ذات صلة أو تعزيزها ،بما في ذلك وضع برامج وطنية للحد
من مخاطر الكوارث جنبًا إلى جنب مع وضع تشريعات وطنية وإجراء
إصالحات سياسية أو مراجعتها بهدف دعم إدارة مخاطر الكوارث.

•التعاون عبر الحدود أمر مهم للحد من المخاطر المتصلة باألرصاد
الجوية المائية ،وال سيما التأثيرات الناجمة عن الفيضانات وتغير
المناخ .الكوارث النووية ،وتطوير نظم لإلنذار المبكر ،واستعراض
الخرائط المتعلقة بمكامن الضعف ،وقوانين البناء تمثل أيضًا مجاالت
تتطلب تعزيز جهود التعاون عبر الحدود .وفي هذا الصدد ،يظل
تجميع البيانات المصنفة ،والوصول السهل إلى المعلومات ،ووضع
قواعد بيانات بين البلدان أمرً ا ذا أولوية.

كان هناك تركيز قوي على الدمج بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير
المناخ لتحقيق الترابط واالتساق فيما بين أطر الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد عام  ،2015وأهداف التنمية المستدامة ،وخطة تغير المناخ .وتكون
عملية الدمج المشار إليها مطلوبة بشكل أكبر لتعزيز النتائج التي يتم
الوصول إليها في ضوء أهداف التنمية المستدامة المحددة في أيلول/سبتمبر
ضمن مناقشات اليوم العالمي للمحيطات بمؤتمر األمم المتحدة الحادي
والعشرين المعني بالمناخ " "COP21والمقرر انعقاده في باريس في
نهاية عام  ،2015ويجب أن يتم الدمج على الصعيدين الوطني والعالمي.

•يُعد التعليم وبناء ثقافة عالمية بشأن القدرة على المجابهة بمثابة
عناصر أساسية لفهم المخاطر وتغيير السلوكيات المتبعة في دعم
إدارة مخاطر الكوارث ،ويبدأ ذلك على مستوى المدارس من خالل
دمج الحد من مخاطر الكوارث باعتباره جزءًا من المناهج الدراسية،
وتقدير المعرفة التقليدية ،والتوحد ،والحمالت العامة لرفع الوعي لدى
الجمهور .واألمر ذو الصلة هنا أيضًا يتمثل في بناء قدرات الموظفين
الحكوميين في الحد من مخاطر الكوارث ليس فقط التقاء الكوارث
ولكن أيضًا خالل فترة التعافي.

كان هناك قلق بشأن الفساد فيما يتعلق بالمشتريات أثناء الكوارث .وفي هذا
الصدد ،تم التشديد على أهمية االلتزام بالشفافية في إدارة مخاطر الكوارث.
تم تسليط الضوء على العناصر التالية باعتبارها وسائل لتحسين إدارة
مخاطر الكوارث:

يمكنك مشاهدة الجلسة عبر اإلنترنت على:
www.wcdrr.org/conference/events/848

•كان من المهم ترسيخ نهج الالمركزية في الحد من مخاطر الكوارث
على مستوى المقاطعات أو القرى لبناء مجتمعات فعَّالة قادرة
على المجابهة وحماية نفسها .كما يجب أن يكون تمكين السلطات
والمجتمعات المحلية أحد العناصر األساسية في هذا النهج الجديد
الذي يتم من خالل بناء القدرات ،بما في ذلك التدريب واستعراضات
األقران .وقد أصبح التركيز الخاص على العائالت أحد المصادر
الرئيسية لتعزيز قيم القدرة على المجابهة وتغيير السلوكيات ،وهو ما
تمثل في االهتمام باحتياجات ذوي اإلعاقة والوضع في االعتبار ،على
الصعيد المحلي ،أن الناس هم الصف األول لالستجابة للكوارث بل
إنهم يكونون بعد ذلك أول من يعمل على تحقيق التعافي.
•هناك حاجة إلى وجود إرادة سياسية قوية وتخصيص ميزانية لتحسين
إدارة مخاطر الكوارث .ينبغي أن تكون معالجة األسباب الجذرية
للكوارث بمثابة نقطة االنطالق ألي استراتيجية تخص إدارة مخاطر
الكوارث ،وينبغي أن تتم المعالجة بشكل خاص من خالل التخفيف من
حدة الفقر ،والتنمية الحضرية ،والتخطيط الفعَّال الستخدام األراضي
الذي يضمن الحد من مخاطر الكوارث في األحياء الفقيرة بشكل
مالئم ،وإدارة التدهور البيئي والموارد الطبيعية.
•تعزيز نهج يضم أصحاب المصلحة المتعددين ،وخاصة مشاركة
القطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،واألطفال والشباب ،والسلطات
المحلية .إدارة مخاطر الكوارث شأن يخص الجميع .فليس هناك
من هو معفي من هذه المسؤولية .وتمكين المرأة أمر ال غنى عنه.
يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أقوى في مجال الحد من
مخاطر الكوارث وكذلك في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

الحد من مخاطر الكوارث في األماكن الحضرية

الرئيس :فخامة السيد برافين جامنداس جوردهان ،جنوب أفريقيا
البيانات مقدمة من قِبل :أرمينيا ،والبرازيل ،وكندا ،والصين ،وكولومبيا ،وإكوادور ،ومصر ،وإثيوبيا ،وغامبيا ،وألمانيا ،وغانا ،وغواتيماال ،وإندونيسيا،
وإيطاليا ،ومدغشقر ،وموزمبيق ،ونيبال ،وهولندا ،والنيجر ،والنرويج ،وبنما ،وبيرو ،وبولندا ،والبرتغال ،ورومانيا ،والسنغال ،وترينيداد وتوباغو،
وأوغندا ،وأوزبكستان ،وزامبيا ،وحاكم مقاطعة هيوغو ،ومدينة العقبة (األردن) ،وجامعة برازيليا ،والبرلمان األوروبي ،والمنظمة الدولية للهجرة،
ومجموعة البنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

سلط المشاركون الضوء على العديد من التحديات المتعلقة بمواجهة
المخاطر في المناطق الحضرية ،والتي تفاقمت حدة الكثير منها بسبب تغير
المناخ وتسارع وتيرة التنمية الحضرية .ومن خالل اإلشارة إلى أن معظم
التنمية الحضرية ستجري في الدول النامية ،عبر قارتي آسيا وأفريقيا،
أقرَّ المشاركون بالتحديات اإلضافية التي من المزمع أن تواجهها كل من
الحكومات الوطنية والمحلية.
اتفق المشاركون على تسارع وتيرة حدوث التنمية الحضرية والتعرض
للمخاطر المتصلة بها بشكل يفوق ما كان متوقعًا .وللتعامل مع هذه المخاطر
بشكل فعَّال ،هناك حاجة إلى وضع مزيد من اإلجراءات الرئيسية ودمجها.
تم تسليط الضوء على التدابير التالية باعتبارها وسائل لمعالجة المخاطر
الحضرية من خالل تنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام :2015
•يتعين على الحكومات الوطنية والمحلية التعاون ووضع سياسات
حضرية أقوى تهدف إلى الحد من تركيز الفرص االقتصادية
والخدمات العامة .تحتاج الحكومات المحلية إلى األدوات والتمويل
الالزمين لتنفيذ القرارات الواعية بالمخاطر؛
•هناك حاجة إلى مراجعة أو وضع قوانين البناء ومعاييره ،وممارسات
إعادة التأهيل واإلعمار على الصعيدين الوطني والمحلي ،حسب
االقتضاء ،لضمان قابلية تطبيقها في السياقات المحلية ،وخاصة
في المستوطنات العشوائية .من الممكن أن يؤدي تعزيز القدرة على
تنفيذ القوانين ،ودراستها ،وإنفاذها بشكل مباشر إلى دعم إنشاء هياكل
مبان مستدامة .تم تقدير
لها القدرة على مواجهة الكوارث وتأسيس
ٍ
أهمية استخدام التقنيات المبتكرة أو التقليدية؛
•ينبغي تطوير المستوطنات العشوائية ،التي يقع الكثير منها في
المناطق شديدة التعرض للمخاطر ،استنا ًدا إلى التدخالت الواعية
بالمخاطر وبمشاركة جميع القطاعات وخاصة المجموعات المحلية؛
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•هناك حاجة إلى مراجعة مخاطر الكوارث بشكل دوري ،وتقييمها،
والتعريف بها لضمان فهم مصادر المخاطر ،ومواطن التضرر،
ومواطن التعرض القائمة ،والناشئة ،والجديدة .ويجب إعطاء األولوية
لمسألة تثقيف المواطنين وتوعية األعمال بشأن المخاطر.
•يجب تحديد أدوار موظفي الحكومات المحلية والمسؤوليات المنوطة
بهم وتعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الكاملة مع أصحاب المصلحة.
حيث توفر األطر التنظيمية إرشادات مهمة ألصحاب المصلحة؛
•يجب وضع السياسات المتعلقة باستخدام األراضي وتنفيذها بحيث
تكون على وعي بتقييمات مخاطر الكوارث ،وخرائط وبيانات
المخاطر .يعد إدماج التغير الديمغرافي والبيئي المتوقع في التخطيط
الحضري أمرً ا مهمًا إلدارة المخاطر في المستقبل.
•يقدم التعاون الدولي واإلقليمي دعمًا إضافيًا مهمًا للحكومات المحلية.
ويمكن استخدام المراكز اإلقليمية الحالية لتعزيز التعاون.
أكد المشاركون على أهمية اتخاذ نهج محوره اإلنسان في التنمية الحضرية.
فالفقراء والضعفاء هم الفئات التي تعاني بالشكل األكبر وتواجه أشد المخاطر.
وال يمكن معالجة هذا األمر إال من خالل تقليل حاالت عدم المساواة.
اتفق المشاركون على أنه بالرغم من أهمية األطر التشريعية ،إال أن التنفيذ
الفعَّال يظل هو التحدي األكبر .مخاطر الكوارث ليست مفهومًا نظريًا أو معنويًا
ويجب التعامل معها من خالل تدابير عملية وموجهة على الصعيد المحلي.
يمكنك مشاهدة الجلسة على اإلنترنت من خالل الرابط:
www.wcdrr.org/conference/events/850

القسم الحكومي الدولي

االستراتيجيات المعنية باالستثمارات العامة للحد من مخاطر الكوارث
الرئيس :فخامة السيد رائد عرفات ،وزير الدولة لحاالت الطوارئ ،رومانيا
البيانات مقدمة من قِبل :البحرين ،وبنغالديش ،وبربادوس ،وبوركينا فاسو ،والرأس األخضر ،ومصر ،والسلفادور ،وفيجي ،وغانا ،وجمهورية إيران
اإلسالمية ،وقيرغيزستان ،ومدغشقر ،وميانمار ،وبنما ،والفلبين ،وطاجيكستان ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وترينيداد وتوباغو ،وتونس ،وأوزبكستان،
وفييت نام ،واألمانة العامة لجماعة شرق أفريقيا ،والمجلس البلدي بنابلس ،وكايدانرين (اتحاد األعمال الياباني) ،ورابطة الدول الكاريبية ،والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،واللجنة االقتصادية ألوروبا ،ومعهد المقاطعة إلدارة المخاطر وتغير المناخ في بوغوتا ،ومنظمة شباب يغالب الكوارث
(.)Youth Beyond Disasters
ُتعد البنية التحتية والخدمات العامة من العوامل المهمة للتنمية والقدرة
االقتصادية لدى األمم وشعوبها ،وبدونهما ،لن تتمكن القطاعات االقتصادية
من العمل بشكل سليم ولن تتوفر الخدمات األساسية المطلوبة للمجتمع
وتنميته .وبالتالي فإن االستراتيجيات المعنية باالستثمارات العامة للحد من
مخاطر الكوارث تمثل ِلبنات بناء ال غنى عنها لتقليل الخسائر اإلنسانية،
واالقتصادية ،والبيئية الناجمة عن الكوارث.
أقرَّ المشاركون بأنه من المزمع أن يتم استثمار تريليونات الدوالرات خالل
العقود المقبلة في جميع أنحاء العالم في مجال البنية التحتية والخدمات.
ويوفر ذلك فرصة جيدة لضمان اعتماد نهج احتمالي من قِبل الحكومات
الوطنية والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستثمارات العامة على نحو يقلل
من وقوع مخاطر جديدة ويصحح التوجه الحالي المتمثل في زيادة الخسائر
االقتصادية نتيجة الكوارث ،وتقاعس البشر أو تقصيرهم.
تناول المشاركون المجاالت التي تضمنت تعزيز نهج متكامل نتيجة
االستثمارات العامة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك:
•دمج عوامل مخاطر الكوارث في استثمارات القطاعين العام والخاص
باعتبارها استراتيجية رئيسية للحد من المخاطر في المستقبل
وباعتبارها من العوامل التي تم ِّكن من االزدهار والتنمية المستدامة؛

•توظيف النماذج االحتمالية للمخاطر التي تسهل تحديد الخسائر
المحتملة للكوارث والمتطلبات المالية وتقديرهما؛
•وضع نظم إنذار مبكر باعتبارها آليات فعَّالة للحد من الخسائر
المحتملة وإنقاذ األرواح؛
•االستفادة من البحوث العلمية والتنمية واستخدام حلول الحد من
مخاطر الكوارث مثل الحلول التي تقدمها شبكات المعلومات المتكاملة
وتطوير تكنولوجيات جديدة؛
•وضع إجراءات ولوائح لضمان الشفافية إلى جانب االستخدام الكفء
والفعَّال للموارد المالية؛ و
•تعزيز نهج شامل يضم أصحاب المصلحة المتعددين ويتضمن
مشاركة المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص.
يمكنك مشاهدة الجلسة على اإلنترنت من خالل الرابط:
www.wcdrr.org/conference/events/852

•وضع استراتيجيات شاملة للحد من األثر المالي الناجم عن مخاطر
الكوارث ووضع آليات مالئمة للحماية المالية؛
•وضع قوانين ومعايير صارمة تخص البناء وكذلك سياسات مراعية
للمخاطر بشأن استخدام األراضي .ومع ذلك ،فقد تم تسليط الضوء
أيضًا على العوائق التي تحول دون دمج الحد من مخاطر الكوارث
في التخطيط المالي أو تقلل منه ،بما في ذلك:
•عدم وجود نهج متكامل للحد من مخاطر الكوارث وعدم توافر
معلومات قائمة على األدلة التخاذ القرارات من قبل وزارات
االقتصاد والمالية؛
•عدم كفاية الموارد المُستثمرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث،
وخاصة في الدول النامية؛ و
•عدم كفاية القدرات الفنية والتدريب المالئم للموظفين العموميين الذين
يتعاملون مع مشروعات البنية التحتية ،بما في ذلك الرصد والتتبع المالي.
•اقترح المشاركون بعض المبادرات التي تهدف إلى التغلب على هذه
العوائق ،بما في ذلك:
•تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر
الكوارث بغية تشجيع االستثمارات؛
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حوارات الشراكة رفيعة المستوى
ألصحاب المصلحة المتعددين

القسم الحكومي الدولي

تفعيل القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث

الرؤساء المشاركون :فخامة السيدة ساناي تاكيشي ،وزيرة الشؤون الداخلية واالتصاالت ،باليابان؛ فخامة السيدة لورين ليجاردا ،عضوة مجلس الشيوخ ،بالفلبين
ُملقي الكلمة االفتتاحية :فخامة السيد شينزو آبي ،رئيس وزراء اليابان
المنسق :السيد ريز خان
المشاركون في حلقة النقاش :فخامة السيدة تارجا هالونين ،الرئيس السابق لفنلندا؛ والسيدة أميكو أوكوياما ،رئيسة بلدية مدينة سِ نداي؛ والسيدة
كريستالينا جورجيفا ،نائبة رئيس المفوضية األوروبية للميزانية والموارد البشرية؛ والسيدة إرثارين كازين ،المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي؛
والسيد باباتوندي أوشيتيمن ،المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان؛ والسيدة آدي فاسوليفو ميريواالسي ،عن مؤسسة FemLINKPACIFIC

رحب الحوار بالكلمة االفتتاحية التي ألقاها فخامة السيد شينزو آبي،
رئيس وزراء اليابان ،والذي أكد خاللها على التزام اليابان بتفعيل القيادة
النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،وهو ما سيشكل أحد العناصر
األساسية لمبادرة التعاون بسِ نداي التي تم اإلعالن عنها في مؤتمر
األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

تمكينهن وسماع صوتهن ،كما يجب توفير الفرص التي تتيح مشاركة ما
لديهن من معرفة ورؤية للحد من مخاطر الكوارث .يُعد التعليم ،وتكافؤ
فرص الوصول إلى التدريب ،وبناء القدرات ،والمعلومات من العوامل
المهمة لتعزيز انخراط النساء ومشاركتهن في الحد من مخاطر الكوارث،
بما في ذلك في مجاالت العلوم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار.

اعتبر المشاركون أن مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطر الكوارث وعملية وضع إطار جديد للحد من مخاطر الكوارث يمثالن
فرصة رئيسية لتسليط الضوء على الدور األساسي للمرأة في مجال الحد من
المخاطر وبناء القدرة على مواجهة الكوارث .وقد دعا المشاركون إلى أن
تصبح نتائج مؤتمر سِ نداي نقطة تحول من خالل تقدير الدور األساسي للمرأة
في االستعداد للكوارث ،وإدارتها ،والتصدي لها ،والتعافي منها.

أقر المشاركون بأن إطار عمل هيوغو على مدار السنوات العشر الماضية
قد سهل تعزيز الحد من مخاطر الكوارث الذي يراعي اعتبارات نوع
الجنس .ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحويل األقوال
إلى أفعال .تحتاج المجتمعات المعنية بالتنمية والحد من مخاطر الكوارث
إلى مواصلة النهوض بهذه الخطة ،وجعل المساواة بين الجنسين ومسألة
تمكين المرأة في بؤرة اهتمام التنمية الحساسة للمخاطر .يتطلب تفعيل
القيادة النسائية في الحد من مخاطر الكوارث وجود إجراءات مخصصة،
ومستدامة ،وموجهة .يجب أن تكون هناك جهود طويلة المدى ُتبذل بهدف
إزالة عوائق مثل عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة ،وهو
األمر الذي يعيق بشكل منهجي القيادة والمشاركة العادلة للمرأة ،كما يجب
أيضًا أن ُتبذل جهود لزيادة الفرص ،والموارد ،والقدرات المتاحة للمرأة من
أجل المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث والتغلب على هذه العوائق.

عرض المشاركون أمثلة عديدة توضح كيف تلعب النساء دورً ا ب َّنا ًء ومثمرً ا
على جميع المستويات في مجال الحد من مخاطر الكوارث على مر التاريخ
وحتى اليوم .تملك النساء والفتيات المهارات والقدرات الالزمة لبناء القدرة
على مواجهة الكوارث ،واالستعداد لها ،والتصدي لها ،والتعافي منها.
تراوحت األمثلة من اإلجراءات الشعبية ،ورفع الوعي ،واإلنذار المبكر ،إلى
تخطيط المدن ،وإطفاء الحرائق ،فضالً عن اعتماد مؤشرات المساواة بين
الجنسين في التمويل الدولي لحاالت الطوارئ وتوفير الموارد لتعزيز هذه
القضية وتسهيل مشاركة النساء وقيادتهن في جهود الحد من مخاطر الكوارث.
دعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات تضمن قيام الحكومة بتوسيع درجة
مشاركة النساء في بناء القدرة على المجابهة ونطاق هذه المشاركة على
الصعيدين الوطني والمحلي ووضع آليات للمساءلة ومؤشرات لتتبع التقدم
المحرز .ينبغي عدم االكتفاء بمجرد تثقيف النساء وتوعيتهن ،بل يلزم

هناك حاجة إلى تعزيز المساءلة من خالل رصد التقدم المحرز في تنفيذ
نتائج مؤتمر سِ نداي بواسطة مؤشرات واضحة وبطريقة تراعي نوع الجنس
مع ربطها باألطر الدولية ،واالتفاقات ،وااللتزامات المتعلقة بالمساواة بين
الجنسين والحد من مخاطر الكوارث ،على سبيل المثال التقارير المتعلقة
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،ولجنة وضع المرأة
والقرارات ذات الصلة بها ،وخطة بيجين للعمل العالمي بشأن الحد من
مخاطر الكوارث الذي يراعي اعتبارات نوع الجنس ،وغير ذلك.
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ساهم المشاركون في جلسات العمل بشكل فعَّال في المناقشات التي أُجريت أثناء مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

ومن المهم أيضًا لجميع الجهات الفاعلة أن تضمن أن يكون تحليل نوع الجنس
مكو ًنا أساسيًا في التخطيط للتنمية ،والحد من مخاطر الكوارث ،ووضع
البرامج الخاصة بهما .ويُعد استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس
والسن وكذلك تحليل نوع الجنس أحد األدوات األساسية للتخطيط لوضع
خطط التنمية والحد من المخاطر على الصعيدين المحلي والوطني .ومن
الضروري اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية االحتياجات اإلنجابية والجنسية للمرأة
ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس بما في ذلك االتجار بالبشر في
حاالت الكوارث ،حيث وُ جد أن المرأة تكون أكثر عرضة لمخاطر الوقوع
ضحية للجرائم وتلتزم األمم المتحدة بمواصلة العمل على هذه المجاالت.
يتطلب تعزيز القيادة النسائية في مجال الحد من مخاطر الكوارث معالجة
المشكلة المتعلقة بالموارد التقنية والمالية بما في ذلك وضع الميزانية
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث بنا ًء على نوع الجنس ،وكذلك مشكلة
التمثيل على جميع المستويات ،وفي جميع القطاعات ،وفي جميع التحليالت
المتعلقة بالحد من المخاطر والتخطيط لها وتنفيذه ،وأخيرً ا معالجة المشكلة
األساسية المتعلقة بالحقوق لضمان احترام حقوق المرأة .يش ِّكل عدم المساواة
في حد ذاته أحد عوامل المخاطر الذي يقوِّ ض الحد من مخاطر الكوارث.
وأكد المشاركون بشدة على الحاجة إلى التخلي عن النظرة التقليدية التي
ترى أن النساء عديمات القدرة وتصنفهن على أنهن مجموعات مستضعفة.
أعرب المشاركون عن التزامهم بدعم تمكين المرأة ،وتبني نهج شامل يتضمن
مشاركة الرجل والمرأة في اإلجراءات المتخذة ،وتنمية القدرات والمعارف
لدى النساء والفتيات ،ودعم النساء والقادة الشعبيات وتوفير الموارد لهن،
واالستثمار الهادف إلى زيادة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس
والسن ،ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس ،وضمان أن استثمارات
إدارة مخاطر الكوارث تراعي اعتبارات نوع الجنس مراعاة كاملة.
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أكد المشاركون مجد ًدا على أن االستثمار في تمكين المرأة وتعزيز دورها
الرائد في الحد من مخاطر الكوارث لهو أمر ضروري لتعزيز قدرة
المجتمع بشكل عام على مواجهة الكوارث فضالً عن أنه سيعود بالنفع على
الجميع رجاالً ونساءً .المرأة القوية س ُتنتج حتمًا دوالً ومجتمعات لديها القدرة
على مواجهة الكوارث.
يمكنك مشاهدة الجلسة على اإلنترنت من خالل الرابط:
www.wcdrr.org/conference/events/854

القسم الحكومي الدولي

االستثمارات الحساسة للمخاطر :الشراكات بين القطاعين العام الخاص

الرئيس :السيد فؤاد أوكتاي ،رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية
ُملقي الكلمة االفتتاحية :السيدة غايل أوليفر ،المديرة التنفيذية للتأمينات العامة ،مجموعة  AXAبآسيا
المنسق :السيد ديفيد إيدز
المشاركون في حلقة النقاش :السيد هينك أوفينك ،المبعوث الخاص لشؤون المياه الدولية لمملكة هولندا؛ والسيدة ساندرا وو ،الرئيسة والمديرة التنفيذية
لمؤسسة Kokusai Kogyo؛ والسيد توشيوكي شيغا ،المدير التمثيلي ونائب رئيس شركة نيسان موتور المحدودة؛ والسيدة شمشاد أختار ،األمينة
التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()UNESCAP؛ والسيد كريستيان فريس باخ ،األمين التنفيذي للجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECA
أشارت المناقشات إلى الحاجة إلى وجود تعاون وثيق بين القطاع الخاص
والهيئات الحكومية وبناء الثقة بينهما عبر التخطيط للتنمية ودورات إدارة
الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي .ويستند نجاح الحد من مخاطر
الكوارث إلى وجود شراكات جديدة بين األعمال والحكومات لتصبح بمثابة
قوة دافعة نحو تحقيق التنمية المستدامة .فالحلول موجودة وهي ليست مكلفة
بالقدر الذي تسببه الخسائر الناجمة عن الكوارث المتكررة.
تمت مناقشة مجموعة من نماذج الممارسات الجيدة التي توضح أن التعاون
الوثيق بين القطاعين العام والخاص قد ساهم في الفهم األفضل لمخاطر
الكوارث ،وللبيانات المفتوحة ومشاركة المعلومات ،كما ساهم في التنفيذ
األكثر فعَّالية للوائح والمعايير الطوعية .وعلى الرغم من وجود هذه النماذج
الجيدة ،ال يزال هناك تردد من قبل بعض الحكومات لتبني التعاون الوثيق
مع القطاع الخاص حيث تتساءل بشأن الدوافع وراء هذا التعاون.
ً
شرطا أساسيًا لوجود شراكات فعَّالة
اتفق المشاركون على أن الثقة كانت
بين القطاعين العام والخاص وأنه ال يمكن كسب هذه الثقة سوى من خالل
الجمع بين مختلف الجهات في بداية عملية االستثمار والتخطيط للتنمية،
وال سيما على الصعيد المحلي .وجه المشاركون من القطاع الخاص
مناشدات حقيقية للحكومات من أجل تضمين القطاع الخاص في العملية منذ
بدايتها حتى يتسنى له المساهمة في بناء "دورة إيجابية من تعزيز القدرة
على المواجهة".
وأخيرً ا أشار المشاركون إلى الحاجة لوضع حلول تتميز بالقدرة على
مواجهة الكوارث عبر الصناعات لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية
بحيث تكون شاملة ويشارك بها مختلف أصحاب المصلحة مثل النساء
واألشخاص ذوي اإلعاقة .ولهذا السببُ ،تعد المجموعات الخاصة في حاجة
إلى وجود حلول معينة توضع من خالل مشاركتهم وأال يكتفوا بدور المتلقي
لها فقط" :سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص يعني أيضًا سد الفجوة
بين المؤسسات واألشخاص".

قدم المشاركون أيضًا بعض االقتراحات وااللتزامات .حيث أكد رئيس
الشراكة مع القطاع الخاص لمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث أن
ً
عضوا يلتزمون بإتاحة خبراتهم
أعضاء الشراكة الحالية البالغ عددهم 96
في مجال إدارة المخاطر للحكومات المحلية والوطنية بهدف دعم تنفيذ
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015كما أكد كذلك على
التزام جميع األعضاء بتوظيف األدوات التي تم وضعها في إطار الشراكة،
والمشاركة عن كثب مع منظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات
والهيئات على الصعيد الدولي.
اقترحت هولندا مواصلة المناقشات في إطار مؤتمر األمم المتحدة لتمويل
التنمية المزمع انعقاده في أديس أبابا في تموز/يوليو  2015وخاصة
بشأن اآلليات الفعَّالة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ
المشروعات الملموسة وشروط التمويل.
قدم العديد من المشاركين بيانات محددة للدعم والتزامات جديدة بالمشاركة
في الحد من مخاطر الكوارث من خالل مبادرة  .R!SEوأعرب المشاركون
من القطاع الخاص عن التزامهم بتقديم الخبرة والتكنولوجيا لتعزيز جهود
القطاع الخاص في مجال الحد من المخاطر وإدارة الكوارث بهدف دعم
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام .2015
لمشاهدة دورة العمل عبر اإلنترنت:
www.wcdrr.org/conference/events/853
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اإلدارة الشاملة ألخطار الكوارث  -العمل المشترك بين الحكومات،
والمجتمعات والمجموعات

يشارك في الرئاسة :فخامة السيد/نويل أرسكوت ،وزير الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية في جامايكا
المتحدث الرئيسي :فخامة السيد أنوتي تونج ،رئيس جمهورية كيريباتي
المنسقة :السيدة/فيرونيكا بيدروسا
أعضاء اللجان :فخامة السيدة/ليلى إسكندر ،وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ،مصر؛ فخامة السيدة/فاطماتو عبد المالك ،عمدة تفرغ زينة ،موريتانيا؛
فخامة السيد/نيكوال فالوتسي ،رئيس مقاطعة بوتنزا ،إيطاليا؛ السيد/أنتوني ليك ،المدير التنفيذي ،صندوق األمم المتحدة للطفولة؛ السيد/كارلوس كايزر
مانسيال ،منظمة )ONG( Inclusiva؛ السيدة جوزيفين باسيباس كاستييو ،منظمة .Damanyan ng Maralitang Piipinong Api Inc.
من الضروري إدراك وجهات النظر الفردية حول الشمولية والقدرة على
مجابهة الكوارث .يجب مراعاة الجميع .حيث إن الشمولية بالنسبة للعديد من
الناس في جزر المحيط الهادئ والدول النامية األخرى القائمة على الجزر
الصغيرة ،على سبيل المثال ،تعني التعامل مع مخاطر الكوارث والتغيرات
المناخية بطريقة متكاملة .وبالنسبة للعديد من الناجين من الكوارث ،يتعلق
األمر بإعادة اإلعمار بصورة أفضل ،حتى بعد سنوات من حدوث الكوارث.
وبالنسبة لذوي اإلعاقات ،تتعلق الشمولية بإزالة حالة الغموض وإشراكهم
في عملية اتخاذ القرار .لقد تم تحقيق تقدم من خالل تطبيق إطار عمل
هيوغو في هذا الشأن ،ولكن مازال هناك الكثير ليتم القيام به.
لقد ر ّكز القرار على أن الشمولية تتطلب وجود روح حقيقية من التضامن.
وستصبح الشمولية فقط حقيقة واقعة عندما تتم مراعاة احتياجات النوعيات
المختلفة من المجموعات واألفراد بصورة عميقة ،بغض النظر عن
ظروفهم ،و توجهاتهم ومعتقداتهم.
كما يجب التعامل بوضوح مع االحتياجات الخاصة والمتباينة للمجموعات
التي تتأثر بنسب متفاوتة بالكوارث ،مثل الفقراء ،واألطفال ،والنساء،
والمعاقين ،والالجئين وغيرهم ،وذلك في حالة ضمان تحقق عوامل
السالمة ،واألمان والكرامة .وتمثل اإلحصائيات ،والبيانات والمعلومات
التفصيلية أهمية بالغة لفهم احتياجات المجموعات المختلفة.
ويجب إشراك أعضاء المجتمعات ،بما يملكونه من معرفة وقدرات فريدة،
ليس فقط كمن ّفذين ،بل أيضًا إشراكهم في عمليات التخطيط ،والمراقبة،
ومراحل اتخاذ القرار .وأثناء عمل أعضاء المجتمعات مع الحكومات
المحلية والوطنية والجهات الفاعلة األخرى ،تم تسجيل معدالت أسرع
وأفضل للتعافي بعد حدوث الكوارث .وتوجد العديد من قصص النجاح
إلدارة مخاطر الكوارث المتمحورة حول األطفال والتي يمكن تطبيقها
على نطاق واسع .كما أثبتت المنظمات النسائية الشعبية التي تعمل لصالح
مجتمعاتها أيضًا فائدتها الكبيرة في إطار تدعيم السياسات والبرامج
الحكومية.
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مع ترجمة اإلرادة السياسية للحكومات الوطنية والمحلية إلى سياسات،
وترتيبات مؤسسية وشراكات تعاونية تشمل الجهات األكاديمية ،والقطاع
الخاص ،واإلعالم واألطراف األخرى ذات الصلة ،تمت مالحظة وجود
مشاركة مجدية للمجتمعات والمجموعات المعرضة للكوارث.
تشير كافة األمثلة الواردة أعاله إلى بعض عوامل النجاح العامة الضرورية
إلدارة مخاطر الكوارث( :أ) اإلقرار ليس فقط باحتياجات كافة أصحاب
المصالح ،ولكن أيضًا بقيمتهم المضافة الفريدة والمكمّلة؛ و(ب) االلتزام
السياسي القوي الذي يؤدي إلى وجود سياسات وبرامج تتضمن وجهات
النظر واألولويات للمجموعات المعرضة للكوارث وتعزيز مكانتهم القيادية
في عملية إدارة مخاطر الكوارث؛ و(ج) الشراكات المبتكرة التي تبني قدرات
أفراد المجتمعات وتدعم مبادراتهم ،باإلضافة إلى التعلّم ومشاركة المعرفة.
تتطلب الشمولية من كافة األفراد والمنظمات التطلع إلى ما وراء واجباتهم
ومسؤولياتهم لتفعيل العمل المشترك.
لقد رحب المشاركون بإطار عمل ما بعد  2015نظرً ا لمنهجه الشامل،
وإقراره بأن الحد من مخاطر الكوارث هو مسؤولية مشتركة بين الحكومات
وأصحاب المصالح ذوي الصلة .حيث إنه من المهم أن ينعكس ثراء هذا
الحوار وأصالته على إطار العمل ،ومن ث ّم ترجمته إلى إجراءات وتطبيق
فعلي على أرض الواقع.
كما يجب علينا أيضًا استخدام أحدث تقنيات االتصاالت المتوفرة ،بما في ذلك
وسائل التواصل االجتماعي ،وذلك للحفاظ على حيوية الحوار ومواصلة البناء
على النشاط الحالي.

القسم الحكومي الدولي

وقد تم عرض الفرص وااللتزامات التالية كإجراءات تنفيذية محتملة أثناء
الحوار:
•تعزيز المشاركة المجتمعية .لقد أثبت التعاطي مع احتياجات المجتمعات
فعالية كبيرة قبل وأثناء حدوث الكوارث ،وذلك في ظل وجود إدراك
واضح لألدوار والمسؤوليات واإلقرار بتجارب األفراد وخبراتهم.
•تعزيز أدوار المؤسسات والشراكات التي تقر بقدرات كافة أصحاب
المصالح وقيمة إسهاماتهم وتضمن مشاركتهم الفعالة.
•وضع معايير فنية إلشراك المعاقين بفعالية .حيث تلتزم الشبكات
بالعمل المشترك لوضع هذه المعايير ،والتي تستلزم أيضًا وجود دعم
من القطاع الخاص والمنظمات األخرى.

•تعزيز دور اإلعالم .حيث إنه كخطوة فورية ،أعلن أصحاب المصالح
في المجال اإلعالمي رغبتهم في إطالق تحذير عالمي وحملة للتوعية
بآليات الحد من مخاطر الكوارث لتحضير وسائل اإلعالم للتوعية
بشكل أكثر فعالية بخصوص الحد من مخاطر الكوارث.
•ضمان أن تكون البيانات التي يتم جمعها بواسطة المجتمعات العلمية
واألكاديمية قابلة لالستخدام .يجب أال يقتصر العمل فقط على جمع
البيانات من المجتمعات ،بل يجب أيضًا إعادة إرسالها وتحويلها إلى
معلومات ذات صلة وقابلة لالستخدام.
•إشراك القطاع الخاص من خالل مبادرات مثل وضع نظام معلومات
متكامل والتخطيط الستمرارية األعمال.
لمشاهدة دورة العمل عبر اإلنترنت:
www.wcdrr.org/conference/events/855
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القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

تطبيق العلوم والتكنولوجيا على عملية اتخاذ القرار في إطار الحد من مخاطر الكوارث
الرئيس :د /كارلوس نوبر ،المدير ،مركز  ،Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desatres Naturaisالبرازيل
وعضو المجلس االستشاري العلمي لألمين العام لألمم المتحدة
المنسق :د /فالفيا شلجل ،المديرة العامة المساعدة لقطاع العلوم الطبيعية ،اليونسكو
أعضاء اللجان :البروفيسور تاكاشي أونيشي ،الرئيس ،المجلس العلمي باليابان؛ فخامة السيدة /توموسيمي رودا بيس ،مفوضة االقتصاد الريفي
والزراعة باالتحاد األفريقي؛ د /روجر بولوارتي ،المدير ،قسم معلومات الجفاف المتكاملة بوكالة إدارة المحيطات والغالف الجوي؛ د /وديد العريان،
عالم خبير ،جامعة الدول العربية؛ د /فالديمير سوكا ،المدير العام ،إدارة مركز البحوث المشتركة ،المفوضية األوروبية؛ البروفيسور جوردون ماكبين،
الرئيس ،المجلس الدولي للعلوم
شهدت الجلسة مناقشة الدور الحيوي للعلوم والتكنولوجيا في الحد
من مخاطر الكوارث ،كما شهدت اتفا ًقا على تأسيس شراكة دولية للعلوم
والتكنولوجيا لدعم تطبيق إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث
.2030-2015
من خالل حشد كل من المؤسسات ،والشبكات والمبادرات ذات الصلة،
ستعمل الشراكة الدولية على تطبيق اإلجراءات المحددة في إطار عمل
سنداي من خالل االلتزامات التطوعية في المجاالت التالية.
•التقييم  -توفير أدوات تحليلية لتقييم وتطوير مناحي المعرفة الخاصة
بالمخاطر ،ومسببات المخاطر الكامنة ،وأيضًا إجراء تقييم مستقل
ومنتظم متصل بالسياسة الموضوعة فيما يخص تطبيق العلوم على
الحد من مخاطر الكوارث ،وذلك بغية الوصول إلى رؤية أكثر شموالً
لمخاطر الكوارث.

•المشورة العلمية  -توفير إمكانيات المشورة باالشتراك مع المشاركين
وص ّناع السياسات ،لتحويل المعرفة إلى حلول عملية.
المراقبة والمراجعة  -دعم تطوير المؤشرات المعتمدة على العلوم ،وتوفير
المعلومات المنهجية العامة لتعزيز توفرها واستخدامها على نطاقات مختلفة.
التواصل والمشاركة  -بناء شراكات للعمل عن قرب وتفعيل التواصل
بشكل أفضل لتعزيز استخدام المعرفة العلمية؛ وذلك فيما يخص عملية اتخاذ
القرار المعتمدة على األدلة.
تطوير القدرات  -لتعزيز المعرفة بجوانب المخاطر من خالل اإلصالحات
الدورية ،وذلك في إطار التدريب المحترف ومن خالل التعليم الحياتي
المستمر ،باإلضافة إلى القدرات العلمية والفنية لدعم االستخدام الفعال
لمعلومات المخاطر.

•دمج األفكار وإجراء األبحاث التطبيقية  -تطوير التصميم المشترك
واإلنتاج المشترك لألبحاث من خالل إشراك ص ّناع السياسات
والمشاركين بهدف تعزيز قدرات التنبؤ ،ووضع سيناريوهات للتعامل
مع الكوارث وتحديد خيارات إلدارة المخاطر واختبار الحلول.

بناء مستقبل قادر على مجابهة الكوارث للمناطق الريفية
الرئيسة :السيدة /مايلنج تشان ،مديرة البرنامج العالمي ،منظمة أوكسفام ،هونج كونج
أعضاء اللجان :السيد ميتيكو كاسا جوتيل ،وزير الدولة ،قسم إدارة مخاطر الكوارث واألمن الغذائي ،وزارة الزراعة ،إثيوبيا؛ السيد جوزيف أولي سيمل،
المدير التنفيذي ،منظمة ماينيويتو باستوراليس للتنمية المتكاملة ،كينيا؛ السيدة هايدي رودريجز ،الرئيسة ،تعاونيات الس بروماس ،نيكاراجوا؛ السيدة
جودافاري دانجي ،مسؤولة اإلنتاج الزراعي بماهاراشترا ،الهند؛ السيدة جريس باالواج ،نائبة المنسق ،تبتبا (المركز الدولي للسكان األصليين ألبحاث
السياسات والتعليم) ،الفلبين؛ السيدة ماريا باتك ،رئيسة القسم ،وزارة األراضي والغابات ،أستراليا

اجتمع كل من ممثلي الوزارات الحكومية ،والسكان األصليين ،والمنظمات
المجتمعية والمجتمع المدني لمشاركة خبراتهم وتجاربهم حول الحد من
مخاطر الكوارث والقدرة على مجابهة الكوارث كاستراتيجية للسالمة
المجتمعية ولصياغة رؤية آلليات مجابهة الكوارث في المناطق الريفية.
وقد تم عرض الممارسات الجيدة في إطار جهود التغلب على األخطار
المتعلقة بالمناخ بما يهدف لتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث في المناطق
الريفية .وقد أظهرت هذه التجارب كيف يمكن أن تسهم الممارسات االبتكارية
المعتمدة على المشاركة المجتمعية واالستخدامات البديلة للموارد الطبيعية
والمعرفة التقليدية في تعزيز قدرة المجتمعات على التغلب على التدهور البيئي
ومواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ .كما ركزت الجلسة على نتائج جهود
المنظمات النسائية الشعبية ،والسكان األصليين والقادة المجتمعيين اآلخرين
في المناطق الريفية في إطار تعزيز الشراكات القوية بين القطاع العام
والخاص والمبادرات بين أصحاب المصالح المتعددة ،ما أسهم في تعزيز
النمو االقتصادي المحلي ،وسبل العيش ،وحيازة األراضي ،واألمن الغذائي
والمشاركة النشطة في األحداث السياسية وعمليات اتخاذ القرار.

لقد أسهمت هذه الجلسة في تسليط الضوء على مناحي التقدم في اإلنتاج
المعرفي ونقل المعرفة مع االستفادة من دعم التعاون بين الدول على
مستوى العالم وعلى أساس مبادرات المجتمع المحلي ،والتحالفات السياسية
مع الجهات الفاعلة وص ّناع القرار على المستوى الوطني واإلقليمي ،وحشد
الموارد ،والتنويع ،واستخدام منهج نظامي لجمع البيانات والمعلومات،
وإدارة الموارد الطبيعية بما يستجيب لمخاطر المناخ وقابلية التربة للزراعة
المستدامة مع استخدام تقنيات مناسبة ومبتكرة.
االلتزامات/العمل اإلضافي
لقد صدر نداء إلجراء تحول كبير في العمل اإلنساني وأعمال الحد من
الفقر لتتم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث وحقوق وواجبات المجموعات
األكثر عرضة للمخاطر.
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جلسات العمل
سمح المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم المتحدة
بالمشاركة الفعالة لألطفال والشباب بما في ذلك عمليات المحاكاة.
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األعمال والقطاع الخاص :االستثمار في البنية التحتية القادرة على مجابهة الكوارث
الرئيس :السيد ناوهيرو نيشيجوتشي ،الرئيس ،منظمة  ،Japan Bosai Platformالعضو المنتدب التنفيذي ،شبكة االبتكار اليابانية
أعضاء اللجان :السيد توشيوكي شيجا ،رئيس اتحاد مص ّنعي السيارات باليابان؛ السيدة الداوان كومبا ،مكتب نائب األمين العام لمجلس التنمية االقتصادية
والمجتمعية ،تايالند؛ السيدة كورنيليا ريتشر ،العضوة المنتدبة ،شركة )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 ،GmbHألمانيا؛ السيد سكوت ويليامز ،مدير مبادرة  ،R!SE Initiativeشركة PwC؛ السيد أريد بابادوبولوس ،مستشار ،شركة .Titan America LLC
كانت الرسالة األساسية من جلسة العمل هي أن اإلنفاق على الحد من مخاطر
الكوارث ال يعد تكلفة وإنما استثمار .إن القطاع الخاص له ثالثة أدوار رئيسية
في الحد من مخاطر الكوارث :التخطيط الستمرارية األعمال؛ وتقديم حلول
للتحديات التي تواجه الحد من مخاطر األعمال؛ وتقديم ابتكارات لمواجهة
تحديات الحد من مخاطر الكوارث .إن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم الحلول
واالبتكارات المطلوبة للحد من مخاطر الكوارث.
إن القطاع الخاص يلتزم تمامًا بضمان الحد من مخاطر الكوارث في
إطار استثماراته من خالل دعم التخطيط الستمرارية األعمال ،وتطوير
حلول عملية وابتكارية للحد من المخاطر ،ووضع معايير وتحليل مخاطر
لالستثمارات بصورة متطورة ،ومن خالل أيضًا التعاون مع القطاع العام.
ويحتاج القطاع الخاص إلى تدشين منصة عمل لقيادة أجندة الحد من
المخاطر وتنسيق أعمالها.

االلتزامات/العمل اإلضافي
يتعين على القطاع الخاص االلتزام بما يلي:
•مشاركة معلومات حول التقييم ،والمراقبة ،والتنبؤ ،والتوقع والتحذير
المبكر بين القطاع الخاص والعام.
•دعم بناء القدرات والتدريب على المستوى الوطني والمحلي ،وإبراز
الفرص التي يمثل فيها بناء القدرة على مجابهة الكوارث والحد من
مخاطر الكوارث استراتيجية اقتصادية سليمة ،مع وجود عائدات
جذابة وميزات تنافسية.
•دعم تطوير وتعزيز المعايير واللوائح والسياسات المالئمة التي تعزز
من الحد من مخاطر الكوارث وتحسن من القدرة على مجابهة الكوارث.

مبادرة األطفال والشباب " -ال تحدد مستقبلي بدوني"
المنسق :السيد أحمد الهنداوي ،مبعوث األمين العام للشباب ،األمم المتحدة
المتحدث الرئيسي :السيد توني ليك ،المدير العام ،منظمة اليونيسف
أعضاء اللجان :السيدة ماريا دل بيالر كورنيخو ،وزيرة إدارة مخاطر الكوارث ،اإلكوادور؛ السيد محمد عبل القيوم ،مدير المشروع الوطني  -البرنامج
الشامل إلدارة الكوارث ،بنجالديش؛ السيد بالتز تريبيونالو ،قائد مجتمعي بجزيرة سيبو ،الفلبين؛ ممثلو األطفال والشباب من بيرو (ديبورا) ،اليابان (هيناتا)
وكامبوديا (إين)؛ السيدة ليديا كيومسكي ،الرئيسة المشاركة لمنتدى األطفال والشباب( Water Youth Network ،منظمة الشباب للمياه) ،أيرلندا
لقد قدمت جلسة العمل فرصة لألطفال والشباب لعرض إنجازاتهم
وإسهاماتهم في الحد من مخاطر الكوارث وإقامة حوار مع القادة وص ّناع
القرار الحاليين بخصوص تطلعاتهم إلحراز تقدم بخصوص أجندة طموحة
للحد من مخاطر الكوارث من أجل مستقبل أكثر أم ًنا .وقد دعا ممثلو
األطفال والشباب ممثلي الحكومات المحلية والوطنية إلى فعاليات جديدة
للمشاركة في عملية وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث ،وتطبيقها،
ومراقبتها ومراجعتها .تم عرض "كويبو" على صورة أصوات لألطفال
والشباب حول العالم لجعل العالم أكثر أم ًنا للجميع.
تم اعتبار األطفال والشباب فاعلين رئيسيين للتغيير وجزء من الحل
المطلوب إلدارة الكوارث .حيث إن إعداد األطفال والشباب للكوارث يمكن
أن يتضمن أفكارً ا مبتكرة مثل دروس السباحة ،وتدريبات تقييم المدارس
اآلمنة ،وتجهيزهم بالمعرفة وإعطائهم الدعم لتنفيذ اإلجراءات المجتمعية
التي يقوم بها الشباب/األطفال أو تدريبات اإلخالء مثل الخطوات العملية
تجاه الحد من مخاطر الكوارث بصورة فعالة.
ويعد تعليم األطفال والشباب أمرً ا حيويًا في تقليل المخاطر بالنسبة للمجتمع
ككل .حيث إنهم يمثلون استثمارً ا كبيرً ا للمستقبل؛ فتعليمهم وتوفير المهارات
الضرورية إلنقاذ الحياة والفرص التي تسمح لهم بالمساهمة في عملية اتخاذ
القرار سيسمح لهم بأن يصبحوا مواطنين فاعلين وواعين بالعالم المحيط بهم
وسيسمح لهم ببناء القدرة على مجابهة الكوارث في مجتمعاتهم .إن األطفال
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والشباب يمثلون "األصول التي يجب علينا ادخارها للمستقبل" .وتضمنت
أيضًا الموضوعات التي تم طرحها في النقاش تخصيص الميزانية لمشاركة
الشباب؛ وأهمية الشباب في التطوع؛ والتضامن العالمي؛ والمساواة بين
األجيال والروابط مع حقوق اإلنسان.
االلتزامات/العمل اإلضافي
تلتزم الحكومات الوطنية والمحلية بما يلي:
•زيادة الفرص لمشاركة األطفال والشباب في عمليات اتخاذ القرار،
والتخطيط والمراقبة في إطار الحد من مخاطر الكوارث.
•تعزيز بناء القدرات والمراقبة في عملية الحد من مخاطر الكوارث
لألطفال والشباب.
•االستعانة باألطفال والشباب كشركاء على وجه التحديد في تفعيل
المعرفة العلمية والتكنولوجيا لخدمة حاجات المجتمعات وفي استخدام
وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث
وعملية الحشد.
•توفير األساس القانوني ،والموارد الالزمة وبيئة التعلم الالزمة لحماية
األطفال والشباب ،بما في ذلك مناطق النزاعات.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

التزامات من أجل مدارس آمنة
تعليقات الترحيب :السيدة تارخا هالونين ،الرئيسة السابقة لفنلندا.
المتحدثون الرئيسيون :فخامة األميرة مارجريت ،هولندا؛ السيد نعمان كورتولموش ،نائب رئيس الوزراء ،تركيا
المنسق :السيد سونج جو كيم ،رئيس الصليب األحمر الكوري
أعضاء اللجان :فخامة السيد ماالم إبراهيم شيكارو ،وزير التعليم ،نيجيريا؛ السيد ويليام رامبانجيلي ،نائب الوزير للتنسيق بوزارة التنمية اإلنسانية
والثقافية ،إندونيسيا؛ السيد رينالدو الجودا ،األمين المساعد ،وزارة التعليم ،الفلبين؛ د /فوات أوكتاي ،رئيس سلطة إدارة الكوارث والطوارئ ،رئاسة
الوزراء ،تركيا؛ السيد علي شاهري ،المدير العام ،مكتب تخطيط إعادة اإلعمار وتجهيز المدارس ،وزارة التعليم ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؛
السيدة فالفيا شلجل ،المديرة العامة المساعدة لقطاع العلوم الطبيعية ،اليونسكو؛ السيدة أليشيا ديال روزا باال ،نائبة األمين العام لرابطة دول جنوب شرق
آسيا لمنظمة التنمية االجتماعية الثقافية

تم التأكيد على أهمية سالمة المدارس أثناء جلسة العمل كواجب أخالقي
وأولوية في التعامل مع الحد من مخاطر الكوارث .وانطال ًقا من مبدأ أن
"الحد من مخاطر الكوارث يبدأ في المدرسة" ،فقد استفادت جلسة العمل من
االلتزامات الحكومية عالية المستوى تجاه المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة،
وأسلوبها الشامل لتحقيق أمان المدارس وتنفيذ خريطة طريق اسطنبول.
وقد ّ
حثت جلسة العمل الحكومات على االنضمام إلى المبادرة العالمية
للمدارس اآلمنة كمبادرة عالمية فريدة تقودها الحكومات لدعم االلتزام
السياسي واإلجراءات الفعلية لتفعيل أمان المدارس بصورة شاملة عالميًا
وكفرصة لمشاركة الخبرات والممارسات الجيدة حول أمان المدارس عالميًا.
وقد شهدت الجلسة إقرارً ا وتأكي ًدا واضحين على أهمية ضمان أمان
المدارس والمرافق التعليمية كمساهمة في حماية األجيال المستقبلية،
وحماية التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر أم ًنا للجميع .كما تمت مشاركة
العديد من الخبرات والممارسات الجيدة القيمة للدول في هذا الصدد.
إن المدارس تمثل مالذ التعليم وبالتالي يجب أن تكون آمنة لحماية أطفال
المدارس والنظام التعليمي إجماالً .وأحد أفضل الطرق لحماية األطفال
في حاالت الكوارث هي ضمان أمان المدارس واستمراريتها .كما تمت
أيضًا مناقشة مواقف التضارب وتدفق الطالب ذي الصلة كتح ٍد رئيسي
لقضية أمان المدارس .إن االستثمار في أطفال المدارس وبيئتهم التعليمية
يمثل االستثمار الصحيح وطويل المدى للمستقبل .حيث إنه من الضروري
االستثمار اليوم للحصول على غد أفضل للجميع.

ً
نيابة عن التحالف العالمي للحد من مخاطر
•التزمت منظمة اليونسكو،
الكوارث والقدرة على مجابهة الكوارث في القطاع التعليمي ،بتوفير
األدوات والدعم الفني الالزم للحكومات المهتمة لتطبيق أمان المدارس
وف ًقا لألعمدة الثالث للمبادرة العالمية ألمان المدارس.
•تم اعتماد مبادرة أمان المدارس برعاية رابطة دول جنوب شرق آسيا
كمساهمة إقليمية للمبادرة العالمية ألمان المدارس.
•التزمت كافة الحكومات برفع أولوية تدريب المدرسين على تعليم الحد
من مخاطر الكوارث واستعداد المدارس.
•التزمت كافة الحكومات بصياغة شراكات ابتكارية بين القطاع الخاص،
والحكومات المحلية والمجتمعات لتعزيز أمان المدارس على المستوى
المحلي والوطني ،في إطار دعم تطبيق خريطة طريق اسطنبول.
•التزمت األطراف بالسعي لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في عملية
أمان المدارس وتطبيق المبادرة العالمية ألمان المدارس من خالل
مشاركة التكنولوجيا المبتكرة والدعم المالي لدفع عجلة العمل إلى األمام.
•دعت كل من إندونيسيا ،وفنلندا وتركيا الحكومات األخرى إلى
االنضمام إلى المبادرة العالمية ألمان المدارس وتعزيز التعاون
والشراكة الدوليين ولتطبيق آليات أمان المدارس عالميًا.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•أعادت دول فنلندا ،وإندونيسيا ،والجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ونيجيريا ،والفلبين وتركيا التأكيد رسميًا على التزامها بالمبادرة
العالمية للمدارس اآلمنة.
•التزمت تركيا بأن تكون كافة مدارسها آمنة بحلول عام  ،2018وتوفير
الدعم الفني ألمان المدارس لدول جنوب شرق أوروبا ووسط آسيا التي
يتم اختيارها عام  2016واستكمال خطط إدارة الكوارث والطوارئ،
باإلضافة إلى تحليل المخاطر لكافة المدارس بحلول عام .2017
•التزمت إندونيسيا بالسعي لتخصيص  %20من ميزانية التنمية السنوية
للتعليم (وأمان المدارس)
•التزمت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بتوفير الدعم الفني للدول
األخرى حول أمان المدارس واستضافة االجتماع الثاني لقادة أمان
المدارس بنهاية عام .2015
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

لجان معالجة المخاطر المحلية
الرئيس :السيد مانو جوبتا ،الرئيس ،الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها
المنسق :السيد تاناخي سين ،المدير التنفيذي لمنظمة  ،RedRالهند
أعضاء اللجان :السيدة جويس روزماري نانجوبي ،المديرة ،مبادرة نساء العشوائيات للتنمية ،أوغندا؛ السيد أدولفو ميالبور نانسويل ،عمدة تيروا،
تشيلي؛ السيد تاكويا تاسو ،حاكم مقاطعة أيواتي ،اليابان؛ السيدة ندى ياموت ،عضوة مجلس المدينة ،بيروت ،لبنان؛ السيد إدواردو مارتينيز ،الرئيس،
مؤسسة UPS Foundation؛ السيدة ماريا (مالو) فيليزار كاجاي ،نائب المدير التنفيذي ،مركز االستعداد للكوارث ،الفلبين؛ السيد كالوس سورنسن،
المدير العام ،إدارة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية باالتحاد األوروبي
تعتبر المجتمعات ذات القدرة على مجابهة الكوارث هي حجر األساس
للدول ذات القدرة على مجابهة الكوارث .ليحدث ذلك ،يجب أن يتم تمكين
المجتمعات لتكون مشاركة بصورة منتظمة في عملية التخطيط واتخاذ
القرار ،من خالل االستفادة من المعرفة المجتمعية وإيجاد منصات لتفصيل
االختيارات المختلفة .ناقشت جلسة العمل التجارب التي قامت فيها
المجتمعات بدور القيادة وشاركت في الحد من المخاطر وأدوار األطراف
الفاعلة المختلفة في إيجاد بيئة تسمح بتمكين المجتمعات من القيام بأدوار
أكثر فعالية.
كما تم عرض أمثلة إلظهار أن المجتمعات نجحت في تطوير معرفة عامة
على نطاق واسع من الكوارث المتنوعة التي واجهتها ،سوا ًء الكوارث
اليومية أو غير االعتيادية ،كما نجحت في تطوير قدرات فريدة للتعامل
مع هذه المخاطر .إنهم يمثلون عناصر االستجابة في خط المواجهة .لقد
بدأ يحدث تحول في اإلقرار بدور المجتمعات وتسهيل تفعيل إجراءاتها
للحد من مخاطر الكوارث .ولكن يمكن القيام بالمزيد إليجاد بيئة تسمح
بتمكين المجتمعات.
لقد تم تحديد عدد من العوامل الحاسمة لدعم المجتمعات في مواجهة
المخاطر المحلية .وتشمل هذه العوامل الحاجة لفهم المخاطر من وجهة
نظر المجتمعات ،واألطراف الرئيسية التي تقع عليها المخاطر؛ مع مراعاة
جميع األطراف؛ وتمكين المجتمعات وبناء قدراتها القيادية؛ بالتوازي مع
الهدف العام لدعم قدرة المجتمعات على مجابهة الكوارث؛ وحشد الموارد
بغية اتخاذ إجراءات مجتمعية محلية.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•يتعين على منظمات المجتمع المدني لعب ستة أدوار رئيسية لدعم
المجتمعات ،هي :الوساطة المعرفية ،وبناء القدرات ،والتواصل،
والتنفيذ ،والتأييد والمراقبة.
•يجب على االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر/
جمعيات الصليب األحمر الوطنية في إقليم المحيط الهادي التأكد من
إشراك المجتمعات المحلية في عملية تطوير وتنفيذ خطط الحد من
مخاطر الكوارث.
•يجب على الحكومات المحلية إيجاد بيئة تسمح بتمكين المجتمعات
من األدوار القيادية.
•يجب على القطاع الخاص المساعدة في سد فجوات نقص المعلومات
والتكنولوجيا كجزء من عمله الرئيسي لبناء قدرة مجابهة مخاطر
الكوارث لموظفيها وعمالئها.
•يجب على المتبرعين العمل على أسلوب مختلف يؤدي إلى إشراك
المجتمعات ،وتوفير إدراك أفضل للحياة الواقعية ،والعمل على
مستوى القطاعات المختلفة ،والعمل على تدفق الدعم المالي لتلبية
احتياجات تمويل المبادرات المجتمعية.
•تعزيز منصة بيانات مفتوحة المصدر لضمان وصول كافة األطراف
الفاعلة لوجهات النظر المحلية للمخاطر.
•بناء قدرات القيادة للمجتمعات.

الكوارث واألخطار المناخية :تسريع وتيرة المبادرات الوطنية والمحلية
الرئيس :السيد فيل إيفانز ،مدير الخدمات الحكومية ،مكتب األرصاد الجوية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أعضاء اللجان :السيد كريس فيلد ،الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثانية للتكيف مع التأثيرات وإمكانية التعرض للكوارث التابعة للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ والمدير ،قسم البيئة الدولية ،مؤسسة كارنيدج للعلوم؛ السيدة لوسيل سيرنج ،مفوضة تغيرات المناخ ،الفلبين؛ السيد محمد شاهد
أوال ميا ،أمين مدني مساعد ،رئيس قسم إدارة الكوارث ،وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة ،بنجالديش؛ السيد خوسي إرنستو بيتانكور الفاستيدا ،رئيس قسم
الحد من مخاطر الكوارث  -المقر الرئيسي للدفاع المدني بكوبا ،كوبا؛ السيد هارفي سيجز ،مستشار ،لجنة األديان ،رابطة االتحاد األوروبي للممثلين
اإلقليميين والمحليين؛ السيد بيتر هوب ،رئيس مركز أبحاث المخاطر الجغرافية/المناخ التنظيمي؛ GEO / CCC1 MunichRe

ركزت جلسة العمل على فكرة أن تغير المناخ يشكل مخاطر على التنمية
المستدامة ،باإلضافة إلى زيادة الخسائر المرتبطة بتأثيرات الكوارث.
وأكدت الجلسة أيضًا على أن تغير المناخ يؤدي إلى تغيير شكل مخاطر
الكوارث وإضافة تعقيدات على إدارة مخاطر الكوارث .كما أكدت األدلة
العلمية الواردة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على
هذه الروابط.
لقد أكدت الجلسة على أن مخاطر الكوارث وتغير المناخ يتم استيعابها بشكل
مختلف بواسطة دول ومجتمعات مختلفة .حيث إن كافة األقاليم وأغلب
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الدول على كوكب األرض ستتأثر بتغير المناخ بطريقة أو أخرى .وستؤثر
هذه التغيرات بدورها على الفقر ،والصحة ،والتنمية االجتماعية ،والنمو
االقتصادي ،والتركيبات السكانية والهجرة ،والحماية البيئية.
لقد تمت مشاركة معلومات وبيانات حول روابط مخاطر الكوارث بتغير
المناخ ،وكيف تم استخدام خطط التكيف لمواجهة مخاطر الكوارث أو
العكس وتم التأكيد على أهمية القرارات المدركة للمخاطر عند التعامل مع
تغير المناخ.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

شارك أعضاء اللجان والمشاركون خبراتهم وتجاربهم في تعزيز تخطيط
استخدام األراضي ،وأنظمة اإلنذار المبكر ،واالستعداد المجتمعي ،وتحسين
خدمات معلومات المناخ ،ومواجهة التعرض للكوارث واألخطار واالستثمار
في التنمية والتوسع في قواعد البيانات الخاصة باألخطار المتعلقة بالمناخ،
والكوارث المتعلقة باألرصاد الجوية المائية وخسائر الكوارث كما يتم تنفيذه
في صناعة إعادة التأمين.

•يجب توفير بيانات أساسية حول المخاطر ،وخسائر الكوارث ،وقابلية
التعرض للكوارث واألخطار إلدراك المخاطر المرتبطة بتغير
المناخ .يجب أن يكون هناك مرجع علمي قوي للسياسات ،والخطط
واألدوات (باستخدام األدلة) لتوفير معلومات عند اتخاذ اإلجراءات
على المستوى الوطني والمحلي ومن أجل عمليات اتخاذ القرار في
القطاع العام والخاص.

وقد شارك المشاركون الممارسات الجيدة التي تضمنت استخدام أدوات
التشخيص لتحليل تأثير تغير المناخ على المستوى المحلي ،وتحسين مستوى
التخطيط المحلي على أساس معلومات المخاطر ،وتخصيص الموارد في
الميزانيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث وتحديث خرائط
األخطار والمخاطر على أساس تغير المناخ.

•لقد بدأ عدد قليل من الدول ،والمدن واألقاليم الفرعية في وضع
(أو التفكير في وضع) خطط واستراتيجيات مشتركة للحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغيرات المناخ .وتظل هذه الجهود محدودة
التأثير وتعتمد على الدعم المالي للتخطيط والتنفيذ المتكامل على
المستوى الوطني والمحلي .إنه من المهم اإلعالن عن اإلقرار بأهمية
دمج الحد من المخاطر والتكيف مع تغيرات المناخ من خالل خطط
التنفيذ الوطنية والمحلية ،مع تحويل االلتزامات إلى أفعالـ وتب ّني
أساليب تنسيقية بواسطة الحكومات ،والمنظمات الدولية واإلقليمية،
وأصحاب المصالح.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•يعني بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مجابهة الكوارث التعامل
مع كل من تغيرات المناخ ومخاطر الكوارث ،ودمج هذه المخاطر،
باإلضافة إلى الفرص المحتملة ،في عملية التخطيط ووضع الميزانيات
للتنمية .يوفر األسلوب المتكامل فرصة إلقامة استثمارات تتعامل مع
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ويدعم أيضًا جهود التكيف
مع المناخ.
•يتم تفعيل اإلجراءات على المستوى المحلي للتعامل مع مخاطر
الكوارث؛ ولذلك تعد إدارة المخاطر أكثر فعالية عندما يتم ربطها
بالظروف المحلية .يجب تخطيط إدارة المخاطر وتنفيذها بأسلوب
يشمل مراعاة مصالح األطراف المتعددة ويستعين بخبرات من كافة
القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
•يتشارك كل من الحد من مخاطر الكوارث وتخفيف تأثير تغيرات
المناخ هد ًفا واح ًدا هو :بناء قدرة المجتمعات على مجابهة الكوارث
للتنمية المستدامة .تم ِّكن األساليب الشاملة للتنمية التي تعمل على بناء
قدرة المجتمعات على مجابهة الكوارث وتراعي المخاطر الحكومات
من رفع مستوى المعرفة ،والمهارات والتقنيات الخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث بطرق تقلل من الخسائر وفي الوقت نفسه تدعم
النمو المستدام في إطار مناخ متغير.

•هناك استفادة كبيرة للغاية من التنسيق في الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغيرات المناخ ،مع ترجمة هذا التنسيق إلى إجراءات
عملية على المستوى المحلي والوطني .ويتطلب ذلك جهو ًدا أكثر
تناس ًقا واستدامة لبناء قدرات لمواءمة معلومات المناخ لعملية اتخاذ
القرار وتحسين مستوى دمج الخدمات المناخية في خطط التكيف
الوطنية والمحلية ،واستثمارات القطاع العام والخاص ،وخطط التنمية
واستخدامات األراضي على المستوى المحلي والوطني .وتعدد خطط
التكيف الوطني واحدة من األدوات الفعالة لمواكبة الجهود الوطنية
حول التكيف مع تغير المناخ مع إدارة مخاطر الكوارث وبناء قدرات
مجابهة الكوارث على المدى الطويل.
•يمثل عام  2015فرصة إلحداث تناسق في التعامل مع مخاطر
الكوارث في سياق تغير المناخ ،حيث يتباحث العالم إطار عمل الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015وما بعد اتفاقية كيوتو
لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة .ويمكن إحداث التناسق عبر
اإلجراءات المتبعة على المستوى الوطني والمحلي والتي ستساعد
في الوفاء باالتفاقيات والتوجيهات الدولية وتنفيذها.

تم توفير ترجمة إلى لغة اإلشارة الدولية وشرح نصّي متزامن في العديد من الجلسات في المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم المتحدة.
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

مخاطر الكوارث على النظام المالي
المنسق :السيد روبرت موير وود ،كبير الباحثين لألبحاث العلمية والتكنولوجية ،شركة .Risk Management Solutions, Inc.
المتحدث الرئيسي :السيد دومينيك كاسرلي ،الرئيس التنفيذي ،شركة .Willis Group Holdings
أعضاء اللجان :السيد خيل بوينافنتورا ،الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الفلبيني؛ السيد جورج برادي ،نائب األمين العام ،االتحاد الدولي لمشرفي
التأمين؛ السيد جوردون ماكبين ،الرئيس ،المجلس الدولي للعلوم؛ السيد شون تارباك ،الرئيس التنفيذي ،االتحاد الدولي للتعاونيات والتأمين المتبادل؛
السيد تاكيجيرو سويوشي ،مستشار خاص ،المبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،اليابان
سلطت جلسة العمل الضوء على القيمة الرقمية لمخاطر الكوارث في صورة
معلومات منقوصة تم استخدامها بواسطة ص ّناع القرار المالي .ويسهم ذلك
في استمرار احتمال إيجاد مخاطرة جديدة لن يكون هناك استعداد نظامي لها.
قام أعضاء اللجان بتفصيل خطوات ملموسة ،على أساس الخبرات التحليلية
ونظم وضع النماذج في صناعة التأمين ،وذلك لتوضيح الجوانب الخفية بهدف
تقدير المخاطر بصورة صحيحة.
وبصفة خاصة ،يمكن للتنظيم إيجاد مبادرات لدمج قياسات المخاطر
القياسية العالمية في استثمار رأس المال ،مثل تمكين زيادة التغطية التأمينية
كنتيجة النخفاض مستويات المخاطر ،ولكن أيضًا من خالل وضع آليات
الحتساب مُراعية وإعداد تقارير بالمتطلبات بخصوص تعرض رأس المال
لمخاطر الكوارث .إن التغيير في الطريق ،من خالل توفر أدلة جديدة تؤكد
على دور المخاطرة في األنظمة المالية .تسمح النتائج الواردة من تقييمات
ً
ارتباطا
المخاطر االحتمالية الحديثة ( )GAR15بإدراك مقاييس المخاطر
ً
إنجازا عظيمًا مؤخرً ا؛ حيث إن
بالقياسات االقتصادية الرئيسية .ويعد ذلك
هذه المقاييس للمخاطر يمكن أن يكون لها تأثير تحويلي للتنظيم ومجابهة
رأس المال.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•مبادرة  1في  100ويليس برعاية مكتب األمين العام لألمم المتحدة
وبدعم من مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث وجهات أخرى.
تطوير تحليل  1في  100و 1في  20لتمكين إدراك مستويات القدرة

على مجابهة الكوارث على مستوى كافة جهات رأس المال وتوفير
الدعم لتبني معايير محددة بواسطة جهات وضع اللوائح العالمية
بحلول عام .2020
•مبادرة استثمارات الكوكب الذكي  -االتحاد الدولي للتعاونيات والتأمين
المتبادل والمجتمع الدولي للتأمين .ستحدد صناعة التأمين استثمارات
الكوكب الذكي وتوفر إطار عمل يوفر إمكانية دمج اعتبارات مخاطر
الكوارث والمناخ والقدرة على مجابهة الكوارث على مستوى
كافة فئات األصول ويحفز استثمارات للكوكب الذكي تقدر بقيمة
 420بليون دوالر أمريكي في صناعة التأمين بحلول عام .2020
•منتدى التخطيط ووضع نماذج القدرة على مجابهة الكوارث  -ويليس،
االتحاد الدولي للتعاونيات والتأمين المتبادل ،البنك الدولي ،واألمم
المتحدة وشركاء آخرين لتنسيق برامج األبحاث وجمع البيانات؛
المحافظة على المعايير المشتركة؛ ودعم منصات العمل المشتركة،
والمفتوحة لوضع النماذج والتخطيط لتحقيق أقصى قدر من الوصول
بحلول ديسمبر .2015
•مخاطر الكوارث في إطار عمل إعداد التقارير المتكامل الدولي  -سيعمل
مجلس إعداد التقارير الدولي المتكامل مع الشركات ،والمؤسسات
المالية ،والقطاع العام وأصحاب المصالح اآلخرين إلبراز المخاطر
المادية المتعلقة بالمناخ واألخطار الطبيعية.

إدارة مخاطر الكوارث للمجتمعات الصحية
المنسق :السيد ستيف كراوس ،المدير اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ،برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز
أعضاء اللجان :د /بروس أيلوارد ،مساعد المدير العام ،منظمة الصحة العالمية؛ السيد الحاج السيد ،األمين العام ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر .السيدة ليان دالزيل ،عمدة كريستشرش ،نيوزلندا؛ د /سمية عقيد ،الميدرة العامة لالستجابات اإلنسانية والطوارئ ،وزارة الصحة
الفيدرالية ،السودان ونائب لجنة الصحة ،والبيئة والسكان؛ د /علي أرداالن ،مستشار نائب الوزير ،مدير مكتب إدارة مخاطر الكوارث بوزارة الصحة
والتعليم الطبي ،إيران؛ السيد لويس فيليبي بوينتي إسبينوسا ،المنسق العام للحماية المدنية ،المكسيك
وقد أكدت جلسة العمل على أن الصحة تعد أمرً ا مركزيًا في الحد من
مخاطر الكوارث ،وأن األشخاص األصحاء هم أصحاب القدرة على مجابهة
الكوارث ،وأنه من الضروري توفير أنظمة صحية أقوى من أجل تقليل
مخاطر الكوارث .يجب على المجتمعات أن تركز جهودها على التنمية
وتفعيل آليات مواجهة الطوارئ وتقليل المخاطر على القطاع الصحي.
يجب على كافة القطاعات اتخاذ اإلجراءات الواجبة لتقليل المخاطر
الصحية الناتجة عن كافة األخطار .بصفة خاصة ،يجب بناء المستشفيات
بصورة آمنة لتقاوم األخطار وتستمر في العمل أثناء الكوارث .وقد رحبت
كافة األطراف بزيادة التركيز على القطاع الصحي في إطار عمل سنداي
للحد من مخاطر الكوارث .2030-2015
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االلتزامات/العمل اإلضافي
•تعزيز كافة مناحي األخطار ،واألسلوب المجتمعي بالكامل.
•تطبيق الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ ،بما في ذلك األوبئة،
لرفع مستوى مقاييس إدارة المخاطر.
•تعزيز القدرات في التعافي من الكوارث.
•تعزيز أولوية البرامج الوطنية إلقامة مستشفيات آمنة.
•تقوم منظمة الصحة العالمية بتطبيق إطار عمل السياسة الجديد
على إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ في القطاع الصحي.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

النقل والتأمين لمخاطر الكوارث
المنسق :السيد أروب تشاترجي ،االختصاصي الرئيسي للقطاع المالي ،بنك التنمية اآلسيوي
أعضاء اللجان :السيد جيري براونلي ،وزير الدفاع ،وزير التعافي من زلزال كانتبري ،نيوزيلندا؛ السيد روبرتو تان ،أمين الخزانة ووكيل وزارة
المالية ،وزارة المالية ،الفلبين؛ السيد نيلسون شيج كوريا ،الرئيس التنفيذي للمجموعة ،شركة  ،CIC Insurance Groupكينيا؛ السيد إردال ألتونشو،
رئيس القسم ،اإلدارة العامة للتأمين ،وكيل الوزارة للخزانة ،تركيا؛ السيد كنجو ساكورادا ،الرئيس ،االتحاد العام للتأمين باليابان؛ السيد مايكل جيه
موريسي ،الرئيس والرئيس التنفيذي ،الجمعية الدولية للتأمين؛ السيدة راشيل كايت ،نائبة الرئيس والمبعوثة الخاصة لتغير المناخ ،البنك الدولي
يمكن أن يلعب قطاع التأمين دور الوكيل االقتصادي ،من خالل إحصاء
األخطار المجتمعية وتحجيمها في حدود مقبولة ،ولكن ال يمكنه أن يكون
فعاالً بصورة مثالية إال في حالة منع المخاطر اإلجمالية و/أو تقليلها.
دعت جلسة العمل إلى تطوير جماعي لبيانات المخاطر العامة والخاصة
لتوفير بيانات كافية بخصوص التسعير المتباين المعتمد على المخاطر
لحلول التأمين؛ وإلزام الحكومات واألعمال بتقديم أساليب تقلل من مقدار
المخاطر الحالي ،وتجنب إيجاد مخاطر جديدة وتعزيز القدرة االجتماعية
واالقتصادية على مجابهة الكوارث.
كما دعت جلسة العمل أيضًا إلى إجراء ترتيبات تنظيمية متناسبة لالعتراف
بدور شركات التأمين المتبادل وشركات التأمين التعاونية والشركات
المساهمة ،إلخ لتشجيع ثقافة إدارة المخاطر للتجمعات السكانية منخفضة
الدخل وتعزيز ثقافة حماية المستهلك .وأخيرً ا ،يعد التأمين المستدام
ضروريًا للوصول إلى مجتمع آمن وقادر على مجابهة الكوارث ،وبالتالي
منصة عمل للنمو والتنمية المستدامين.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•المبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،مبادئ التأمين المستدام -
تم إطالق مبادرة "معًا لرفع القدرة على مجابهة الكوارث" للمساعدة
على بناء مجتمعات واقتصادات قادرة على مجابهة الكوارث .كما
دعت أيضًا المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار منظمات التأمين الفردية
إلى المساعدة في تطبيق إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث
 2030-2015من خالل القيام بالتزامات تطوعية ،ومحددة ،وقابلة
للقياس ومحددة بوقت.
•سيقوم البنك الدولي بفحص نسبة  %100من كافة تمويالت البنك
الدولي لمخاطر المناخ والكوارث.

اإلنذار المبكر (أولوية إطار عمل هيوغو )2
المنسق :السيد جيريميه لينجواسا ،نائب األمين العام ،المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
المتحدث الرئيسي :السيد فيل إيفانز ،عضو تنفيذي بمكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،مدير الخدمات الحكومية
أعضاء اللجان :السيد هيالري أونيك ،وزير االستعداد للكوارث ،واإلغاثة والالجئين ،أوغندا؛ د .بي كيه موهاباترا ،مفوض اإلغاثة الخاصة واألمين
الخاص السابق لحكومة أوديشا ،الهند؛ السيد ماساهي ناجاتا ،المدير  -المعهد العام لألرصاد الجوية ،اليابان؛ السيدة جويندولين بانج ،األمينة العامة،
الصليب األحمر الفلبيني؛ السيد ريكي بايلي ،رئيس خدمات المحيطات وإنذار تسونامي ،مكتب األرصاد الجوية األسترالي

ناقشت جلسة العمل المشاكل والدروس المستفادة في اإلنذار المبكر من
تطبيق أولوية إطار عمل هيوغو  ،2واألساليب الالزمة لتعزيز أنظمة
اإلنذار المبكر لألخطار المتعددة .وأكدت المناقشات على أهمية اتباع
أسلوب شامل ومتكامل ألنظمة اإلنذار المبكر لألخطار المتعددة كعنصر
رئيسي لالستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغيرات المناخ.
وينبغي أن يتضمن هذا األسلوب أنظمة إنذار مبكر لألخطار المتعددة
ترتكز على :أ ُ ُ
طر عمل قانونية وتنظيمية والتزام سياسي طويل المدى؛
ضمان االستدامة المالية وتعزيز التوافقية واالنسجام ألنظمة اإلنذار المبكر؛
تضمين معلومات المخاطر والتأثيرات واستخدام المعلومات الجديدة
وتقنيات التواصل ومالحظات الكرة األرضية؛ ضمان االستخدام الروتيني
لصوت سلطوي واحد معترف به عند إصدار تحذيرات كي تكون محل ثقة
ويتم التصرف وف ًقا لها عند المخاطر؛ وضمان أن التحذيرات والمشورات
مخصصة لالحتياجات الخاصة للمستخدمين مع مراعاة وجهات نظر النوع.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت كل من الدول ،ووكاالت األمم المتحدة الرئيسية ،واألطراف
الفاعلة في المجتمع المدني بالعمل سويًا لالستجابة لنداء الواليات
المتحدة واالستثمار في أنظمة اإلنذار المبكر لألخطار المتعددة
والوصول إلى األهداف العالمية المقترحة في إطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث .2030-2015
•أوصت الجلسة بالسعي إلقامة شراكات بين األطراف المتعددة صاحبة
المصالح والتعاون الدولي في إطار العمل على أنظمة اإلنذار المبكر
لألخطار المتعددة من خالل شبكة دولية مقترحة ألنظمة اإلنذار
المبكر لألخطار المتعددة ،مع التعبير عن الدعم من دول الصين،
وفرنسا ،وألمانيا والهند.
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رصد األرض واستخدام التكنولوجيا الفائقة للحد من األخطار
الرئيس :السيد محمد عبد الوازد ،المدير العام ،قسم إدارة الكوارث ،وزارة إدارة الكوارث ،واإلغاثة ،بنجالديش
المنسق :البروفيسور ريوسوكي شيباساكي ،مركز علوم معلومات المساحة ،جامعة طوكيو
المتحدثون :السيدة باربارا رايان ،مديرة األمانة ،مجموعة مالحظات األرض؛ السيد تورو ناجاياما ،األمين العام ،لجنة التخطيط العالمي؛ د /كوزماس
زافازافا ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،رئيس القسم ،مكتب تنمية االتصاالت  -قسم دعم المشروعات وإدارة المعرفة؛ البروفيسور ساتوشي تادوكورو
الرئيس المنتخب ،مؤسسة مهندسي الكهرباء واإللكترونيات  -جمعية الروبوتات واألتمتة
أعضاء اللجان :السيدة سيمونتا دي بيبو ،المديرة ،مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي؛ السيدة ساندرا وو ،الرئيسة ،المجموعة االستشارية
للقطاع الخاص لمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث؛ السيد سعيد فيصل ،المدير التنفيذي ،د /ريناتو يو سوليدام جونيور ،مدير معهد الفلبين لعلوم
البراكين والزالزل؛ البروفيسور جيرالد ستاينبوير ،بروفيسور ،جامعة جراز للتكنولوجيا ،النمسا؛ د /شاميكا سيريمان ،المديرة ،قسم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحد من المخاطر ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة
ركزت جلسة العمل على أدوار جهات "مالحظة األرض" ،و"معلومات
الجغرافيا المكانية" ،و"التكنولوجيا وروبوتات المعلومات واالتصاالت"
في الحد من مخاطر الكوارث.
أسفرت جلسة العمل عن االلتزامات التالية لتطبيق إطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث :2030-2015
•يقوم الشركاء المشاركون في تقنيات "مالحظة األرض" بإطالق
شراكة دولية لتسهيل استخدام تقنيات مالحظة األرض والتكنولوجيا
ذات الصلة المعتمدة على األقمار الصناعية من خالل مجموعة
متنوعة من الجهود ،بما في ذلك توفير دعم المشورة الفنية للتطبيق.
•سيقوم الشركاء الذين يمثلون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بتشجيع استخدام أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ويلتزمون بعقد ورش عمل لتطوير أو تحديث تطبيقات تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت الحالية بما يتماشى مع نموذج التنمية
المستدامة الذكية المقترح بواسطة االتحاد الدولي لالتصاالت.
•ستقوم المؤسسات التي تدعم استخدام معلومات الجغرافيا المكانية
بإطالق بوابة ويب تحتوي على خرائط مناطق األخطار الحضرية
في المدن الكبيرة وتحديثها بانتظام .ستقوم منظمة "صناعة معلومات
الجغرافيا المكانية" بدعم تطبيق تكنولوجيا معلومات الجغرافيا
المكانية ،ونقل أفضل الممارسات إلى دول أخرى.
•ستقوم المؤسسات المشاركة في صناعة الروبوتات بتأسيس لجنة
لتسريع وتيرة تطبيق استخدام الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في إطار العمل على خطط ولوائح إدارة الكوارث على
المستوى الوطني.

الجوانب االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث
المنسقة :السيدة سامنثا تشارد ،األمينة المساعدة ،فرع سياسة إدارة الطوارئ ،قسم النائب العام
المتحدث الرئيسي :السيد كيوشي كوديرا ،نائب الرئيس ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،اليابان
أعضاء اللجان :السيد رينارد ميتشلر ،نائب مدير البرنامج ،برنامج سياسات المخاطر وقابلية التعرض للكوارث ،أستراليا؛ فخامة ميلتون إنريكيث،
وزير الداخلية؛ بنما؛ فخامة ديديي دوجدي ،وزير البيئة ،سيشل؛ فخامة أرسينو باليساكان ،وزير التخطيط االجتماعي االقتصادي ،الفلبين؛ السيد ستيفان
هاليجات ،خبير اقتصادي ،البنك الدولي؛ السيد ستيفان جاكوبزون ،مستشار ،إدارة الحوكمة العامة وتنمية المقاطعات ،منظمة التعاون والتنمية األوروبية
استعرضت جلسة العمل كيف يمكن استخدام االقتصاد لدعم اتخاذ القرار
لتعميق إدراك المخاطر وتأثيرها على االقتصاد للحد من المخاطر الحالية،
ومنع حدوث مخاطر جديدة وتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث.
يعد وضع استراتيجية للتخطيط والتمويل لالستثمار العام المُراعي للمخاطر
أمرً ا حيويًا للحد من مخاطر الكوارث .ويجب توفر أدلة لشرح الفائدة
االقتصادية لالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث لتسهيل جذب المزيد
من االستثمارات.
وناقشت الجلسة تقييمات المخاطر االحتمالية ،واختبار الضغط السنوي
وكيف يمكن بنجاح توقع الدخل في التحليل االقتصادي للتكلفة-الفائدة.
يمكن استخدام العديد من أدوات التحليل االقتصادية بصورة مدمجة لدعم
عملية اتخاذ القرار .يعد إيالء اهتمام خاص للمخاطر الهامة والمسؤوليات
المحتملة أمرً ا جوهريًا لجعل المخاطرة مسألة اقتصادية ومالية.
وتم عرض أمثلة لدول آسيا والمحيط الهادئ التي قامت بتطبيق مراجعة
للميزانية وتحديد الميزانية المخصصة للحد من مخاطر الكوارث .وأخيرً ا ،كان
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هناك تأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في زيادة القدرة على
مجابهة تغيرات المناخ ،واالستثمار في البيانات والمساعدة على توفير حوافز.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت الشبكة األمريكية الالتينية لمخاطر الكوارث وتغير المناخ في
االستثمار العام بتنفيذ أسلوب أكثر نظامية للحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغيرات المناخ من خالل تطوير القدرات والتعلم المشترك،
بما في ذلك اللوائح التنظيمية التي تم تمديدها لتشمل منطقة الكاريبي.
•التزم كل من البنك الدولي ،والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية،
ومنظمة التعاون والتنمية األوروبية ،والوكالة اليابانية للتعاون
الدولي ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
و MunichReو Willis-Reبتقديم دعم إضافي لبناء القدرات ،بما
في ذلك ورش العمل ،والمشورة الفنية للدول التي تطلبها.
•منصة عمل مستمرة وأكثر موضوعية للحماية الحالية في إقليم جنوب
المحيط الهندي.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

إدارة األنظمة البيئية والقدرة على مجابهة الكوارث
المتحدث الرئيسي :سمو األميرة مارجريت  -هولندا
المنسقة :السيدة كريستيانا باشا بالمر ،رئيسة قسم تغيرات المناخ ،وحدة الموارد الطبيعية للبيئة واالقتصاد األخضر ،اإلدارة العامة للتعاون والتنمية
الدوليين (المفوضية األوروبية)DG DEVCO ،
أعضاء اللجان :السيد با عثمان جارخو ،وزير البيئة ،وتغير المناخ ،والموارد المائية ،والحدائق والحياة البرية ،جامبيا؛ السيدة ألتا جين بابتيستي،
الرئيس ،إدارة الحماية المدنية ،هاييتي؛ د .ناوكي إيشي ،الرئيس التنفيذي والرئيس ،مرفق البيئة العالمي؛ السيدة جين ماجدويك ،الرئيس التنفيذي ،منظمة
( Wetlands Internationalويتالندز إنترناشونال)؛ السيد إيفو مانزنجر ،العضو المنتدب ،رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ ،شركة Swiss
Reinsurance
ركزت جلسة العمل على المعرفة المتنامية للدور الذي تلعبه النظم البيئية
في الحد من مخاطر الكوارث وأهمية الحلول السائدة المعتمدة على األنظمة
البيئية في الحد من مخاطر الكوارث .وسيتطلب ذلك تنسي ًقا أقوى بين
األطراف الفاعلة والمؤسسات المختلفة ،وإطار العمل المؤسسي ،ومشاركة
المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص وصناعة حالة اقتصادية أقوى
للحلول المعتمدة على األنظمة البيئية للحد من مخاطر الكوارث.
أثناء االفتتاح ،قامت سمو األميرة مارجريت من المملكة الهولندية بإبراز
التقدم الذي تم إحرازه في مجال اإلنذار المبكر واإلجراءات التي تم اتخاذها
نتيجة لتنامي الوعي في المجتمعات بمخاطر الكوارث .وعلى الرغم من
ذلك ،وبهدف الوصول إلى حلول أكثر عم ًقا ،يجب إقامة شراكات جديدة
بين القطاعات المختلفة وعلى مستويات مختلفة ،بما يم ّكن من الوصول إلى
معلومات المخاطر على المستوى المحلي ليتم االستعانة بها في التخطيط
المحلي وتخصيص الدعم المالي المناسب للوصول إلى المجتمعات.
وقد استشهد أعضاء اللجان من الهيئات الحكومية المختلفة بأمثلة متنوعة
على الحلول المعتمدة على األنظمة البيئية للحد من مخاطر الكوارث،
بما في ذلك إدارة الموارد المائية المتكاملة في جامبيا واإلدارة الساحلية
المتكاملة في هاييتي .و ُتظهر هذه الممارسات مزايا متعددة من خالل الحد
من مخاطر الكوارث وتوفير خدمات األنظمة البيئية للمجتمعات .أثناء
المناقشة ،أكد أعضاء اللجان على حقيقة أن االفتقاد إلى االستثمار في
اإلدارة البيئية المستدامة قد تسبب في حدوث تأثيرات بالغة على األمن
اإلنساني .وقدّموا الدعوة إلى تدشين عمليات تخطيط شاملة لمصلحة جميع
األطراف ،على أن تشهد هذه العمليات اإلقرار باالعتماد المشترك بين
األنظمة البيئية والبنية التحتية.

وقد أكد أعضاء اللجان من المنظمات الدولية والقطاع الخاص على أهمية
فرص االرتقاء بالحلول المعتمدة على األنظمة البيئية وتعميمها بالنسبة للحد
من مخاطر الكوارث .ولكن أوالً ،يستلزم ذلك مواجهة مسببات المخاطر
الكامنة مثل التدهور البيئي وااللتزام البيئي القوي بتنسيق التنمية اإلنسانية
ً
خاصة في حاالت التنمية الحضرية .كما توفر أيضًا
مع األنظمة البيئية؛
اإلدارة المستدامة لألراضي الرطبة ،والسهول الفيضية ومناطق الدلتا،
والقرامات وأراضي الخث فرصة للحد من األخطار المرتبطة بالمياه .المهم
هو اإللمام بمعطيات المجتمعات التي تعيش حول هذه المناطق وتحفيز
مشاركة تصميم الحلول وتحسينها في السياسات والتخطيط .يعد أيضًا تحليل
خيارات الكوارث ومخاطر المناخ من خالل تحليل التكلفة-الفوائد أسلوبًا
فعاالً في تعزيز واالرتقاء بالحلول المعتمدة على األنظمة البيئية ،والتي
تعتبر مقياسًا قليل التكلفة في الحد من المخاطر.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت منظمة  Wetlands Internationalباستثمار  50مليون
في جنوب العالم لرفع مستوى تمكين وتجهيز منظمات المجتمع
المدني لجمع الحكومات والمجتمعات سويًا ،واستدعاء السياسات
لالرتقاء بمستوى تأثير التنمية المستندة إلى معلومات المخاطر.
•سيقوم مرفق البيئة العالمي باستثمار  100مليون دوالر أمريكي
في مبادرات المدن المستدامة لدمج التنمية المستدامة في التخطيط
طويل المدى.

أعضاء لجان جلسة العمل حول الجوانب االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث.
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ركزت العديد من جلسات المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم المتحدة على دور النساء في الحد من مخاطر الكوارث.

التعليم والمعرفة في بناء ثقافة القدرة على مجابهة الكوارث
المنسق :السيد ألكسندر ليشت ،الرئيس ،قسم التعليم للتنمية المستدامة ،اليونسكو
المتحدث الرئيسي :البروفيسور كيفن آر رونان ،زميل األبحاث األستاذية ،مدرسة العلوم اإلنسانية ،والصحية واالجتماعية ،جامعة سنترال كوينزالند،
أستراليا؛ مركز األبحاث التعاونية لحرائق الغابات واألخطار الطبيعية
أعضاء اللجان :السيدة إلفيرا ساريفا ،وزيرة التعليم والعلوم ،قرغيزستان؛ السيد توهيزو أيدو ،حاكم مقاطعة هايوجو ،اليابان؛ السيد أرمين جريجوريان،
الرئيس ،قسم إنقاذ حاالت الطوارئ ،أرمينيا؛ السيد دروكاس كابمبي ،األمين العام للصليب األحمر الناميبي؛ السيد آين سوفويرون ،منظمة Child from
" Cambodiaطفل من كمبوديا"
شهدت جلسة العمل احتفاالً بالتقدم الذي تم إحرازه أثناء تطبيق إطار عمل
هيوغو في مجال تعزيز المعرفة والتعليم بخصوص الحد من مخاطر
الكوارث باتجاه بناء ثقافة عالمية من األمان والقدرة على مجابهة الكوارث.
وقد أكدت جلسة العمل على الدمج الناجح للحد من مخاطر الكوارث كجزء
من مناهج المدارس على المستوى االبتدائي والثانوي ،واإلقرار بالتطورات
المشجعة في مجال التعليم العالي مع زيادة عدد وتنوع الدرجات الجامعية
والمعلمين الذين يتدربون على الحد من مخاطر الكوارث واستخدام منصات
التعليم اإللكتروني المبتكرة .وشهدت الجلسة أيضًا التعليق على الرابط الهام
بين تعليم الحد من مخاطر الكوارث وتعليم التنمية المستدامة ،باإلضافة إلى
الدعوة إلى التعاون الوثيق مع عملية تعليم تغير المناخ للوفاء بأهداف التنمية
المستدامة في التعليم.
كما شهدت الجلسة التأكيد على أهمية البناء على المعرفة المحلية ،والحكمة
التقليدية ،واستخدام القصص والعروض الفنية لتعزيز التعليم المتواصل
بين األجيال ،وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة بخصوص
المخاطر .من الضروري إشراك المجتمعات المحلية ،وإشراك األطفال
والشباب ،وذلك في عملية تقييم المخاطر والتخطيط إلدراك أفضل للمخاطر
وضمان استدامة التعليم وأنشطة رفع الوعي داخل المجتمع .يجب عدم
نسيان الدروس المستفادة من الماضي .حيث تم التشجيع بقوة على االحتفال
بذكرى كوارث الماضي .وتمثل أيضًا جوانب التعليم غير الرسمي من
خالل تضمين األنشطة المعتمدة على اإلعالم (المقاطع اإلعالمية ،األفالم
الوثائقية التليفزيونية ،المقاالت الصحفية) أدا ًة هامة للغاية لبناء المعرفة
وعملية التعلّم بخصوص المخاطر التي يجب زيادة االهتمام بها عالميًا.

االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت كل من اليابان واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر بالعمل على تحسين واالرتقاء بتعليم الحد من مخاطر
الكوارث على المستوى المجتمعي من خالل الرسائل العامة حول
تعليم المخاطر ،والتعليم المرتبط باألخطار ،وإنشاء لجان محلية،
وتعزيز اإلقرار بالمعرفة التقليدية وإشراك األطفال كجزء من أندية
األطفال حول الحد من مخاطر الكوارث ،العروض الفنية ،إلخ.
•التزم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر باالرتقاء
بمستوى العمل التعليمي المجتمعي بالشراكة مع المجتمع المحلي.
•ودعت السيدة آين سوفويرون اآلباء لتشجيع أطفالهم على المشاركة
في األنشطة التعليمية واألنشطة المتعلقة برفع الوعي ليصبحوا أكثر
إدرا ًكا لمعطيات الحد من مخاطر الكوارث ويصبحوا مؤهلين للعب
دور حيوي في إعداد المجتمع للتعامل مع الكوارث المستقبلية.
•تعزيز الرابط بين تعليم الحد من مخاطر الكوارث وتعليم التنمية
المستدامة وتعليم تغير المناخ.
•تعزيز االحتفال بذكرى الكوارث الماضية كأساس لعملية تعليم جديدة
وإدراك أفضل للمخاطر.
•دعم التدريب على عمليات استعداد لإلخالء أكثر نظامية على مستوى
المجتمع ،والمدرسة واألسرة لرفع مستوى التطبيق المعرفي لمخاطر
الكوارث.
•تعزيز مساهمة اإلعالم في تعليم المخاطر على المستوى المجتمعي
من خالل تدريب الصحفيين واإلعالميين على االبتكارات التكنولوجية
الخاصة بمخاطر الكوارث.
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األمن الغذائي ،زراعة وتغذية قادرتان على مجابهة الكوارث
المنسق :السيد أمير عبد هللا ،نائب المدير التنفيذي ،برنامج الغذاء العالمي
التحضيرات :السيد دومينيك بورجيون ،المدير ،قسم الطوارئ وإعادة التأهيل ،منظمة الفاو
أعضاء اللجان :فخامة السيد شاميم أشان ،السفير والممثل الدائم ،البعثة الدائمة لبنجالديش ،جنيف ،سويسرا ،بنجالديش؛ د /ديفيد إيه فاريل ،المدير،
المعهد الكاريبي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،بربادوس؛ فخامة ميتيكو كاسا جوتيل ،وزير دولة ،قطاع إدارة مخاطر الكوارث واألمن الغذائي،
وزارة الزراعة ،إثيوبيا؛ د /ماكوتو كيتاناكا ،المدير العام ،الزراعة والتنمية الريفية ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،اليابان؛ السيد جيمس أودور ،الرئيس
التنفيذي ،الوكالة الوطنية إلدارة الجفاف
استنا ًدا إلى الخبرة الناجمة عن التعامل مع الخسائر واألضرار التي تسببها
الكوارث في القطاع الزراعي ،ولما لها من تأثيرات على األمن الغذائي
والتغذية ،قام أعضاء اللجان بتحديد القضايا الرئيسية لألمن الغذائي،
والزراعة المقاومة للكوارث والتغذية .وقد أشارت بنجالديش إلى زيادة
قابلية تعرض القطاع الزراعي للكوارث ،والذي يعمل به ثلثا السكان
العاملين الذين يتأثرون بزيادة حجم الكوارث ومعدل تكرارها .وأكدت
بربادوس على حقيقة الوعي واإلدراك المحدودين لإلنذار المبكر بواسطة
هذه األعداد السكانية.
بالنسبة لليابان ،فقد ركزت على االقتراحات الثالث لتعزيز االستثمار في
منع الكوارث وإعادة البناء بصورة أفضل من أجل زيادة الوعي في التعافي
من المخاطر ،وتشكيل شراكة وتنسيق فعّالين .كما شاركت إثيوبيا خبراتها
بخصوص التعامل مع مخاطر الكوارث ،والفقر واألمن الغذائي من خالل
آلية شبكة أمان تحتوي على عنصر لعمليات نقل المخاطر يوفر إمكانية
تحويل اإلنذار المبكر إلى إجراء مبكر .وبالعودة إلى بنجالديش ،فقد ركزت
على جهود تعزيز توفر الغذاء من خالل أساليب الزراعة العلمية مع تقليل
الفقد لما بعد الحصاد ،بينما ركزت بربادوس على أهمية المستخدمين
النهائيين للمشاركة الفعالة لمعلومات اإلنذار المبكر.

وشاركت كينيا خبراتها في تطبيق استراتيجيتها بخصوص "إنهاء حاالت
طوارئ الجفاف" من خالل التكامل على المستوى األفقي (على مستوى
القطاعات) ،والرأسي (داخل كل قطاع) والمستويات المؤقتة (من خالل
ربط االستجابات البشرية قصيرة المدى بالحد من مخاطر الكوارث على
المدى الطويل) .على المستوى المحلي ،أكد الصليب األحمر الناميبي على
أهمية تطوير القدرات على المستويات المحلية لمالك األراضي الصغار.
وأكدت المنظمة العالمية للمزارعين على الحاجة إلشراك المزارعين في
عمليات اتخاذ القرار .ختامًا ،فقد أكدت جلسة العمل على الحاجة إلى التركيز
على صغار المزارعين من خالل توسعة مجال مشاركة الممارسات الجيدة.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت منظمة الفاو بتعزيز قاعدة البيانات بخصوص الخسائر
واألضرار التي تقع على القطاع الزراعي وإصدار نشرة سنوية حول
تأثير الكوارث على القطاع الزراعي.
•التزم برنامج األغذية العالمي بمواصلة دمج الحد من مخاطر
الكوارث كعنصر رئيسي لكافة البرامج ودعم الحكومات ،باإلضافة
إلى المزارعين والمجتمعات.

من التصدي لألزمة إلى بناء القدرة على مجابهة الكوارث
التعليقات االفتتاحية :السيدة كيونج وا كانج ،مساعدة األمين العام للشؤون اإلنسانية ،نائب منسق إغاثة الطوارئ ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية
المنسقة :السيدة جميلة محمود ،المنسق ،أمانة القمة العالمية للشؤون اإلنسانية
التعليقات الختامية :السيدة إيزومي ناكاميتسو ،مساعدة األمين العام ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
أعضاء اللجان :السيد هيالري أونيك ،وزير االستعداد للكوارث ،واإلغاثة والالجئين ،أوغندا؛ السيدة إنا ليبل ،نائبة المدير العام للشؤون العالمية ،المكتب
الفيدرالي للشؤون الخارجية ،ألمانيا؛ السيدة جبيني هوراس كولي ،نائبة الوزير ،قسم العمليات ،وزارة الشؤون الداخلية ،ليبيريا؛ السيدة كاي ياناجيساوا،
نائبة الرئيس ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،اليابان؛ د /فوات أوكتاي ،رئيس سلطة إدارة الكوارث والطوارئ ،رئاسة الوزراء ،تركيا؛ السيد جاجان
شاباجين ،المدير اإلقليمي آلسيا ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
شهدت جلسة العمل مناقشة كيفية خلق حالة من الزخم إلحداث تحول
نموذجي من استجابة رد الفعل لألزمات إلى إدارة المخاطر التوقعية في
الدول عالية المخاطر والمواقف المعقدة ،وذلك بهدف بناء القدرة على
مجابهة الكوارث.
وتضمنت القضايا الرئيسية دور االستعداد في اإلدارة المشتركة للمخاطر؛
ونوع إطار العمل القانوني المطلوب لتعزيز هذه األجندة؛ واالحتياجات
الخاصة لالستجابة لألزمات في السياقات اله ّ
شة؛ والقدرة على مجابهة
الكوارث في سياق األزمات طويلة األمد .كما شهدت الجلسة استفاضة في
الربط بين المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم
المتحدة (وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث) والقمة العالمي
للعمل اإلنساني المقرر عقدها في اسطنبول عام .2016
االلتزامات/العمل اإلضافي
•إعادة التجمع في القمة العالمي للعمل اإلنساني لمراجعة الحلول
التشغيلية المقترحة إلدارة المخاطر بين الحكومات ،والمجتمعات
اإلنسانية ،ومجتمعات التنمية ومجتمعات الحد من مخاطر الكوارث.

•استغالل الوقت الفاصل بين سنداي واسطنبول لمواصلة الحوار بين
األطراف الفاعلة ،والعثور على نقاط دخول ملموسة لتحقيق اإلدارة
الشاملة للمخاطر.
•استكشاف طرق جديدة للعمل على مجال الحد من مخاطر الكوارث
في السياقات اله ّ
شة والمعقدة من خالل أساليب خاصة بالسياقات
ومعتمدة على األشخاص؛ بحيث تتعامل هذه األساليب مع األسباب
الرئيسية لقابلية التعرض للكوارث.
•تمكين الحكومات من الدور القيادي بخصوص إدارة المخاطر
والقيام بعملية التطويع المحلي لعملية االستعداد واالستجابة على كافة
المستويات ،وذلك باالستفادة من الدعم المشترك بواسطة كل من
أنظمة العمل اإلنساني وأنظمة التنمية الدولية.
•تقوم منظمة الصحة العالمية بتطبيق إطار عمل السياسة الجديد على
إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ في القطاع الصحي.
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تم تخصيص واحد من المعارض للزلزال العظيم بشرق اليابان أثناء المنتدى العام للمؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم المتحدة.

اتجاهات المخاطر العالمية
الرئيس :السيدة ميشيل جايلز ماكدونو ،المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في ماليزيا والممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ماليزيا ،وسنغافورة
وبروناي دار السالم
أعضاء اللجان :السيد أندرو ماسكري ،رئيس قسم معرفة المخاطر ،مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث؛ السيد عمر داريو كاردونا ،ممثل كل من
منظمة  INGENIARو ( CImneمركز األساليب الرقمية في الهندسة) والبروفيسور في جامعة كولومبيا الوطنية؛ السيد أالن الفيل ،المنسق ،برنامج
الدراسة االجتماعية لمخاطر الكوارث ،مكتب األمين العام لكلية العلوم االجتماعية بأمريكا الالتينية؛ السيد إيان نوي ،البروفيسور ،جامعة فيكتوريا،
ويلنجتون ،نيوزلندا؛ السيدة بريانثي فرناندو ،المديرة التنفيذية ،مركز تحليل الفقر ،سريالنكا؛ السيد شنشي تاكيمورا ،البروفيسور ،جامعة كيوتو للفنون
والتصميم والمدير ،برنامج علوم األرض ،اليابان
شهدت جلسة العمل عرض النتائج الرئيسية لتقرير التقييم العالمي 2015
وناقشت تأثيراتها على التنمية المستدامة .وبينما ر ّكز إطار عمل هيوغو
على االلتزام السياسي تجاه االستعداد واالستجابة للكوارث ،فلم يكن مناسبًا
بصورة كاملة لغرض التعامل مع األسباب الكامنة للمخاطر .لذلك كان من
الضروري القيام بإعادة تعريف لمفهوم إدارة مخاطر الكوارث ،مع وضعها
في قلب عمليات التنمية.
توفر اآلن النتائج الصادرة عن تقييم المخاطر االحتمالية العالمي األول،
والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم ،لم ّتخذي القرار المعايير
الالزمة إلدراك المخاطر المتعلقة باالستثمارات االقتصادية واالجتماعية.
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وفي الوقت نفسه تسهم المستويات العالية من عدم المساواة ،والفقر
والتهميش في تقويض المسؤولية الفعالة وإيجاد مخاطر جديدة .ولذلك فإن
التركيز على معدالت الوفيات والتكاليف االقتصادية المباشرة يجب موازنته
من خالل إدراك أفضل ألسباب المخاطر وتأثيراتها على الرخاء اإلنساني.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•الجهود المتجددة في الكشف عن أسباب المخاطر لتطوير نموذج
التنمية الحالي.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

الحوكمة والتخطيط التنموي على المستوى الوطني والمحلي (أولوية إطار عمل هيوغو )1
المنسق :السيد رولف ألتر ،المدير ،إدارة الحوكمة العامة وتنمية المقاطعات ،منظمة التعاون والتنمية األوروبية
أعضاء اللجان :د /برامود كومار ميشرا ،األمين الرئيسي اإلضافي لرئيس الوزراء ،الهند؛ د /إبراهيم شحرور ،رئيس قسم التخطيط ووضع البرامج،
مجلس التنمية وإعادة البناء ،لبنان؛ السيد فوات أوكتاي ،رئيس سلطة إدارة الكوارث والطوارئ ،رئاسة الوزراء ،تركيا؛ السيدة كريستيللي برات،
نائبة األمين العام ،أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ؛ السيد ريوسي أكازاوا ،وزير الدولة ،مكتب رئيس الوزراء ،اليابان
أكدت جلسة العمل على أن الحكومات يجب أن ُتظهر دورً ا قياديًا وأن تعمل
على زيادة الوعي بالمخاطر .وتم التأكيد على أن الشفافية ،وإشراك الجميع
في اتخاذ القرار والمسؤولية هي كلها أمور عامة لحوكمة فعالة للمخاطر.
حيث تتطلب حوكمة مخاطر الكوارث أسلوب متناسق لإلجراءات الحكومية
الشاملة لصياغة السياسات ،وتطبيقها ومراجعتها .وتتطلب حوكمة المخاطر
إدرا ًكا شامالً إلدارة المخاطر ،والتخطيط واالستثمار المعتمدين على
معلومات المخاطر ،والمشاركة مع القطاع الخاص .إن التعامل مع المخاطر
الحالية والمستقبلية ،وتعزيز المسؤولية ومكافحة اإلفالت من العقاب
هي واجبات الزمة في السياسة بالنسبة أل ُ ُ
طر العمل القانونية والتنظيمية
الحالية والمستقبلية.

إن الحوكمة الناجحة للمخاطر يتم بناؤها على القدرة على تطبيق السياسة
على المستوى الوطني الفرعي والمشاركة الكاملة على مستوى المجتمع
بالكامل .ويجب أن تكون إدارة المخاطر أولوية للتنمية المستدامة كفرصة
لبناء قدرة أكبر على مجابهة الكوارث .ويجب اتخاذ الكوارث فرصة لتحسين
الهياكل المؤسسية ،ومواءمة ترتيبات الحوكمة .إننا بحاجة إلى توسيع نطاق
المشاركة والتعلّم سويًا لتحسين مستوى حوكمة المخاطر في المستقبل.

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
المنسقة :السيدة أورسوال شايفر بريوس ،الرئيسة ،الشراكة العالمية للمياه
تعليقات الترحيب :السيد ميشيل جارود ،الرئيس ،لجنة األمم المتحدة للموارد المائية؛ السيد تيد شايبان ،المدير ،برامج الطوارئ ،اليونيسف؛ السيدة فالفيا
شلجل ،المديرة العامة المساعدة لقطاع العلوم الطبيعية ،اليونسكو
أعضاء اللجان :السيد جوس فان ألفين ،لجنة دلتا ،هولندا؛ السيد ليونارد هانجو ،خبير الهيدرولوجي ومسؤول التحكم في أحواض األنهار ،ناميبيا؛ السيد
ميشيل جالنتز ،المدير ،اتحاد بناء القدرات ،معهد بحوث القطب الشمالي وجبال األلب/جامعة كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية؛ السيد بيرفايز أمير،
الشراكة العالمية للمياه ،باكستان؛ السيد جوزيف هيس ،نائب المدير ،المكتب الفيدرالي للبيئة ،سويسرا
من أهم األسباب الهامة لزيادة الخسائر الناتجة عن األخطار المتعلقة بالمياه
ً
وخاصة في المناطق الحضرية،
كل من النمو السكاني واالقتصادي،
باإلضافة إلى الفشل الكبير في تب ّني أساليب فعالة لمنع الخسائر التي تنجم
عن األحداث الخطيرة المرتبطة بالمياه .لذلك ،يجب زيادة التأكيد على
أهمية الوقاية والمنع ،من خالل تب ّني إجراءات هيكلية وغير هيكلية ،وذلك
بهدف إيقاف المد المتصاعد للخسائر .ويجب أن تعكس هذه الجهود تأثير
تغير المناخ وأن تتضمن روابط قوية بأنظمة اإلنذار المبكر التي ال تتحسن
أب ًدا لتنبيه المجتمعات عند تجاوز مستويات الحماية ،وبالتالي يسمح ذلك
بإعالن إجراءات االستعداد للطوارئ في وقت مناسب.
تم في جلسة العمل االستشهاد بمثالين للشراكات التي ساعدت المجتمع على
التقدم في تطبيق األساليب المتكاملة إلدارة الكوارث المتعلقة بالمياه ،وهذان
المثاالن هما تحدي ًدا "البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات" و"البرنامج

المتكامل إلدارة الجفاف" .وينبغي االستفادة من هذه الشراكات الحالية
وتعزيزها عند المضي قدمًا في تنفيذ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر
الكوارث .2030-2015
االلتزامات/العمل اإلضافي
•التزمت اليونيسكو بتعزيز التعليم وبناء القدرات لمساعدة الدول
األعضاء على التعاطي بشكل أفضل مع الكوارث الهيدرولوجية
في حاالت الفيضانات والجفاف.
•أعلنت حكومة هولندا عزمها إطالق "تحالف دلتا" كمنصة لتبادل
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بخصوص اإلدارة المستدامة
لمناطق الدلتا.
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تخطيط استخدام األراضي للحد من مخاطر الكوارث
الرئيس :السيد كارلوس إيفان ماركيث ،مدير الوحدة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة جمهورية كولومبيا
أعضاء اللجان :السيدة سياليما مايتوجا ،القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي ،مجلس بلدة المي ،فيجي؛ السيد ماتيخس فان ليدن ،مدير تنمية األعمال ،إدارة
الحد من مخاطر الفيضانات ،شركة  ،HaskoningDHVهولندا؛ السيدة داينابا سيدبي ،رئيسة مجلس النساء الراعيات في السنغال؛ د /شيبرا نارانج
سوري ،نائب رئيس التعاون الفني ،الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم
شهدت جلسة العمل شرح التحديات النموذجية التي تحدث بصورة متكررة
في المدن سريعة النمو التي تقع في مناطق شديدة التعرض لألخطار
الطبيعية والتي تواجه في الوقت نفسه مشاكل متعلقة بالفقر ،وعدم المساواة،
والحوكمة الضعيفة ،والعشوائيات ،وتدهور النظام البيئي والمشكالت
المتعلقة بالنزاعات.

كما يجب التأكيد على تجنب إيجاد مخاطر جديدة وإدارة المخاطر الحالية
أو التراكمية .وسيساعد الوصول إلى المعلومات المعتمدة على األدلة
بخصوص األحداث التاريخية على توقع السيناريوهات المستقبلية.
كما يجب مراعاة األصول البيئية وتأثيرات تغير المناخ في عمليات تخطيط
استخدام األراضي.

كما شهدت الجلسة أيضًا إقرارً ا عامًا بأن استخدام األراضي يعد عنصرً ا
أساسيًا في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة .إن تعقيد عمليات
تخطيط استخدام األراضي والنطاق الواسع ألصحاب المصالح المشاركين
كانا من أهم العوامل التي تم اإلقرار بها كتحديات يجب التعامل معها من
خالل عمليات استشارية ومشاركة شاملة لكافة األطراف المضمنة.

ويجب إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص لتعزيز القدرة على الحد
من المخاطر .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على كل من القطاع العام ،والقطاع
الخاص والمجتمعات تضمين إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في كافة
األنشطة والمبادرات المتعلقة بالتنمية .كما يجب أيضًا مراعاة االعتبارات
الثقافية والمعرفة التاريخية.

كما تم التأكيد على معطيات الموقف الحالي واحتياجات السكان الريفيين،
باإلضافة إلى الالجئين أو النازحين ،تلك االحتياجات التي تم إغفالها مرارً ا
في السابق لتتم مراعاتها في عملية التخطيط مستقبالً .وتم اإلتيان على ذكر
ممارسة تخطيط استخدام األراضي كحل محتمل لمعالجة هذه القضايا.
وعالو ًة على ذلك ،فقد تم تناول الصعوبات التي تحيط بمناطق عدم البناء
وبرامج إعادة التوطين ،كما تم تناول مشكلة حيازة األرض.

االلتزامات/العمل اإلضافي

لقد أقرت جلسة العمل بأن تخطيط استخدام األراضي يجب تنفيذه بأسلوب
متكامل داخل اإلطار اإلجمالي للتنمية المستدامة .ولذلك تحتاج الحكومات على
المستوى الوطني ،واإلقليمي والمحلي إلى إطار عمل مؤسسي قوي ومنضبط
وموارد ضرورية لتنفيذ تخطيط استخدام األراضي بطريقة فعالة .وتحقي ًقا
لهذه الغاية ،تم التأكيد على أهمية دعم بناء القدرات لمسؤولي الحكومات
المحلية بخصوص الممارسات الصحيحة لتخطيط استخدام األراضي.

•ستدعم الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم دمج معلومات
مخاطر األخطار وتغير المناخ في تخطيط المدن واألقاليم من خالل
عضويتها ( 80دولة حول العالم) وشركائها .ويتضمن ذلك تطوير
مواد علمية ،والمشاركة في األبحاث ،وعرض الحد من مخاطر
الكوارث في مؤتمرها السنوي.
•كما ستعمل أيضًا الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم على دمج
الحد من مخاطر الكوارث في الدعم الفني الذي تقدمه في المدن ،وفي
أنشطتها لبناء القدرات للمهنيين الشباب والمهنيين بمنتصف العمر.

الدروس المستفادة من الكوارث الكبرى
المنسق :السيد سيامسول ماريف ،وزير إدارة الكوارث ،رئيس الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ،إندونيسيا
تعليقات الترحيب :السيد أكيهيرو نيشيمورا ،وزيرة الدولة لألراضي ،والبنية التحتية ،والنقل والسياحة ،اليابان
أعضاء اللجان :السيد نوريتاكي نيشيدي ،المدير العام للوكالة اليابانية لألرصاد الجوية؛ السيد إدواردو مسينا ،نائب المدير ،قسم أعمال الموانئ ،وزارة
األعمال العامة ،تشيلي؛ السيد شي بيجون ،نائب المدير ،مجلس خبراء المفوضية الوطنية للحد من الكوارث ،الصين؛ السيد إسماعيل جاندوز ،حاكم مقاطعة
أدابازاري ساكارايا ،تركيا؛ السيد فالديمير ريابينين ،األمين التنفيذي ،اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونيسكو
يجب على الحكومة وأصحاب المصالح اآلخرين المساهمة بفعالية في الحد
من تأثير ومخاطر الكوارث الكبرى ،وأيضًا التركيز على الكوارث الكبرى
المتعلقة بتغير المناخ؛ حيث إنها من المحتمل أن تزداد في المستقبل.
لقد ركزت جلسة العمل على الحاجة إلى التعزيز اإلضافي إلدراكنا
للكوارث الكبرى المتعلقة بتغير المناخ ،والعوامل الكامنة الخاصة بها،
وتأثيرها على المناطق السكني ،وتحديد أساليب للتكيف واالستجابة لهذه
الكوارث في المستقبل.
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إن أنظمة اإلنذار المبكر هي عامل رئيسي في الحد من تأثيرات الكوارث
الكبرى ،ويجب إدارتها بواسطة كل دولة على حدة على أساس أوضاعها
من حيث األخطار الطبيعية والمخاطر .ومن أجل تفعيل أنظمة اإلنذار
المبكر ،يجب استكمالها بواسطة إجراءات االستعداد للكوارث على
المستوى المجتمعي ،مثل خطط اإلجالء ،والتدريبات وعمليات المحاكاة.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

إن تأثير الكوارث الكبرى على االقتصاد العالمي يجب أن يتم قياسه وفهمه بشكل
أفضل .كما أن الجهود المشتركة بين الحكومات الوطنية والمحلية ،والقطاع
الخاص ،واإلعالم والمجتمع العلمي مطلوبة للوصول إلى هذا الهدف .كما تحتاج
الحكومات أيضًا إلى اإلقرار ،ودعم وتنظيم دور القطاع الخاص للحد من تأثير
الكوارث الكبرى.

إن المجتمع الدولي بحاجة إلى دراسة إضافية للتأثيرات السيكولوجية واالجتماعية
للكوارث الكبرى ،ومساعدة المجتمعات التي تتأثر بالكوارث على التغلب على
الخسائر االجتماعية والتأثيرات السيكولوجية للكوارث الكبرى على مدى عمليات
التعافي وإعادة البناء.

جمهور إحدى جلسات العمل أثناء المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث برعاية األمم المتحدة.

تقييم التقدم ووضع تقارير بشأنه
الرئيس :فخامة السيدة ماريا ديل بيالر كورنيخو ،وزيرة إدارة مخاطر الكوارث ،اإلكوادور
المتحدث الرئيسي :فخامة واين ماكوك ،السفير ،البعثة الدائمة لجامايكا في األمم المتحدة ،جنيف
أعضاء اللجان :السيد خواكين دانيل روا بورغوس ،وزير الطوارئ الوطنية ،باراجواي؛ السيد تايتو فاينيو ،مستشار وزاري ،وزارة الداخلية ،فنلندا؛
السيد حسين الحسنات ،رئيس وحدة الحد من مخاطر الكوارث ،سلطة بترا ،األردن؛ السيد كمال كيشوري ،عضو ،السلطة الوطنية إلدارة الكوارث ،الهند؛
فخامة راج دايال ،وزير البيئة ،موريشيوس
شهدت جلسة العمل استعراض ممارسات قياس التقدم في الحد من مخاطر
الكوارث ،انتقاالً من مفهوم "إلعداد التقارير فقط" إلى "أداة دعم اتخاذ القرار
السياسي" .وبهدف الوصول إلى هذه النتيجة ،يجب وضع آليات مراجعة دورية
فعالة معتمدة على إحصائيات واقعية للكوارث .ويجب عندها أن تكون لدى
كافة الدول قواعد بيانات لخسائر الكوارث من أجل وضع دعائم أنظمة الحلول.
لقد شهدت الجلسة مناقشة أهمية االنتقال من مراقبة المدخالت فقط إلى
مراقبة كل من المدخالت والنتائج من خالل تحديد الخسائر وتأثيراتها.
كما شهدت الجلسة إقرارً ا بأن القطاعات المتعددة قد أحرزت تقدمًا في
عملية الحد من مخاطر الكوارث .باإلضافة إلى ذلك ،يجب حشد خبرة
القطاعات المختلفة بفعالية أكبر.

ً
خاصة بالنسبة للحكومات
يجب أن تكون المؤشرات مدروسة وقابلة للتطبيق
المحلية ،حيث إنها من أهم عوامل تطبيق إجراءات الحد من مخاطر الكوارث.
ويجب تطوير المؤشرات بأسلوب تشاركي شامل .كما يجب تصنيف البيانات
لذات الغرض.
لقد ساعدت مراجعات النظراء الدول على تحسين عملها على أساس آراء
األطراف األخرى للحكومات النظيرة .ولذلك يجب توسيع نطاق هذه القياسات
والتقارير مستقبالً.
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المشاركة االستباقية للمعاقين في المبادرة الشاملة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث للجميع
المنسق :السيد مونتيان بونتان ،لجنة األمم المتحدة لحقوق المعاقين
االفتتاح :السيد يوهي ساساكاوا ،الرئيس ،مؤسسة Nippon Foundation
أعضاء اللجان :السيد بول نجوروجي ،سيناتور ،كينيا؛ السيدة سونيا مارجريتا ،االتحاد العالمي للصم البكم ،هندوراس؛ السيدة ماريس روث ،الوكالة
الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،الواليات المتحدة األمريكية؛ السيدة ساتوكو أكياما ،دار  ،Urakawa Bethel’s Houseاليابان؛ السيد سيتاريكي
ماكاناوي ،الرئيس ،منتدى دول المحيط الهادئ للمعاقين ،فيجي
الختام :السيدة زاندا كاالنينا لوكاسيفيكا ،نائبة الوزير للشؤون الخارجية ،التفيا
أكثر من  %15من تعداد سكان العالم ،أو حوالي مليار شخص ،يعانون من
إعاقات .عند مقارنة المعاقين بالتعداد السكاني العام ،يتضح أنهم يواجهون
مخاطر أعلى ويتأثرون بصورة غير متناسبة في حاالت الكوارث،
والطوارئ والنزاعات .سيفيد التصميم العام والوصول للبُنى التحتية
والخدمات المجتمعات ولكن بصفة خاصة المسنين ،واألطفال ،والنساء،
واألشخاص الذين يعانون من فقر شديد.
يتطلب وضع أسلوب مجتمعي كامل المشاركة الكاملة للمعاقين والمنظمات
الممثلة لهم في أنشطة وبرامج االستعداد على كافة المستويات ،بما يضمن
توفير أسلوب مستند إلى الحقوق يفي باحتياجات الوصول العادل للجميع
واالحتياجات الوظيفية لكافة األفراد .يتضمن األسلوب:
تب ّني أسلوب قائم على عدم التمييز/معتمد على الحقوق إلجراء التخطيط
الشامل ،وضمان المشاركة العادلة والنشطة للجميع.

تب ّني تصميم عام وإمكانية وصول على مستوى كافة اإلجراءات ،بما في ذلك
الوصول إلى البنية التحتية ،واالتصاالت ،والمعلومات وعمليات اتخاذ القرار.
تعزيز المعلومات ،والبيانات والمعرفة المعتمدة على األدلة ،بخصوص
تضمين المعاقين في الحد من مخاطر الكوارث.
االلتزامات/العمل اإلضافي
•تناول اإلدارة الشاملة للكوارث التي تتضمن المعاقين بواسطة أصحاب
المصالح الرئيسيين المختلفين (األفراد ،المجتمع المدني والحكومات).
•تعزيز التعاون بين أصحاب المصالح بخصوص األساليب الشاملة
للحد من مخاطر الكوارث.
•دمج العناصر ذات الصلة الحتياجات المعاقين في عمليات وضع
السياسة ،وتقييم المخاطر ،وخطط إدارة الكوارث واألدوات األخرى.

االستعداد للتصدي (األولوية الخامسة إلطار عمل هيوغو)
المنسق :السيدة كيونج  -واه كانج ،أأمينة عامة مساعدة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
الرئيس :السيدة كورازون سليمان،أمينة إدارة الرعاية االجتماعية ،الفلبين
المشاركون في حلقة النقاش :السيد كاسميرو أبريو ،نائب مدير ،المعهد الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،موزمبيق؛ الكولونيل زين الدين أمومو،
مدير التخطيط في حاالت الطوارئ ،باإلدارةة العامة للوقاية المدنية ،وزارة الداخلية ،المغرب؛ السيد شيجيرو سوجاوارا ،عمدة كيسين  -نوما ،اليابان؛
السيد كلوز هوجارد سورينسن ،مدير عام ،إدارة المعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية األوروبية
في األولوية الخامسة؛ تعزيز االستعداد للتصدي على جميع المستويات؛
أبرز إطار عمل هيوغو الدور األساسي الذي يمكن أن يلعبه االستعداد
للكوارث لحفظ األرواح وسبل المعيشة .وتقديرً ا لإلنجازات التي تم تحقيقها
في نطاق األولوية الخامسة إلطار عمل هيوغو ،قام المشاركون في حلقة
النقاش بإلقاء الضوء على الممارسة الجيدة المبتكرة القابلة للتوسع على
األصعدة المجتمعية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والدولية.
أثبتت موزمبيق كيف أن تأسيس هيكل تنسيق وطني على منوال الهيكل
المستخدم على الصعيد اإلقليمي قد عمل على تحسين التصدي في حالة
الفيضانات المتكررة ،والحفاظ على األرواح ،والبنية التحتية .وقد قدم الفريق
االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ ،من خالل جهوده المبذولة لضمان معايير
الجودة عبر عملية اعتماد األقران ،نموذجً ا جي ًدا لكيفية تعزيز القدرات
الوطنية عبر وضع معايير وممارسات دولية .وقد تبنت المنطقة األوروبية
إطار عمل هيوغو ،مما يعزز من التعاون اإلقليمي لالستعداد للتصدي.
وقد قدمت الهند منظومة وطنية لضمان توفر األموال الالزمة للتصدي
على الصعيد الوطني ،بما في ذلك التمويالت من القطاع الخاص.
في أغلب الكوارث ،يكون أول من يقوم بالتصدي هو المجتمع المتضرر نفسه.
وقد أثبتت اليابان كيف أنها كانت بصدد إعداد الشباب لقيادة التصدي على
الصعيد المجتمعي.
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وفي الختام ،فقد تأكدت ضرورة الحاجة لسماع جميع األصوات ،بما في
ذلك النساء ،وذوي اإلعاقة ،والجماعات األصلية .فاالستعداد للمخاطر الذي
يتسم بالوعي ال يقل أهمية عن مشاركة المجتمعات.
االلتزامات/مزيد من العمل
تتولى ألمانيا مسؤولية تحسين االستعداد للتصدي من خالل تنفيذ خطة
عمل تضمن أن تكون البيانات الفعَّالة المتعلقة بمخاطر المناخ هي المحرِّ ك
والموجه إلجراءات التصدي المتخذة على صعيد الدولة.
تضمن منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن يكون بيان الجدوى
الخاص بالتصدي معرو ًفا جي ًدا وذلك من خالل نشر نتائج ما أجرته من
دراسة تتعلق بالعائد على االستثمار ،وتوفر بيانات ملموسة توضح كيف
أن اإلنفاق على التصدي ال يؤدي فقط إلى إنقاذ األرواح ،ولكن أيضًا إلى
توفير الوقت والمال.
تتولى الفلبين مسؤولية وضع دليل خاص باألخطار على المستوى الوطني
وتقوم بمشاركته مع البالد المعنية األخرى.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

اإلعداد إلعادة التوطين الناتجة عن الكوارث
الرئيس :فريق متقاعد نديم أحمد ،الرئيس السابق ،السلطة الوطنية إلدارة الكوارث ،نائب سابق .الرئيس ،سلطة إعادة البناء وإعادة التأهيل بعد الزالزل ،باكستان
أعضاء اللجان :السيد ألكساندر باما ،وكيل األمين ،المجلس الوطني إلدارة الحد من مخاطر الكوارث ،الفلبين؛ السيد ويليام السي سوينج ،المدير العام،
المنظمة الدولية للهجرة؛ السيد سانخوال ويراسينجي ،باحث مشارك ،معهد دراسات الهجرة الدولية ،جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة األمريكية؛
السيد والتر كايلن ،مبعوث رئاسة مبادرة نانسن ،أمانة مبادرة نانسن؛ السيدة إلينا كوريا ،خبيرة مستقلة
ركزت جلسة العمل على أن إعادة التوطين عاد ًة ما تكون هي العنصر
األصعب في الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها .وتم التأكيد على
أن إعادة التوطين المخططة ،سوا ًء أكانت في مرحلة ما قبل الكارثة أم ما
بعدها ،يجب القيام بها فقط كمالذ أخير ،وكجزء من استراتيجية شاملة للحد
من مخاطر الكوارث والتنمية ،وليس كإجراء مستقل.

االلتزامات/العمل اإلضافي

كما تم أثناء الجلسة عرض أمثلة عملية على تقييمات المخاطر ما قبل
الكوارث بما يوجّ ه قرارات السلطات بخصوص إعادة التوطين المؤقتة
في سياق الكوارث .كما تم أيضًا التأكيد على أهمية توفير دعم للمناطق
السكنية والحاجة إلى إيقاف زيادة الحاالت الجديدة االجتماعية االقتصادية
للقابلية لإلصابة بالكوارث في مكان إعادة التوطين .إن أ ُ ُ
طر العمل
القانونية ،كأسلوب مستند إلى الحقوق ،والمشاركة وبناء القدرات للسلطات
والمجتمعات المحلية تمثل أمرً ا حاسمًا لعمليات إعادة التوطين الناجحة.
وتوجد حاجة ماسة لوضع معايير توجيهية دولية إلعادة التوطين المخططة،
وتحدي ًدا في سياق التكيف مع تغير المناخ.

•تمييز إعادة التوطين المخططة عن اإلجالء والتأكد من استخدامها
كمالذ أخير.
•المشاركة في أسلوب شامل لمواجهة التحديات متعددة األبعاد إلعادة
التوطين.
•التأكد من مشاركة المجتمعات المحلية في إعادة التوطين المخططة.
•بناء القدرات اإلنسانية والمؤسسية ،بما في ذلك التدريب ،بهدف تنفيذ
إعادة التوطين بفعالية.
•مواصلة إنتاج ونشر المعرفة بخصوص إعادة التوطين للمساعدة على
بناء القدرات ورفع الوعي.

الحد من مخاطر األوبئة العادية واألوبئة العالمية
المنسق :د /بروس أيلوارد ،الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لالستجابة لإليبوال ،ومساعد المدير العام ،حاالت الطوارئ ،منظمة
الصحة العالمية
أعضاء اللجان :البروفيسور راجاتا راجاتانافين ،وزير الصحة العامة ،تايالند؛ د /ميشيل سيديبي ،المدير التنفيذي ،برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة
اإليدز؛ د /ياسوهيرو سوزوكي ،مساعد الوزير للشؤون الفنية ،وزارة الصحة ،والعمل والمساعدة العامة ،اليابان؛ د /مياتا جبانيا ،المديرة ،مركز موارد
القطاع الصحي ،ونائب مدير الحوادث للنظام الوطني لحوادث اإليبوال ،ليبيريا؛ السيدة هيلينا ليندبرج ،المديرة العامة للوكالة السويدية للحاالت الطارئة المدنية

أظهرت حاالت تفشي فيروس اإليبوال ،وسارس ،وفيروس اإلنفلونزا،
وفيروس  H5N1المسبب ألنفلونزا الطيور ،ووباء فيروس نقص المناعة
البشرية الممتد أن األخطار البيولوجية تتسبب في حدوث آثار خطيرة على
صحة اإلنسان وكذلك على التنمية االجتماعية االقتصادية للدول.
لخص المشاركون في حلقة النقاش محددات المخاطر المتزايدة لألوبئة
والتي اشتملت على تغير المناخ ،والتنمية الحضرية ،وإزالة الغابات،
واألنظمة الصحية واالجتماعية الضعيفة .واختتمت منظمة الصحة العالمية،
التي تمثل الوسيط ،بالقول "إننا غير مستعدين بالقدر الكافي للتعامل مع
األوبئة" .وقد تم الترحيب بتضمين األوبئة والجوائح في إطار سِ نداي للحد
من مخاطر الكوارث .2030-2015

•تنفيذ نهج مجتمعي ،يتضمن تطبيق الدروس المستفادة من وباء
فيروس نقص المناعة البشرية؛
•التعاون بين القطاعات من خالل نهج "صحتنا واحدة" ،والنهج الذي
يشمل المجتمع بأكمله ،والدعم الدولي لالستعداد لألوبئة والتصدي لها؛
•تنفيذ اللوائح الصحية الدولية باعتبارها مكمِّلة إلطار سِ نداي؛
•استخدام التعافي لما بعد فيروس اإليبوال لتعزيز إدارة مخاطر
الكوارث المتعلقة بجميع المخاطر.

جرى تحديد التزامات لتحسين إدارة األوبئة والجوائح وزيادة القدرة على
مواجهة جميع األخطار البيولوجية من خالل:
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

تقليل العوامل الكامنة وراء المخاطر
الرئيس :السيد كمال كيشور ،عضو الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ،حكومة الهند
المنسق :السيد بدوي رهبان ،خبير مستقل
المشاركون في حلقة النقاش :السيد خوسيه رامون أفيال ،المدير التنفيذي لرابطة منظمات الهندوراس غير الحكومية؛ السيدة دويكوريتا كارنافاتي،
رئيس جامعة جادجاه مادا ،إندونيسيا؛ السيد ماساهيكو إيسوب ،نائب رئيس جامعة كوتشي للتكنولوجيا ورئيس الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين؛
السيد كارلوس نوبر ،األمين الوطني لسياسات البحث والتطوير بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالبرازيل؛ السيد موريشيو سيريندا ،مدير المعهد
الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،حكومة موزمبيق
استكشفت جلسة العمل التباين الحادث بين االستثمار المتزايد في إدارة
مخاطر الكوارث والمستويات المتزايدة للمخاطر من خالل إلقاء الضوء
على العوامل الكامنة وراء المخاطر.
يتم تجاهل مسببات المخاطر في مجاالت الحد من الفقر ،واإلدارة البيئية،
واإلدارة ،والمساءلة ،والمساواة ،والمشاركة .وغالبًا ما تكون هذه المسببات
غير ملحوظة وال تظهر سوى في األحداث منخفضة التأثير التي تتكرر
كثيرً ا وتسبب القضاء على مكاسب التنمية.
يُعد الفساد من بين المسببات الرئيسية للمخاطر ،كأن يحدث في قطاع التشييد أن
تصبح االستثمارات العامة على قدر من األهمية يضاهي االستثمارات الخاصة
بشكل فعَّال إال مع مرور
أو يقل عنها .لذا ال يمكن تقليل مخاطر الكوارث
ٍ
الوقت ،وهو ما يتطلب إجراء تغيير منتظم واتخاذ قرارات واعية بالمخاطر.

هناك حاجة إلى وضع ُنهج شاملة تعمل على وضع األشخاص ،وال سيما
األطفال وذوي اإلعاقة ،في بؤرة اهتمام التخطيط .واشتملت االقتراحات
على :أ) دعم "منظمي المشاريع االجتماعية" ،من خالل الدمج بين
الفوائد المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يصب في صالح
المجتمعات ذات الدخل المنخفض؛ ب) وضع ُنهج ثنائية المستوى لألخطار،
من خالل الدمج بين التدابير المحلية الهيكلية والتدابير غير الهيكلية على
نطاق المنطقة؛ ج) تعزيز القدرة على المجابهة من خالل الجمع بين تقييم
المخاطر المحلية والمنظورات طويلة المدى.
االلتزامات/مزيد من العمل
•إعالن شراكة سِ نداي مع  16حكومة ،ومنظمة غير حكومية ،ومؤسسة
أكاديمية لفهم مخاطر االنهيارات األرضية والحد منها.

تراث ثقافي قادر على مجابهة الكوارث
كلمة الترحيب :دكتور كويشيرو ماتسورا ،المدير العام السابق لمنظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة ()UNESCO
المنسق :دكتور ستيفانو دي كارو ،مدير عام المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية ()ICCROM
المشاركون في حلقة النقاش :السيد ماسانوري أوياجي ،مفوض ،وكالة الشؤون الثقافية ،حكومة اليابان؛ السيد بييرباولو كامبوستريني ،مدير إداري،
رابطة CORILA؛ دكتور ويبر ندورو ،مدير الصندوق األفريقي للتراث العالمي؛ السيدة كورين ويجينر ،مسؤولة حفظ التراث الثقافي ،معهد سميثونيان؛
السيد جيوفاني بوكاردي ،رئيس االستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي لها ،القطاع الثقافي ،منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة ()UNESCO؛
السيدة جالينا أنجاروفا ،المركز الدولي ألبحاث السياسات والتعليم فيما يتعلق بالشعوب األصلية (مؤسسة طبطيبا)
قدمت جلسة العمل رؤية لحماية التراث الثقافي وصونه خالل الكوارث
والنزاعات ،وأعربت عن تقديرها له باعتباره أحد العناصر المهمة التي
ترمز إلى قدرة المجتمع على المجابهة والتنمية المحلية.
لقى التراث الثقافي تقديرً ا باعتباره حافز ًا للقدرة على المجابهة نظرً ا لالحتفاظ
به على مر الزمن .التراث الثقافي اإلنشائي والطبيعي ليس انعكاسًا فقط
للذاكرة الجماعية بل إنه يعكس هوية الشعوب ،ولكنه أصبح عرضة للكوارث
والنزاعات وكذلك لتأثيرات تغير المناخ .وقد تمت اإلشارة خالل الجلسة إلى
الطرق التي من خاللها يوفر التراث الثقافي رؤى وفرصًا مهمة لتعزيز الحد
من مخاطر الكوارث ،وإعادة التأهيل والتعافي لما بعد الكوارث ،وإعادة البناء
نحو أفضل وتحفيز االقتصاد المحلي والتنمية االجتماعية.
على ٍ
إن تجارب مثل اكتشاف مواقع التراث الثقافي في اليابان لما بعد وقوع
الزلزال ومبادرات الصندوق األفريقي للتراث العالمي أوضحت جدوى
الشراكات التي تتم بين القطاعات ،والفوائد المتبادلة لمشاركة المعرفة
والتدريب ،إضافة إلى القيمة المضافة لتعزيز خطط وعمليات التنمية
المحلية التي تشمل التراث الثقافي.
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ساعدت تجربة مدينة فينيسيا ،التي كانت مثاالً يُحتذى به في حملة "إكساب
المدن القدرة على مواجهة الكوارث" ،على إظهار الترابط المباشر بين
التراث الثقافي والحد من مخاطر الكوارث وفوائد تأمين البيئة الطبيعية
واإلنشائية واإلرث الثقافي ،وقد تجلى ذلك في إبراز االلتزام المحلي بتعزيز
القدرة على المجابهة من خالل إيجاد حلول مبتكرة تنظر للتراث الثقافي
باعتباره أحد المكونات األساسية في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث
والتصدي لها.
األهمية التي ُتناط بالمعارف ،والمعتقدات ،والممارسات التقليدية واألصيلة
أنتجت رؤى تتعلق بمجموعة متنوعة من االستراتيجيات التي أثبتت كفاءتها
والتي تضم ،بين استراتيجيات أخرى ،اإلنذار المبكر والرصد ،كما لفتت
االنتباه إلى القيمة التي تتمثل في المشاركة الفعَّالة لقادة المجتمع في عمليات
التدريب ،واالستثمار في المجتمعات ،وتبادل الخبرات .وذ َّكرت الجلسة
بأن الجرائم التي ُترتكب ضد التراث الثقافي أصبحت ُتعرف اآلن على
أنها جرائم ضد اإلنسانية ،وأن التراث الثقافي بات يُعرف بأنه أحد الوسائل
المهمة لتعزيز قدرة االنسان على المواجهة.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

الوفود الحاضرة في الحفل االفتتاحي لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

تحديد األخطار وتقييمها (إطار عمل هيوغو األولوية الثانية)
الرئيس :السيدة فلوريكا فينك  -هويجر ،مديرة الشؤون السياسية ،واالستراتيجية ،والدولية بإدارة المعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية
األوروبية
المنسق :السيد فرانسيس غيسكيير ،مدير المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ،البنك الدولي
المشاركون في حلقة النقاش :السيدة ليان دالزيل ،عمدة كرايستشرش ،نيوزيلندا؛ السيد جمعة المسكري ،مدير عام األرصاد الجوية ،الهيئة العامة للطيران
ً
(نيابة عن السيد خالد مويمبي ،أحد المديرين
المدني ،سلطنة عمان؛ السيد جافين للي ،مدير أول للتنمية الدولية ،مكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة
لدى دائرة األرصاد الجوية بأوغندا ،وهي إدارة تابعة لوزارة المياه ،واألراضي ،والبيئة بأوغندا)؛ السيد هيسايا سوانو ،كبير الباحثين بالمركز الدولي
إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه ،معهد بحوث الشؤون العامة ،اليابان؛ السيد لويس جريتزو ،نائب رئيس إدارة البحوث في شركة ،FM Global
الواليات المتحدة األمريكية

عند توفر المعلومات المستهدفة والموثوق بها بشأن األخطار والمخاطر،
بشكل أفضل من وضع السياسات التي تقلل من
يتمكن صانعو القرار
ٍ
مخاطر الكوارث وتنفيذها .لقد ثبت بوضوح من خالل إعادة تقييم التقدم
المنجز في إطار عمل هيوغو أنه على الرغم من التقدم المحرز في العلوم
والتكنولوجيا ونمذجة المخاطر ،إال أن التحديات األكبر تظل متمثلة في
ضمان أن عملية وضع معلومات المخاطر ونشرها هي ما تم ِّكن صانعي
القرار فعليًا من اتخاذ قرارات أفضل.
حددت المناقشات ستة عناصر مهمة تؤدي إلى نجاح عملية تحديد المخاطر
وتنفيذها في نطاق المراحل الثالث التالية:
مرحلة البدء:
 -1اإلرادة السياسية والملكية
 -2تحديد الغرض.
مرحلة التنمية:
 -3توفر البيانات والبيانات المفتوحة
مرحلة التقديم:
 -4نشر النتائج
 -5تقييم المخاطر الكافي للتدخل
 -6بناء القدرات

االلتزامات/مزيد من العمل
مساع لتحديد المخاطر و ُتنفذ بحيث يكون لها هدف
•يجب أن ُتحدد أي
ٍ
واضح أال وهو أن يكون لها استخدام وتطبيق محدد ضمن إدارة
مخاطر الكوارث ،كما يجب أن تقدم النتائج في صورة مفهومة وذات
صلة بالفئة المستهدفة ،وهو ما يمثل عنصرً ا رئيسيًا آخر في نجاح
تقييم المخاطر.
•توسيع تبادل الخبرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي فيما يتعلق
باستخدام تعريف المخاطر على مستويات مختلفة ألغراض الحد
من مخاطر الكوارث.
•يجب تعزيز مزيد من التعاون بين األنظمة المختلفة بما فيها العلوم،
والهندسة ،واالقتصاد ،والعلوم االجتماعية ،والسياسة للوصول لمعلومات
خاصة بالمخاطر من شأنها أن تلبي احتياجات صانعي القرارات.
•يلزم بذل المزيد من الجهود التعاونية باستخدام المنهجيات والعلوم
القائمة على التوافق ،والبيانات المفتوحة ،وأدوات المصادر المفتوحة
وذلك لتسهيل الوصول إلى معلومات خاصة بالمخاطر تتسم بالشفافية،
والموثوقية ،وقابلية االستخدام .كما أنه من الضروري أن ُتبدي
الحكومات تعاونها مع تلك المبادرات العالمية بهدف توفير البيانات
والتوجيهات لوضع معلومات مخاطر قابلة لالستخدام.
•دعم القدرات الفنية للقطاع الخاص لتعزيز عملية تحديد المخاطر
والتعامل مع التحدي المتمثل في تعزيز القدرة الفنية المطلوبة لوضع
معلومات المخاطر واستخدامها.
•جعل البيانات المفتوحة ومشاركة البيانات مسؤولية جميع أصحاب
المصلحة مع االنتباه الشديد لتخصيص أدوات وعمليات تهدف إلى
تسهيل مشاركة البيانات.
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

معايير الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك قوانين البناء
المنسقون :السيد جاري دي ال بوميراي ،رئيس فريق العمل العالمي المعني بقوانين البناء؛ السيد كيفين نايت ،رئيس لجنة إدارة المخاطر بالمنظمة الدولية
لتوحيد المقاييس ( )ISOوعضو مجالس اإلدارة الفنية بالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( ،)ISOأستراليا
المشاركون في حلقة النقاش :السيد تاكاشي سوجيتو ،نائب مدير عام ،مكتب اإلسكان ،وزارة األراضي والبنية التحتية ،والنقل والسياحة ،اليابان؛
السيد أمود ماني ديكسيت ،مدير تنفيذي ،الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل ،نيبال؛ السيدة هيلينا ليندبيرج ،مديرة عامة ،الوكالة المدنية السويدية
للتصدي لحاالت الطوارئ ،السويد؛ السيد فرانس فريسويجك ،أمين عام ومدير عام تنفيذي ،اللجنة الكهربائية التقنية الدولية؛ السيد دايفيد باليس ،شركة
SAFECOM؛ السيد كريستيان فريس باخ ،أمين تنفيذي ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ السيد إد ليخاس فاثكيث ،مدير أول للممارسات العالمية
االجتماعية ،والحضرية ،والريفية وممارسات القدرة على مواجهة الكوارث ،البنك الدولي؛ السيد كونلي هان ،مدير ،قسم علوم األرض والبيئة ،منظمة
األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة ( ،)UNESCOالسيد لويس إيه جريتزو ،نائب رئيس – قسم البحوث بشركة FM Global
اتفقت جلسة العمل على أن المعايير الدولية توفر منافع مباشرة من خالل
تحسين الكفاءة والسالمة للوظائف الحيوية وأنها تكون أكثر فعَّالية عند
دمجها في إطارات تنظيمية .و ُتعد المعايير الدولية قوة نوعية تهدف لتعزيز
المساءلة ودعم القدرة التنظيمية وقدرة البنية التحتية ،كما أنها ضرورية
لضمان عدم تقويض مكاسب التنمية .وقد أعربت الدول النامية عن
الحاجة لوجود معايير دولية مدعومة بالتدريب المناسب الذي يُصاغ وف ًقا
الحتياجات تلك الدول .ولتحقيق ذلك ،يتم تشجيع هذه الدول على مزيد من
المشاركة في عملية التوحيد القياسي الدولي للمعايير.
فيما يتعلق بقوانين البناء ،أكدت الجلسة الحاجة إلى التعامل مع قطاعات
أوسع نطا ًقا بما يشمل مجال اإلنشاءات الجديدة والمبنية حتى ال يقتصر
األمر على مجرد وضع قوانين تضم استراتيجية للتجديد والصيانة للمباني
الحالية التي تتبنى المعايير .والهدف من ذلك هو إنشاء مخزون شامل
من البيانات التي تتسم بالشفافية ،ودعم القدرة التنظيمية بهدف ترسيخ

مفهوم ضمان الجودة واالمتثال ،وتوسيع نطاق فريق العمل العالمي المعني
بقوانين البناء.
االلتزامات/مزيد من العمل
•مواصلة المبادرة التعاونية بين الدول األعضاء ،ووكاالت األمم
المتحدة ،ومنظمات المعايير الدولية وتعزيزها لوضع استراتيجية
لالستخدام الفعَّال للمعايير الدولية للحد من مخاطر الكوارث وبناء
القدرة على المجابهة.
•بدء إجراء عملية مسح عالمية تعاونية لتحديد التطبيقات الحالية لقانون
ومعايير أفضل الممارسات واستراتيجيات االمتثال.
•دعم ووضع مؤشرات لمراقبة التقدم المحرز الستراتيجيات االمتثال
وأفضل الممارسات.

األخطار التكنولوجية :من الحد من المخاطر إلى التعافي

الكلمة االفتتاحية :السيدة هيلين كالرك ،مديرة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المنسق :السيد /الحاج أمادو ج .سي ،األمين العام ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
المشاركون في حلقة النقاش :السيد سيرجي راحمانوف ،سفير بيالروسيا لدى اليابان ،السيد بورنوف كوباتبك أيلشيفيتش ،وزير حاالت الطوارئ،
قرغيزستان ،السيد مهافالي سولوناندراسانا أوليفر ،وزير الداخلية والالمركزية ،مدغشقر ،السيد تيتسويا ياماماتو ،نائب مدير عام ،مكتب إدارة الكوارث
النووية ،اليابان؛ السيد أميديو سيكاال ،عمدة فيدجانو ،إيطاليا
من المرجح أن ينتج عن التنمية الحضرية ،والتنمية الصناعية ،وتغير
المناخ تكرر حدوث الكوارث التكنولوجية ،وتعقدها ،وحدتها .ربما تؤدي
الحوادث التي تقع في التركيبات الصناعية والمنشآت النووية ،سواء كانت
ناتجة عن خطأ بشري أو نتيجة التأثيرات المتخلفة عن األخطار الطبيعية،
إلى عواقب بشرية ،واجتماعية ،واقتصادية وبيئية وخيمة ودائمة .ومع تبني
ً
خاصة
أنواع جديدة من التكنولوجيا إلى جانب التعقد المتزايد للبنية التحتية -
في المناطق الساحلية  -أصبحت طبيعة المخاطر التكنولوجية المستقبلية
تتغير باستمرار.
طرحت جلسة العمل مجموعة من األخطار التكنولوجية من بينها األخطار
الكيماوية والنووية ،وذكرت التدابير التي تعمل الحكومات المحلية والوطنية
على اتخاذها للتعامل مع تلك المخاطر.
لفتت الجلسة االنتباه إلى األخطار التكنولوجية الموجودة في قرغيزستان،
والتي من المحتمل أن تؤثر على ما يصل إلى  14مليون شخص في العديد
من الدول في وسط آسيا؛ والمخاطر الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية
في مدغشقر؛ وتجربة تشيرنوبيل حيث ال يزال هناك  6ماليين شخص
يعيشون في مناطق متضررة ،والدروس المستفادة من السنوات األربع
للتعافي من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان .أكد المشاركون في
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حلقة النقاش على حاجة الحكومات إلى إجراء تقييم لهذه المخاطر وتولي
المسؤولية بشأنها بالتعاون مع المجتمع المدني .يمكن اتخاذ تدابير مثل
التخطيط للتصدي للكوارث داخل المجتمعات ،والصناعات ،والبنية التحتية
الحيوية بل ويجري حاليًا اتخاذ تلك التدابير.
يمكن أن يؤدي غياب تقييم المخاطر والكشف عنها إلى فقدان الحس السليم
فيما يتعلق باألمن والسالمة .وقد دعا المشاركون إلى إشراك المواطنين،
وإجراء تقييم استباقي للمخاطر ،واإلفصاح عن المخاطر بشكل يتسم
بالشفافية فضالً عن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وإقامة شراكات
فيما بينهم .ويتضمن ذلك تعزيز المشاركة العامة ،ورفع الوعي ،ودعوة
الحكومات لمراعاة المخاطر التكنولوجية في اإلطارات الوطنية الخاصة
بالحد من مخاطر الكوارث.
االلتزامات/مزيد من العمل
•تلتزم بيالروس بمشاركة تجاربها مع البلدان األخرى وأن تبلغ
بالمرحلة التالية من التعاون بين البلدان المتضررة من كارثة
تشيرنوبيل.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

•تلتزم مدينة فيدجانو بمشاركة تجربتها في إدارة األخطار التكنولوجية
على الصعيد المحلي مع المدن األخرى المعنية.
•تتولى منظمات المجتمع المدني في اليابان مسؤولية مشاركة تجربتها
إضافة إلى صياغة توجيهات يمكن مشاركتها على نطاق واسع
لتعزيز المشاركة المجتمعية والكشف عن المخاطر.

•يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على ضمان إدراج
المخاطر الناشئة ،ال سيما األخطار التكنولوجية ،ضمن المناقشات
التي تسبق القمة العالمية للعمل اإلنساني.

المشاركون في حلقة النقاش بإحدى جلسات العمل أثناء مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

نحو قطاع سياحي قادر على مجابهة الكوارث

الوسيط :السيدة فيرونيكا بيدروسا ،مقدمة برامج/مراسلة
المشاركون في حلقة النقاش :السيد توماس سيلبيرهورن ،أمين الدولة للشؤون البرلمانية في الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ،ألمانيا؛ السيد
جورج ألبرتو أنجولو رويز ،المدير الوطني للحماية ،وزارة السياحة ،كوبا؛ السيدة فيلومنا نيلسون ،مساعدة المدير التنفيذي ،مكتب إدارة الكوارث ،وزارة
الموارد الطبيعية والبيئة ،ساموا؛ دكتور ديرك جاليسير ،مدير ،برنامج التمية المستدامة ،منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة؛ السيدة كارولين
ثومبسون ،مدير ،المعهد األسترالي إلدارة الطوارئ للتعليم ،والبحث ،والتدريب؛ السيد ماساتو تاكاماستو ،المدير اإلداري وكبير مسؤولي البحوث ،اليابان،
بشركة  ،Tourism Marketing Coالسيدة جايني ماكدوجال ،مديرة إدارة المخاطر واتقاء الخسائر ،فنادق Le Meridien
ً
شهد قطاع السياحة ً
ملحوظا خالل السنوات القليلة الماضية ،وهو أحد
نموا
القطاعات التي ستعاني كثيرً ا من الكوارث المستقبلية المتكررة والقاسية .ويُعد
قطاع السياحة القادر على مواجهة الكوارث أحد األصول المهمة لدى أي بلد،
ال سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تكون الفنادق والمنتجعات
المحلية مملوكة للمجتمعات المحلية وتخضع إلدارتها ،وهي مجتمعات
تعاني من الوصول المحدود للموارد .ويمكن لقطاع السياحة تقديم إسهامات
هائلة في جهود الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك إعداد خطط إلدارة
مخاطر الكوارث وتنفيذها ،والوصول إلى الموارد لمساعدة أعداد كبيرة من
األشخاص خالل أوقات الكوارث ،وتدريب األفراد ،والتخطيط الستمرارية
تصريف األعمال ،كما يمكنه اإلسهام في مجال االتصاالت.
االلتزامات/مزيد من العمل

•تعزيز التعاون بين قطاع السياحة ووضع معايير ،وأدوات ،و ُنهج
إلدارة استمرارية تصريف األعمال لتحسين قدرات إدارة مخاطر
الكوارث وتعزيز قدرتها على المجابهة.
•تقدير واستغالل الموارد المهمة ،والوظائف ،والمهارات ،ونقاط
ً
خاصة في قطاع
القوة ،والقدرات المتوفرة في قطاع السياحة،
الفنادق ،وتوظيفها للمساهمة في زيادة القدرة الوطنية على مواجهة
الكوارث وزيادة قدرة المجتمع واألعمال على المجابهة.
•تنفيذ اإلجراءات :التفكير وحده ليس كافيًا ،ونقص الموارد ليس عذرً ا.
حتى إذا كانت الموارد محدودة ،ال يزال في اإلمكان اتخاذ إجراءات
لبناء القدرة على مواجهة الكوارث.

•تعزيز حوارات الشراكة وسياساتها ،األمر الذي من شأنه أن يعمل
على الدمج بين قطاع السياحة وإدارة مخاطر الكوارث بهدف زيادة
قدرة الوجهات السياحية على مجابهة الكوارث.
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الحد من مخاطر الكوارث لتخفيف حدة الفقر
المنسق :السيد إبنزر كوفي أوفوري بورتوفي ،منسق وطني ،المنظمة الوطنية إلدارة الكوارث ،غانا
المشاركون في حلقة النقاش :السيدة هيلين كالرك ،مديرة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ السيدة أمينة جاسم محمد ،المستشارة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة المعني بالتخطيط اإلنمائي لما بعد عام 2015؛ السيد ميلتون روندو فيلهو ،منسق عام اإلجراءات الدولية المتخذة لمكافحة الجوع ،وزارة
العالقات الخارجية ،حكومة البرازيل؛ السيد عبد هللا ديلسيز ،هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء ،جمهورية تركيا؛ السيدة فيرونيكا
كاتولوشي ،منسقة وطنية ،االتحاد الزامبي للفقراء والمشردين؛ السيد إيمانويل إيسجويرا ،نائب مدير عام ،الهيئة الوطنية للتخطيط االقتصادي واإلنمائي،
حكومة الفلبين؛ السيد إدواردو مارتينيث ،رئيس ،مؤسسة UPS
ناقشت جلسة العمل الفرص المتاحة لوضع نهج يتسم بأنه أكثر إنصا ًفا،
ودقة ،واستدامة ،ومنطقية في التعامل مع الجوانب األساسية لمواطن
التضرر والخسائر البشرية الناجمة عن الفقر .وأشار المشاركون في حلقة
النقاش إلى العوائق االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية الناتجة عن الكوارث
ً
حاجزا أمام تحقيق التنمية .واألمر األكثر أهمية هو أن جلسة
والتي تقف
العمل قد أشارت إلى أن الفقراء يعانون من الكوارث بنسب غير متكافئة.
فالتفاوتات في الثروة ،والوصول إلى الموارد ،والفرص ،واتخاذ القرارات
تمثل عوامل مهمة تساهم في تحديد مدى التضرر من مخاطر الكوارث.
وللتمكن من القضاء على الفقر ،سيتطلب األمر االلتزام من قِبل صانعي
السياسات ،والمخططين ،والسياسيين ،والممارسين من القطاع الخاص،
وصانعي الرأي بدعم المجتمعات المحلية والمنظمات الشعبية لكي تصبح
في طليعة الجهود ،والحوار ،واالتفاقات ،وخطط العمل.
ر َّكزت الجلسة على أهمية عملية االندماج؛ بما في ذلك االندماج بين
المسؤولية االجتماعية ومسؤولية الشركات ،واالندماج بين حلول المعرفة
التكنولوجية المبتكرة والمعرفة التقليدية ،وكذلك االندماج بين البرامج
والمجاالت التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين والمتعددة القطاعات
والشاملة باعتبارها مجاالت عادلة للتعامل مع المشكالت .نجاح هذا
االندماج من شأنه أن يحدد ما إذا كنا نمضي قدمًا في إنجاز األعمال وف ًقا
لنهج عادي أم أننا سننجح بالفعل في المضي قدمًا بروح حقيقية يغمرها
التعاون واالهتمام المشترك للقضاء على الفقر.
مع مُضي سِ نداي في طريقها إلبرام اتفاقات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث ،وأهداف التنمية المستدامة والتمويل لتحقق التنمية ،والتكيف مع
تغير المناخ والبيئة ،فقد تناولت هذه الجلسة إبراز أهمية التزامنا المشترك
إزاء ضمان ليس فقط التخفيف من حدة الفقر بل القضاء عليه تمامًا وكذلك
ضمان أن يصبح الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها في
طليعة أولويات هذه االتفاقات واإلجراءات.
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االلتزامات/مزيد من العمل
•توافق إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015
مع خطة التنمية لما بعد عام .2015
•تطبيق أدوات الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهتها
في المدن المحددة من أقل البلدان ً
نموا والدول الجزرية الصغيرة
النامية التي تواجه الفقر المدقع والظواهر المتطرفة.
•وضع تشريعات تدعم تدابير القضاء على الفقر ،وتعتمدها ،وتنفذها
مما يعزز قدرة المجتمع على المجابهة.
•دعم وضع ُنهج وطنية متكاملة متعددة القطاعات قائمة على دمج
المجتمعات المحلية وتعمل بوضوح على الحد من العوامل الكامنة
وراء المخاطر وتوفر فرصًا للمنظمات الشعبية التخاذ قرارات تؤثر
تأثيرً ا مباشرً ا على الفقراء.

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

الفريق المشارك بإحدى جلسات العمل أثناء مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
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احتفاالت
واجتماعات خاصة

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

توحيد األمم ،واإلجراءات ،والشعوب من أجل القدرة على مواجهة الكوارث
تناول األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون ،وثمانية من الرؤساء
التنفيذيين باألمم المتحدة ،خالل مناقشة مفتوحة ،التحديات التي تواجه
منظومة األمم المتحدة في التزامها مع البلدان والشركاء ،لتحقيق األهداف
واألولويات الواردة في إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة
.2030-2015
يتمثل أحد التحديات الرئيسية في الحاجة إلى توسيع نطاق نماذج التعاون
الفعَّالة وضمان توفر الدعم المتسق والجماعي لجهود البلدان والمجتمعات
لبناء القدرة على المجابهة.
من خالل االلتزامات التي قدمتها األمم المتحدة في الفعَّالية ،سواء كانت
التزامات جماعية أو فردية ،تتطلع المنظمة ككل لوضع مخاطر المناخ
والكوارث باعتبارها من مشكالت التنمية المستدامة في المقام األول.

أشارت منظمات األمم المتحدة ،بما فيها المؤسسات العملية والتقنية التي
تعمل في مجال تحليل المخاطر ،واإلنذار المبكر ،والخدمات المناخية فضالً
عن الوكاالت اإلنمائية والقطاعية ،إلى الحاجة لوجود معلومات تتعلق
بالمخاطر ل ُتستخدم كأداة توجيهية للبرامج التي من المزمع أن تقوم بلدانها
بوضعها .كما ستكون هناك حاجة إلى وجود مستوى أقوى من المساءلة
تضطلع بها الهيئات اإلدارية المعنية بشأن مكونات تلك البرامج لتقف على
مدى تناول تلك البرامج للمخاطر خالل العمليات الخاصة بها.
وأخيرً ا ،فإن األمم المتحدة بصدد اتخاذ تدابير تجعلها أكثر سرعة في
االستجابة للتقلبات وحاالت التشكك التي تتسم بها اآلثار الناجمة عن تغير
المناخ والكوارث ،وذلك من خالل اإللمام بالدروس المستفادة من المبادرات
الفعَّالة وتطبيقها داخليًا.
(راجع القسم )13

اجتماع داعمي الحد من مخاطر الكوارث
يلعب داعمو الحد من مخاطر الكوارث الذين يعينهم مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث دورً ا مهمًا في دعم بناء مجتمعات قادرة على
المواجهة والحد من المخاطر في نطاق المدينة ،والبلد ،والمنطقة التي
يتواجدون بها.
لرفع مستوى مشاركة هؤالء الداعمين في إطار سِ نداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  ،2030-2015اشترك مكتب األمم المتحدة للحد من

مخاطر الكوارث ومدينة سِ نداي في استضافة اجتماع داعمي الحد من
مخاطر الكوارث المنعقد في  17آذار/مارس.
ناقش االجتماع دور الداعمين في تنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد عام  2015كما صدَّق على "إعالن الحكومات الوطنية المحلية
والفرعية" وذلك بمشاركة قادة الحكومة المحلية ،والبرلمانيين ،والداعمين
من القطاع الخاص.

برنامج تلفزيوني مع القطاع الخاص

ضم البرنامج التلفزيوني الذي أجراه دايفيد إيديس التابع لهيئة اإلذاعة البريطانية
(بي بي سي ورلد نيوز) فري ًقا من قادة الحكومة واألعمال الرئيسيين لمناقشة
ما إذا كان قطاع البناء العالمي بحاجة إلى إجراء تغييرات عاجلة وجذرية
لحماية المجتمعات من آثار الكوارث .وفي ظل توقع اضطالع القطاع الخاص
بمسؤولية  %80من االستثمارات في جميع أشكال البنية التحتية العمرانية في
القريب العاجل ،ناقش الفريق ما إذا كان من المتوقع أن يساعد تحسين معايير
البناء في حفظ أرواح ماليين األشخاص.
ضم المشاركون في حلقة النقاش توشيوكي شيجا ،نائب رئيس مجلس
إدارة شركة  ،Nissanوالسيناتور لورين بي ليجاردا من الفلبين ،وأريس
بابادوبولوس ،المدير التنفيذي السابق لشركة  Titan Americaوالرئيس
السابق لـ  ،PSAG/PSPوسيادة الوزير جيري برونلي ،وزير الدفاع
والوزير المسؤول عن التعافي من آثار زلزال كانتربيري من نيوزيلندا،
ومارتين باركر ،رئيس مجلس إدارة الشراكات العالمية ،مجموعة
.Swiss Re

أكد توشيوكي شيجا أن تعطيل سلسلة اإلمداد كان أحد األضرار الرئيسية
لقطاع السيارات أثناء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان عام ،2011
حيث واجهت المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات في إعادة بدء اإلنتاج.
وتشمل خطة استمرارية تصريف األعمال لدى شركة  Nissanفي الوقت
الحالي جميع الموردين وصوالً إلى مستوى موردي الخيار العاشر ،التي
غالبًا ما تكون عبارة عن شركات صغيرة قائمة في بلدان مختلفة .حيث يُعد
ذلك أحد الطرق التي يمكن أن تدعم الشركات العالمية من خاللها المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في كل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لكي
تصبح أكثر قدرة على مواجهة الكوارث .يرى أريس بابادوبولوس ضرورة
االستثمار في بناء سالسل من القدرة على المواجهة التي تنطوي على موظفي
الشركات ،وتمتد عبر سلسلة اإلمداد ،بل تتضمن أيضًا العمالء.
يمكنك مشاهدة الجلسة عبر اإلنترنت من خالل الرابط:
www.wcdrr.org/media/debate
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حفل جوائز ساساكاوا
مُنح الباحث والممارس في مجال الحد من مخاطر الكوارث السيد المبجل أالن
الفيل جائزة ساساكاوا للحد من مخاطر الكوارث المقدمة من األمم المتحدة
لعام  .2015وأكد األستاذ الدكتور /مورات باالمير ،رئيس هيئة التحكيم
بساساكاوا ،خالل الحفل أن السيد الفيل حقق سمات االمتياز المطلوبة لنيل
الجائزة هذا العام  -والتي كان موضوعها "تشكيل المستقبل"  -حيث أظهر
مزيجً ا من التأثير ،والوعي ،واالستمرار ،واالبتكار ،والكفاءة ،والتعاون.
وأضاف األستاذ الدكتور باالمير بقوله أن "الجهد الفردي الهائل والمؤثر
الذي بذله السيد الفيل من خالل األدوار المختلفة التي اضطلع بها في
بيئة تضم العديد من الجهات الفاعلة جعله قائ ًدا في مجتمع إدارة مخاطر
الكوارث ( .)...ونموذجً ا يُحتذى به على مر الزمان".
كما قال السيد يوهي ساساكاوا ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة Nippon
 ،Foundationالتي ترعى الجائزة ،أنه سعِد برؤية الفائزين السابقين
بجائزة ساساكاوا يواصلون عملهم كقادة في عالم الحد من مخاطر الكوارث
سريع التغير.
وكانت هيئة تحكيم ساساكاوا قد قامت بمنح اثنتين من شهادات التميز :حيث
حصلت رابطة " "Jeffrey Town Farmersبجامايكا على الشهادة
األولى ،التي تستخدم الزراعة باعتبارها وسيلة للتنمية المستدامة والتغلب
على المخاطر؛ فيما مُنحت الشهادة الثانية لـ "المائدة المستديرة لألعمال
األسترالية لمواجهة الكوارث وجعل المجتمعات أكثر أم ًنا" ،وتضم تلك
المائدة ستة من الرؤساء التنفيذيين الرواد للتأثير في السياسة العامة من
خالل التقارير القائمة على األدلة بشأن الخسائر المستدامة للكوارث على
الحياة ،والممتلكات ،واالقتصاد.
ترشح للجائزة  88فر ًدا ومنظمة من  44دولة .وضمت لجنة التحكيم
المستقلة كالً من البروفيسور مورات باالمير ،وفرانكلين ماكدونالد ،وروينا
هاي ،وتام هوانج.
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حفل مهرجان الفيلم الوثائقي التلفزيوني

حفل جوائز إدارة المخاطر

ُنظمت ضمن فعاليات مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد
من مخاطر الكوارث فعَّالية تقديم أولى الجوائز الدولية التي تمنحها األمم
المتحدة بشكل مشترك عن أفضل األفالم الوثائقية التلفزيونية المتعلقة بالحد
من مخاطر الكوارث.

خالل احتفالية جوائز إدارة المخاطر التي نظمتها مؤسسة ميونخ ري
بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمنتدى
العالمي لمجابهة المخاطر في دافوس ،تم تقديم مشروع مبتكر متمحور
حول اإلنسان للحد من مخاطر الكوارث وتم اختياره من بين  145طلبًا
مقدمًا من  60بل ًدا.

وخالل احتفالية خاصة ،حصل الفيلم الوثائقي "إعادة بناء سيشوان" على
الجائزة االفتتاحية باعتباره الفيلم األفضل في المنافسة التي ضمت أفالمًا
تتناول موضوعات من بينها الفيضانات في باكستان وبريطانيا العظمى
وكذلك الزلزال المدمر وإعصار تسونامي الذي ضرب المجتمعات في
المنطقة الشمالية الشرقية من اليابان عام .2011
يؤرخ الفيلم الجهد الهائل الذي بذله المهندسون والمصممون إلعادة بناء
مدن جديدة بأكملها من البداية عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان
الصينية في عام  .2008وقد تسلَّم المنتج سن زانج الجائزة عن الفيلم الذي
أُذيع على قناة ديسكفري.
وعلى الجانب اآلخر حصل فيلم "معجزة كامايشي" الذي أنتجته هيئة
اإلذاعة اليابانية ( ،)NHKعلى جائزة أفضل قصة إنسانية .وتناول الفيلم
قصة نجاة  184طالبًا في إحدى المدارس من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان عام .2011
وحصل فيلم "حان الوقت" الذي أنتجته شبكة ( )GMAبالفلبين على جائزة
أفضل قصة استقصائية .يعرض الفيلم طبيعة الوتيرة المتسارعة للحياة
العصرية ويطرح التساؤل "هل يمكن أن تكون الطبيعة نفسها لها موعد
نهائي" إللقاء الضوء على االستهالك المفرط للموارد الطبيعية على كوكب
األرض.
حصل فيلم "أطباء بيطريون في منطقة الكوارث" الذي أنتجته شركة اإلنتاج
التلفزيوني ()Dragonfly Film and Television Productions
على جائزة أفضل فيلم وثائقي مبتكر.
هدفت هذه الجوائز إلى تكريم العاملين بصناعة األفالم ،والمنتجين ،وهيئات
البث التي تنتج أفالمًا وثائقية من شأنها أن تساعد في حماية المجتمعات
المتضررة من المخاطر التي تفرضها الكوارث المستقبلية .وقد قام مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث جنبًا إلى جنب مع شركائه المتمثلين
في االتحاد اإلذاعي اآلسيوي واالتحاد اإلذاعي األوروبي ،باختيار الفائزين
من بين ما يقرب من  100فيلم تمت إذاعتها على شاشة التلفزيون منذ
عام .2005
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من المزمع أن يقدم معهد عموم الهند للحكم الذاتي المحلي دعمًا لسكان األحياء
الفقيرة ،وال سيما النساء واألطفال ،لتبني ممارسات إدارة مخاطر الكوارث.
تتوفر في مدينة بونه الهندية جميع العوامل الرئيسية المسببة للمخاطر حيث
من المزمع أن يستفيد  25,000شخص يقيمون في عشرة أحياء فقيرة
من هذا المشروع الذي حصل على منحة ُتقدر بمبلغ  100,000يورو.
وقد صرح السيد شويتا جوبتا ،منسق مشروعات أول لدى معهد عموم الهند
للحكم الذاتي المحلي ،قائالً" :إننا نتشرف بقبول جائزة إدارة المخاطر عن
هذا العام التي ستساعدنا على خلق كوادر من المتطوعين بالمجتمع للعمل
ً
تركيزا خاصًا
كمدربين رئيسيين في إدارة مخاطر الكوارث .وسوف نولي
بإعداد النساء وتطوير المعلومات ،والتعليم ،وأدوات االتصال بما يراعي
احتياجات األطفال".
شددت السيدة مارغريتا والستروم ،الممثلة الخاصة لألمين العام للحد من
مخاطر الكوارث ،على أهمية المشاركة المجتمعية في الحد من مخاطر
الكوارث" :استحق معهد عموم الهند للحكم الذاتي المحلي الفوز بهذه
الجائزة عن جدارة ألنه يعالج إحدى القضايا الملحة في وقتنا الحالي ،وهي
قضية التنمية الحضرية السريعة وعواقبها على الفقراء الذين يعيشون في
مستوطنات عشوائية".
يتوفر المزيد من المعلومات المتعلقة بجائزة إدارة المخاطر على موقع
الويبwww.risk-award.org :

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

اللجنة التحضيرية الثالثة
عُقدت الجلسة الثالثة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث يوم الجمعة الموافق  13آذار/مارس
 .2015واعتمدت اللجنة التحضيرية الخطة المحددة لها وأوصت بمواصلة المفاوضات المتعلقة بمسودة إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام
 2015ومسودة اإلعالن السياسي في اللجنة الرئيسية.
ً
منوطا برئيس وزراء البلد المضيف ،والرئيس القادم للجلسة الحادية والعشرين من مؤتمر
كما أوصت اللجنة التحضيرية أن يكون إصدار البيانات
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وعمدة سِ نداي.

االجتماعات التحضيرية
نظمت المكاتب اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وغيرها من أصحاب المصلحة عد ًدا كبيرً ا من االجتماعات التحضيرية
واالستشارية يوم الجمعة الموافق  13آذار/مارس  2015قبيل االفتتاح الرسمي للمؤتمر:
اجتماع أفريقيا اإلقليمي
االجتماع اإلقليمي لشمال شرق آسيا
االجتماع اإلقليمي لألمريكتين
االجتماع اإلقليمي للدول العربية
اجتماع البرلمانيين باالتحاد البرلماني الدولي (انظر القسم )13

االجتماع التحضيري المعني بأصحاب المصلحة من ذوي اإلعاقة
االجتماع التحضيري المعني برصد األرض
االجتماع التحضيري ألعضاء المنتدى اإلقليمي بأوروبا
االجتماع التحضيري ألمريكا الوسطى
االجتماع التحضيري لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
االجتماع التحضيري لرؤساء ووزراء دول منطقة المحيط الهادئ
االجتماع التحضيري للعلوم والتكنولوجيا
االجتماع التحضيري للقطاع الخاص
االجتماع التحضيري للمجموعات الرئيسية
االجتماع التحضيري لوفد منطقة المحيط الهادئ
اجتماع المائدة المستديرة للحكومات المحلية (انظر القسم )13

االجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
إدارة المعرفة المعلوماتية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث
الحوار الوزاري لمنطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز
ذوو اإلعاقة في منطقة القوقاز
اللجنة التوجيهية لحملة إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث
اللجنة التوجيهية للبرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
من أجل عالم أكثر أم ًنا
المنتدى المعني بالخطط الوطنية
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رحالت
وجوالت دراسية

القسم الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين

تم تنظيم  25جولة دراسية للمشاركين في المؤتمر العالمي .وتضمنت الجوالت المناطق المتضررة من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان ومن إعصار تسونامي في منطقة توهوكو ،بما في ذلك محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي ،وجامعة توهوكو،
ومدينة إيشينوماكي ،ومدينة سِ نداي.
تناولت الجوالت التعرف على تجارب المجتمعات المتضررة وبعض الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان.
وكان من أبرز ما تمت مالحظته خالل تلك الجوالت االلتزام والتقدم المنجز نحو "إعادة البناء على نحو أفضل" بما في ذلك إحياء
البيئة الطبيعية واإلنتاج الزراعي في المناطق المتضررة.

زيارة أبراج اإلخالء والمناطق المتضررة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان كانت جزءًا من الجوالت الدراسية.
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معارض
ومنتديات

المنتدى العام

األمين العام لألمم المتحدة ومدام يو (بان) سون-تيك في منتدى األطفال والشباب.

منتدى األطفال والشباب
سهلت المجموعة الرئيسية لألمم المتحدة المعنية باألطفال والشباب ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
مشاركة  350من األطفال والشباب على الصعيدين المحلي والدولي من خالل تنظيم منتدى عن الحد من مخاطر
الكوارث .وقد كان الحدث مكو ًنا أساسيًا ضمن فعاليات المنتدى العام في المؤتمر العالمي.
اف ُتتح منتدى األطفال والشباب رسميًا بوجود المتحدثين الضيوف ،الذين كان بينهم صاحبة السمو الملكي األميرة
مارجريت أميرة هولندا ،ومبعوث األمين العام المعني بشؤون الشباب؛ السيد أحمد الهنداوي؛ والسيدة أميكو أوكوياما،
عمدة مدينة سِ نداي؛ والسيدة سارة ستيوارت-بالك ،مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة حاالت الطوارئ بنيوزيلندا؛
والسيدة كريستل روز من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وضم المنتدى ورش عمل تفاعلية ،ومناقشات
بين األجيال ،وفر ًقا متعددة االختصاصات كانت بمثابة منتدى للشباب يمكن خالله التفاعل مع المجموعات األخرى
من أصحاب المصلحة وخبراء ومتخصصي الحد من مخاطر الكوارث .وكان من بين القضايا التي تم تناولها السياسة
واإلدارة ،وفهم المخاطر ،وتعزيز التأهب ،واالستثمار في القدرة على مواجهة الكوارث ،والتواصل ،والوعي،
واالستجابة ،والتعافي القادر على مواجهة الكوارث .وو َّفر المنتدى فرصًا لألطفال والشباب إلبداء آرائهم وأفكارهم
المبتكرة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،وتحديد خطط العمل المشتركة على األصعدة العالمية ،والوطنية ،والمحلية،
وإيجاد التزامات راسخة بشأن تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .2030-2015
كان "يوم الطفل" أحد الفعاليات الرئيسية التي استضافها المنتدى بمساعدة "ائتالف األطفال في ظل المناخ المتغير" الذي
ألقى الضوء على جهود الحد من مخاطر الكوارث .كما تم إجراء جلسة تفاعلية بين األطفال والشباب وبين األمين العام
لألمم المتحدة برفقة قرينته مدام يو (بان) سون-تيك ومبعوث األمم المتحدة المعني بشؤون الشباب ،السيد أحمد الهنداوي.
وركزت الجلسة على حاجة العالم إليالء اهتمام لدور األطفال والشباب في العولمة وكذلك لرؤيتهم ودورهم الحيوي في
الحد من مخاطر الكوارث بصفتهم من عوامل التغيير وبصفتهم مواطنين في هذا العالم .وقد تميزت الجلسة بقيام شاب
أصم عازف للكمان بتسليم األمين العام ( Quipuأداة قديمة لتسجيل الحسابات) على سبيل الهدية بما يعكس تطلعات
أطفال وشباب العالم ألن يكون العالم أكثر أم ًنا.
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معرض الكرة األرضية الحقيقي ( )Tangible Earth Exhibitionالذي أُقيم في متحف مدينة سِ نداي خالل مؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

معرض الكرة األرضية الحقيقية ()Tangible Earth Exhibition
ضم معرض الكرة األرضية الحقيقية ( )Tangible Earth Exhibitionخمس كرات أرضية رقمية (الكرات األرضية
الحقيقية) وتضمَّن المعرض إجراء عرض على الحائط ،يعرض البيانات الجديدة للمخاطر والكوارث على الصعيد العالمي
والتي تعزز تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام  ،2015إضافة إلى دراسات حالة وتحليالت
متعمقة من التقارير األربعة المنشورة حتى اليوم ،والمقدمة عبر هذه األدوات المبتكرة .وقد قام بزيارة المعرض حوالي
 1000مشارك.
يقدم معرض الكرة األرضية الحقيقية ( )Tangible Earthعرضًا مرئيًا متحر ًكا للبيانات العلمية ويتيح للمستخدمين
التفاعل مع المعرض من خالل لف الكرة األرضية ،وطرح أسئلة بشأن البيانات المقدمة ،وتركيز الضوء على المواقع
واألحداث التي تلقى اهتمام المستخدمين.
"إننا أول جيل تسنح له الفرصة لكي يدرك الجمال الفائق ،والطبيعة الحركية والندرة ،التي يتميز بها كوكبنا في وسط
هذا الكون .إننا بحاجة إلى نشر هذه الرسالة"؛ وف ًقا لما أكدته البروفيسور شين-إيشي تاكمورا التابعة لبرنامج التعريف
بكوكب األرض.
يساهم معرض الكرة األرضية الحقيقية ( ،)Tangible Earthباعتباره أداة مبتكرة وتعليمية ،في التوصل لطرق
جديدة تهدف إلى التعريف بالحد من مخاطر الكوارث ،وهو ما تم عرضه عمليًا خالل المعرض الذي أُقيم في سِ نداي.

مقاطع فيديو الحتفالية إطار عمل هيوغو
قُبيل انطالق مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،دعا مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث إلى االحتفاء بالنجاحات التي حققها إطار عمل هيوغو على مدى عشر سنوات .ومع بدء المؤتمر في
 14آذار/مارس ،تلقى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  251تقديمًا من  78دولة و  12هيئة إقليمية/دولية
تضم تفاصيل حول تنفيذ إطار عمل هيوغو وف ًقا ألولويات العمل الخمس المحددة له.
ُتعد دراسات الحالة جزءًا من االتجاه العالمي المتنامي الذي يتضمن استخدام المعرفة ،واالبتكار ،والتعليم لبناء ثقافة
السالمة والقدرة على مواجهة الكوارث على جميع المستويات .وعلى الرغم من وجود أفكار مجتمعية قوية وريادية
ومبتكرة ،إال أنه لم تقدم أي مبادرة من قِبل أحد األفراد أو المجتمعات .حيث إن كل المبادرات التي تقوم اعتما ًدا على
المواطنين تتطلب في بدايتها االستفادة من بعض أشكال الدعم الخارجي قبل أن تصبح مستقلة أو قائمة بنفسها .وعاد ًة
ما توفر الحكومات الوطنية ،والمحلية ،والبلدية ،ومنظومة األمم المتحدة ،وغيرها من المنظمات الدولية هذا النوع من
الدعم.
وبذلك يصبح الحد من مخاطر الكوارث هو النهج المترابط متعدد االختصاصات الذي يتضمن "المجتمع بأكمله"
وهو ما يهدف إطار عمل هيوغو إلى تحقيقه.
يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع الويب الخاص بالمؤتمرwcdrr.org/celebrating :
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أشكال المحاكاة لحاالت الطوارئ كانت نقطة جذب ناجحة للمعارض الخارجية.

معارض خارجية
خالل معرضي "ميدان سِ نداي للوقاية من الكوارث لعام  "2015و"ميدان التبادل الدولي" ،تم عرض عمليات محاكاة
لإلخالء وحاالت الطوارئ إضافة إلى عرض أدوات مكافحة الحريق .وشارك الجمهور في ورش العمل بل استمتعوا
بتناول أطباق الطبخ العالمية والموسيقى النابضة بالحياة ،كما شاهدوا عرضًا لصور من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان.

األجنحة الموضوعية بالمعارض
تمت إقامة األجنحة بحيث تتمحور حول موضوعين :تعاون المجتمع المدني والحد من مخاطر الكوارث؛ نوع الجنس
والحد من مخاطر الكوارث .وقامت مجموعات من المجتمع المدني بتنظيم عدد من الندوات والمعارض .وتضمنت
األجنحة مساحة للتبادل والمعلومات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين .وكانت التجارب والتحديات المستخلصة من
الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان موضوعًا مشتر ًكا بين أجنحة المعرض.

الجناح الخاص بإعادة إعمار توهوكو والحد من مخاطر الكوارث بها
استضاف الجناح معرضًا كبيرً ا تم فيه عرض الجهود ،والمعرفة ،والدروس المستفادة من تجارب الزلزال الكبير الذي
ضرب شرق اليابان .وقامت المقاطعات المنكوبة األربع (أوموري ،وإيواته ،ومياغي ،وفوكوشيما) بجانب مدينة سِ نداي
بعرض وضع األضرار لديهم وخططهم إلعادة اإلعمار.

منتدى الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان

ُنظم المنتدى تحت عنوان تبادل الخبرات والدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان مع
العالم ،وضم المنتدى عشر جلسات تم تنظيمها بشكل مشترك من قِبل حكومة اليابان ولجنة سِ نداي .وألقت الجلسات
نحو أفضل" وعلى أهمية الوصول لمستوى جديد وأعلى كفاءة
الضوء على الحاجة لتعزيز جهود "إعادة البناء على ٍ
من القدرة على مواجهة الكوارث واالستدامة.
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معرض صناعات الحد من مخاطر الكوارث
قدم معرض صناعات  BOSAIقائمة كبيرة من االبتكارات المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث .وكانت السمة
األساسية للمعرض هي عرض تقنيات ومنتجات جديدة لمقاومة الزالزل وإيجاد حلول لها.

الفعاليات التي تقيمها البلديات المتضررة من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
نظمت بلديات أوموري ،وفوكوشيما ،وإيواته ،ومياغي ،ندوات وقامت بمشاركة الدروس المستفادة من الزلزال
الكبير الذي ضرب شرق اليابان.

معارض الملصقات
قامت المنظمات الحكومية ،والمنظمات الدولية ،والمعاهد األكاديمية/البحثية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجموعات
المجتمعية بعرض أعمالها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ،والتعافي ،وإعادة التأهيل من خالل معرض كبير للملصقات.
تتوفر التفاصيل المتعلقة بمعارض الملصقات على موقع الويب الخاص بالمؤتمر.www.wcdrr.org/programme :
كما تقدم بعض الصور في هذا المنشور أمثلة على المعارض( .انظر الصفحة  ،106و )113

حلول للقدرة المحلية على مواجهة الكوارث المحلية
ألقى المعرض الضوء على الحلول المحتملة التي يمكن للمدن أن تنفذها لمعالجة القدرة على مواجهة الكوارث في
المناطق الحضرية تحت شعار حملة إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث التي يطلقها مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث ،وإعادة البناء من خالل التصميم (الواليات المتحدة األمريكية) ،والتصميم ذي الصلة بالكوارث
(إسرائيل) ،ويشمل ذلك قيام مدينة سِ نداي وهيوغو (اليابان) بعرض الممارسات الجيدة والخيارات العملية التي يجب
على المدن بل يمكن للمدن أن تتبناها لتنفيذ المبادئ األساسية العشر الالزمة إلكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث.
عرض الحل المتمثل في "إعادة البناء من خالل التصميم" نماذج جديدة للتخطيط التعاوني الذي يساعد في معالجة مشكلة
الفيضان في المناطق الحضرية .وعرض الحل المتمثل في "التصميم ذي الصلة بالكوارث" تقديم "الطاولة المدرسية
التي تساعد في الوقاية من الزالزل" والتي يمكنها مجابهة  1000كجم .كما قدمت مدينتا هيوغو وسِ نداي الممارسات
واالبتكار الرئيسي الذي تم تنفيذه عقب زلزال هانشين الكبير والزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان عام .1999
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األحداث
الجانبية

تم عقد حوالي ً 350
حدثا جانبيًا أثناء مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
لمزيد من المعلومات حول الفعاليات واالطالع على التفاصيل المقدمة من المنظمين على الموقع الشبكي
للمؤتمرwww.wcdrr.org :
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( ABUاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ) ( NHKهيئة اإلذاعة اليابانية)
منتدى اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ لألخبار العالمية لعام 2015
في مدينة سِ نداي
( BNPBالهيئة الوطنية إلدارة الكوارث؛ إندونيسيا)؛ ( JICAالوكالة
اليابانية للتعاون الدولي) و( ADRCالمركز اآلسيوي للحد من الكوارث)
بناء القدرة على مواجهة الكوارث على الصعيد المحلي  -االستفادة
من الخبرات المستخلصة من الجهود المبذولة في األنشطة المستدامة
والقائمة على المجتمع المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في آسيا
Care Miyagi؛ خطة اليابان
مدخل إلى الدعم النفسي االجتماعي المقدم في حاالت الطوارئ مع دراسة
حالة من كارثة توهوكو
!Yomigaere; Code for Shiogamaشيوغاما؛ مؤسسة
Children of the Sea
تعزيز شيوغاما من خالل التكنولوجيا المدنية!
eVigilo Ltd.
شيلي  -دراسة حالة للزلزال وتسونامي
Fidea Holdings Co. Ltd.
مهمة البنوك اإلقليمية التقاء الكوارث في المنطقة
 - GNDRالشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد
من الكوارث
فهم القدرة على مواجهة الكوارث :تدقيق واقعي
Secretaria de Gestion de Riesgos, Unasur and
Caprade
بناء القدرات على مواجهة الكوارث وتغير المناخ لتحقيق التنمية
المستدامة في المحيط الهادئ
Yugenngaisya Zept
أماكن الهروب الحقيقية :الهروب من الكوارث الطبيعية
اتحاد التخطيط الستمرارية تصريف األعمال
منتدى (( )BECSبناء نظام االتصاالت في حاالت الطوارئ)
اتحاد الحد من المخاطر بنيبال (Nepal Risk Reduction
)Consortium
االجتماع الجانبي التحاد الحد من المخاطر بنيبال (Nepal Risk
)Reduction Consortium
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
*( ISPمجموعة الخدمات األولية) إلنقاذ األرواح والوقاية من
األمراض ،واإلصابات ،واإلعاقة؛ ال سيما بين النساء والفتيات
(*مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية)
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
تعزيز قدرة المجتمع على المجابهة والسالمة من خالل االستعداد المتكامل
للكوارث والحد من مخاطرها
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

االتحاد الدولي لالتصاالت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد من مخاطر الكوارث
اتحاد الروبوت واألتمتة بمعهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين
()IEEE Robotics and Automation Society؛ جامعة
توهوكو؛ المعهد الدولي لنظم اإلنقاذ (International Rescue
)System Institute؛ مشروع الروبوتات الخاصة بحاالت الكوارث
التابع للمجلس المعني بالتنافسية في نيبون (COCN Disaster
)Robot Project؛ مشروع التغير النموذجي الدفعي من خالل
التكنولوجيات الهدَّ امة ( )ImPACT Projectبرعاية مكتب رئاسة
حكومة اليابان؛ اللجنة التقنية بقسم الميكاترونيكس والروبوت المعنية
بحاالت الكوارث التابعة للجمعية اليابانية لمهندسي الميكانيكا ()JSME
التطبيق االجتماعي للروبوتات واألجهزة الخاصة بحاالت الكوارث  -سجل
التطبيق والتحدي المستقبلي
االتحاد المعني بتصميم مجتمع المعلومات المجهزة للكوارث
(Consortium on Design of Disaster Prepared
)Information Society
تصميم رؤية عام  2020بشأن مجتمع المعلومات المجهز للكوارث
االتحاد المعني بمخاطر البرق (Consortium for Lightning
)Risks
مخاطر األضرار الناتجة عن البرق والتدابير الشاملة المتخذة
االتحاد الياباني لرابطة محاميي شيهو-شوشي (Japan Federation
)of Shiho-Shoshi Lawyer’s Association؛ مركز
الدعم القانوني للوصاية على البالغين (Legal-Support Adult
)Guardian Center؛ رابطة محاميي شيهو-شوشي بمياجي
()Miyagi Shiho-Shoshi Lawyer’s Association؛
رابطة محاميي شيهو-شوشي بفوكوشيما (Fukushima Shiho-
)Shoshi Lawyer’s Association؛ رابطة محاميي
شيهو  -شوشي بإيواته (Iwate Shiho-Shoshi Lawyer’s
)Association
أدوار األوصياء ومسؤولياتهم في الكوارث واسعة النطاق
اتحاد توهوكو االقتصادي ()Tohoku Economic Federation
منتدى السياحة :اكتشاف خصائص مميزة جديدة في إعادة إعمار توهوكو
اتحاد توهوكو االقتصادي ()Tohoku Economic Federation
إنشاء مشروع لجنة القانون الدولي ( )ILCوإنشاء مدينة علوم دولية
لها اختصاصات للحد من الكوارث
االجتماع المعني بالتواصل بشأن قاعات الموتى بمنطقة سِ نداي
()Sendai funeral hall communication meeting
الخبرات والدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان  -كيف نحافظ على قدسية الموتى؟
إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ()UN DESA
منتدى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ()UN DESA
المعني بالحد مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها بما ُيراعي
اعتبارات اإلعاقة :اإلدماج ينقذ األرواح
إدارة مخاطر الكوارث وقطاع األمن الغذائي ()DRMFSS؛ وزارة الزراعة
من أجل أبنية قادرة على مواجهة الكوارث :دراسة حالة من إثيوبيا

الحد من مخاطر الكوارث؛ التعميم والالمركزية  -ال ُنهج التي تتبعها
حكومة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا
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االستضافة المشتركة بين مؤسسة (/)Canon Marketing Japan Inc.
جامعة توهوكو/مؤسسة (Information services International-
.)Dentsu; LTD
التعاون بين األوساط األكاديمية والتجارية في إطار إعداد أرشيف بيانات
ثالثية األبعاد عن كوارث الزالزل وكذلك التعليم المتعلق باتقاء الكوارث
من خالل استخدام أحدث تكنولوجيا الواقع االفتراضي
استضافة مشتركة بين وحدة األمن البشري ()HSU؛ واألمم المتحدة،
ووزارة الخارجية؛ باليابان
الفعالة
الحد من مخاطر الكوارث واألمن البشري :عمليات التصدي َّ
لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث وحماية األشخاص وتمكينهم من
التصدي للكوارث الطبيعية
أمانة مجلس الوزراء؛ حكومة اليابان مكتب االستراتيجية الوطنية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تدابير اتقاء الكوارث باستخدام الرسائل النصية القصيرة وغيرها من الوسائل
ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص لمؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام 2015
()JCC2015
المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث للمجتمع المدني ()CSC
ائتالف منظمات المجتمع المدني بفوكوشيما الخاص بمؤتمر األمم المتحدة
العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث (Fukushima
)CSO Coalition for WCDRR
الدروس المستفادة من فوكوشيما وعملية بناء المجتمع في المنطقة:
من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني المحلية
برنامج إعداد القادة العالميين للتمريض في حالة الكوارث
التعليم المتعلق بالتمريض في حاالت الكوارث في االعالم.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
ترسيخ الدور الريادي للمرأة في مجال الحد من مخاطر الكوارث
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPمركز تنمية األراضي الجافة
()Drylands Development Centre
بناء القدرة على المجابهة في األراضي الجافة
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
()UN-Habitat
بناء القدرة على المجابهة في المناطق الحضرية والدول الهشة
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ (األمم المتحدة  -الموئل)
()United Nations Human Settlements Programme
بناء قدرة المناطق الحضرية لمواجهة الكوارث باعتبارها أحد عوامل
التعلم؛ والتغيير؛ والسالم واألمل
برنامج البحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث (Integrated
))IRDR( Research on Disaster Risk
برنامج البحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث :دور العلوم في الحد من
مخاطر الكوارث
برنامج الخدمات المجتمعية لمكافحة السرطان بتوهوكو (Tohoku
)Community Cancer Services Program؛ كلية الطب
بجامعة توهوكو (Tohoku University Graduate School
)of Medicine
كيف تعاملنا مع وضع مرضى السرطان بعد الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان؟
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برنامج الدراسات العليا الدولي في األمن البشري (International
)Post-Graduate Program in Human Security؛
جامعة توهوكو
الكوارث واألمن البشري
البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
الفعال لخطط التعافي وبرامجه :سد الفجوة بين النتائج األكاديمية
التنفيذ َّ
وتجارب البلدان
البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
اإلجراءات المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في التعافي :ضمان تحقيق
برامج التعافي لتأثيرات أكبر على الصعيد المجتمعي
برنامج متطوعي األمم المتحدة (United Nations Volunteers
)programme
برنامج متطوعي األمم المتحدة ( :)UNVقوة المشاركة :التطوع والحد
من مخاطر الكوارث في ظل خطة ما بعد عام 2015
بنك التنمية الياباني )(Development Bank of Japan Inc.
مبادرات مالية لبناء مجتمع قادر على مواجهة الكوارث :أدوار القطاع
المالي للحد من مخاطر الكوارث بنا ًء على الدروس المستفادة من
الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان عام 2011
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
بناء القدرة على المجابهة في المناطق الحضرية في بنغالدش :نهج
متكامل للسياسة واالستثمار
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
المنتدى المعني بقدرة آسيا على مواجهة الكوارث لعام  - 2015بناء
مجتمعات من القاعدة الشعبية في آسيا لديها القدرة على مواجهة
الكوارث وتدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
حماية األسر الفقيرة والضعيفة من الصدمات االقتصادية الناتجة عن
الكوارث :دور الحماية االجتماعية
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
نطاق حلقة العمل المعنية بمنتدى البيانات المفتوحة ودورها في تعزيز
القدرة على المجابهة وإطالق صندوق التحدي
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
السعي نحو تنمية قدرات مواجهة الكوارث في أفريقيا جنوب الصحراء -
حلقة نقاش رفيعة المستوى
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
نحو بناء القدرة على مواجهة الكوارث في الفلبين :االستراتيجيات
الناشئة للحد من مخاطر الكوارث والتمويل
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
كبار السن يقودون المسيرة نحو مجتمع يتمتع بالقدرة الشاملة على
مواجهة الكوارث
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البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
الحوار المعني بالقدرة على المجابهة :جعل القدرة على المجابهة في
نطاق أهداف ما بعد عام 2015
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
تعزيز أنظمة التعافي من الكوارث من أجل بناء القدرة على المجابهة
البنك الدولي ( - )World Bankالمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
تعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة على المجابهة
البنك الدولي (/)World Bankاجتماع المجموعة االستشارية للمرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ()GFDRR؛ ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO؛ وبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) ()UN-Habitat
وضع معايير للبنية التحتية
تحالف آسيا والمحيط الهادئ إلدارة الكوارث
أهمية التصدي للكوارث بالشراكة مع القطاع الخاص :االبتكارات التي
تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث؛ والتصدي لها؛ وإعادة اإلعمار
بشكل يتجاوز القطاعات والحدود الوطنية
التحالف العالمي المعني بالتكنولوجيات والبيئات المتاحة (Global
Alliance on Accessible Technologies and
)GAATES( )Environments
البث المتاح؛ االتصال باألشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ
وإخالؤهم :دليل تخطيطي
التحالف العالمي المعني بالتكنولوجيات والبيئات المتاحة (Global
Alliance on Accessible Technologies and
)GAATES( )Environments
التصميم العالمي ومجال الحد من مخاطر الكوارث الشامل
التحالف العالمي المعني بالتكنولوجيات والبيئات المتاحة (Global
Alliance on Accessible Technologies and
)GAATES( )Environments
العمل مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
تحالف توهوكو (الذي قام بتنظيمه بنك اليابان للتنمية ،فرع توهوكو)
()Tohoku Alliance
بناء القدرة على مواجهة الكوارث من خالل التحالفات والتعاون المشترك
بين أصحاب المصلحة المتعددين في توهوكو وغيرها :المبادرات التي
يقيمها تحالف توهوكو ( )Tohoku Allianceعلى مستوى المنطقة
تحالف جامعة فوكو ()Fukkou University Alliance
تعرفوا على عملية إعادة اإلعمار
عرض تقديمي من الطالب الذين َّ
وعملوا من أجل تحقيقها

جامعة ايشينوماكي سينشو
ورشة العمل المعنية بإجراء دراسات بشأن المتطوعين لعمليات إعادة اإلعمار
جامعة إيواته
قدرة المجتمع المحلي على مواجهة الكوارث وبناء القدرات من خالل
جامعة إيواته
جامعة بيجين العامة والفريق االستشاري العلمي والتقني لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
التقييم العالمي لمخاطر الكوارث والتخطيط لها
جامعة توهوكو
رسالتنا للمستقبل :الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
جامعة توهوكو ( :)Tohoku Universityمعهد البحوث الدولي
المعني بعلوم الكوارث (International Research Institute
)of Disaster Science؛ مجلس اليابان للعلوم (Science
)Council of Japan؛ منظمة العلوم الصناعية والتقنية المتطورة
()Advanced Industrial Science and Technology
بناء قدرات علوم األرض :إنشاء شبكات عالمية من أجل تقليل المخاطر
الجيولوجية
جامعة توهوكو ،منظمة Medical Megabank Organization
االستعداد لحاالت الطوارئ فيما يتعلق برعاية األم وال ّطفل :إعادة اإلعمار من
خالل التعاون ّ
الخلق بين الطب المجتمعي ومنظومة الرعاية الصحية العامة
جامعة توهوكو؛ كلية الدارسات العليا للفنون واآلداب (Graduate
)School of Arts and Letters
الندوة المعنية بالقضايا البيئية؛ والكوارث النووية واتقاء الكوارث
جامعة توهوكو؛ كلية الدراسات العليا للفنون واآلداب (Graduate
)school of Arts and Letters
تقديم مشاريع "هيا بنا نتعارف ونتحدث إلى بعضنا البعض" :محاولة
داخل المساكن المؤقتة
جامعة توهوكو؛ كلية الدراسات العليا للفنون واآلداب (Graduate
)School of Arts and Letters
الندوة المعنية بإجراءات تغير المناخ واتقاء الكوارث
جامعة توهوكو؛ مركز علوم اإلنترنت ()Cyber Science Center؛
الجمعية اليابانية لتشجيع العلوم ()JSPS؛ لجان البحوث الرائدة والتنمية
()Frontier Research and Development Committees؛
بناء بيئات حياتية واجتماعية لديها القدرة على المواجهة
حلقة العمل المعنية ببناء بيئة حياتية لديها القدرة على المواجهة داخل
مجتمع اإلنترنت المادي المتكامل
جامعة توهوكو؛ معهد البحوث الدولي المعني بعلوم الكوارث
()International Research Institute of Disaster Science
الكوارث الطبيعية الشديدة الناتجة عن تغير المناخ :من البيانات الضخمة
إلى التواصل بشأن المخاطر

التصدي للكوارث من خالل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
()GSMA
اتصاالت الهاتف المحمول في حاالت الكوارث :ما الذي يحدث على
أرض الواقع؟

جامعة فوكوشيما
نحو أفضل  -تحدي جامعة فوكوشيما والمساهمة المقدمة منها
إلعادة البناء على ٍ

جامعة الدول العربية/برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة
(تقديم مشترك)
فعال في المنطقة العربية
تعزيز القدرات إلدارة المخاطر
بشكل َّ
ٍ

جامعة فوكوشيما الطبية ()Fukushima Medical University
استجابة وحدة إدارة المرافق ( )FMUللحادثة النووية وصحة المقيمين
بفوكوشيما
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جامعة كوب جاكوين
الفعالة للتثقيف بشأن اتقاء الكوارث وقت وقوعها
الطريقة َّ
جامعة كوب ،وجامعة توهوكو ،وجامعة إيواته؛ الشراكة بين الجامعات
المشاركة في عمليات إعادة اإلعمار لما بعد وقوع الكوارث
إعادة اإلعمار المجتمعي الذي يتضمن مشاركة المجتمع والجامعات:
الدروس المستفادة من شرق اليابان مقارنة بكوب ،وآتشيه ،وسيشوان
جامعة مياجي جاكوين للنساء (Miyagi Gakuin Women’s
)University
مشاركة الدروس المستفادة من كارثة  3.11المستخلصة من تجربة
مقاطعة مياجي المنكوبة
جامعة ناغويا
إعادة التصميم لتعزيز قدرة األراضي الوطنية على المجابهة من خالل
استخدام البيانات الضخمة المتوفرة عن البيئة والكوارث
جامعة نيبون للعلوم الرياضية (Nippon Sport Science
)University
نؤمن بالقدرات غير المحدودة للرياضة ،يمكننا القيام بذلك؛ بل علينا
القيام بذلك
جامعة نيهون
جامعة نيهون " - "N.RESCUEمن أجل المساهمة في دعم المجتمع
من خالل األبحاث الجامعية
جامعة هوسي
االستجابة للمخاطر المتعددة في المناطق الحضرية من أجل مدينة
قادرة على مواجهة الكوارث من خالل إجراء ورشة عمل ُتقدم بها
سيناريوهات في مدينة سِ نداي
جمعية Practical Action
يوم الهاكاثون :هل يمكن بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الفيضانات؟
ما الذي يتطلبه األمر؟
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات ()World Animal Protection
اختبار الحلول الناجحة :نهج تعاوني من أجل الحد من خسائر الحيوانات
الناجمة عن الكوارث
الجمعية الملكية ()The Royal Society
القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية :العلوم والسياسة
جمعية الموائل باليابان ()Japan Habitat Association
العوامل البشرية األساسية للحد من المخاطر والتعافي منها الدروس
المستفادة من كارثة  11آذار/مارس 2011
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل (National Society for
 - )Earthquake Technologyنيبال
حلقة نقاش حول سالمة المدارس من الزالزل
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل (National Society for
 - )Earthquake Technologyنيبال
الندوة المعنية بتجارب إنفاذ قانون البناء والدروس المستفادة منه
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل (National Society for
 - )Earthquake Technologyنيبال
حلقة مناقشة حول تعزير الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلدارة
مخاطر الكوارث

الجمعية اليابانية المعنية بالخطط المجتمعية إلدارة الكوارث
(The Japan Society of Community Disaster
)Management Plan
الخطط المجتمعية إلدارة الكوارث والقدرات المحلية للحد من آثار
الكوارث والتصدي لها
الجمعية اليابانية المعنية بالخطط المجتمعية إلدارة الكوارث
(The Japan Society of Community Disaster
)Management Plan
استعادة الصناعات وتعافي المجتمعات في منطقة توهوكو
الفعالة (Japanese Society
الجمعية اليابانية لدراسات األخطاء َّ
)for Active Fault Studies
الفعالة ( :)Active Faultsفهم الطبيعة واالستعداد للكوارث
األخطاء َّ
الجمعية اليابانية للتمريض في حاالت الكوارث (Japan Society
)of Disaster Nursing
رسالة لألجيال القادمة والدروس المستفادة من الممرضين في حاالت
الكوارث حول العالم
حكومة مقاطعة مياجي؛ جامعة توهوكو؛ الرابطة االستشارية للمهندسين
المدنيين باليابان (Japan Civil Engineering Consultation
)Association
الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان :تنفيذ
نظام دفاع متعدد في التنمية المجتمعية
رابطة  Seawallsللتفكير بشأن مراهقي سِ نداي
مقترح إلقامة متنزه لطيف للوقاية من الكوارث في جامو؛ سِ نداي
رابطة التأمين العامة باليابان (The General Insurance
)Association of Japan
منتدى التأمين ضد الزلزال :ما الذي يحدث بعد وقوع الزلزال؟
كيف نحافظ على الحياة!
الرابطة الدولية لهندسة الرياح (International Association
)for Wind Engineering
وفعاليتها للحد من مخاطر
أهمية أجهزة محاكاة العواصف كاملة النطاق َّ
الكوارث المرتبطة بالرياح
الرابطة المتحدة للمصلحة العامة باليابان (Public Interest
 )Incorporated Association Japanرابطة شؤون المياه
()Water Works Association
الحفاظ على المياه من أجل الحياة :حان الوقت لنفكر في إنشاء مرافق
مياه مقاومة للزالزل
رابطة العلماء اليابانيين ()The Japan Scientists’ Association
الندوة المعنية باالستفادة من تجربة كارثة شمال شرق اليابان
رابطة القدرة على مواجهة الكوارث باليابان
االحتفالية والندوة التذكارية المعنية بجوائز القدرة على مواجهة
الكوارث باليابان
رابطة شؤون المياه )Incorporated Association Japan
(Water Works Association
الحفاظ على المياه من أجل الحياة :حان الوقت لنفكر في إنشاء مرافق
مياه مقاومة للزالزل
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رابطة الوقاية من الكوارث اإلقليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المتقدمة
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبث اإلذاعي اإلقليمي في حاالت
الكوارث
الرابطة اليابانية المعنية باستغالل نظام الطاقة المستدام الذي ُيدار مجا ًنا
والترويج له (Japan Sustainable Free Powered Energy
)System; Exploit & Promotion Association
التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية وتنمية المدن لتكون قادرة
على مواجهة الكوارث :التعلم من الزالزل
الرابطة اليابانية ألكاديميات التمريض (Japan Association of
)Nursing Academies
أنشطة أكاديميات التمريض اليابانية المرتبطة بالتعافي من الزلزال
الكبير الذي ضرب شرق اليابان وتسونامي؛ واستعادة الحياة اليومية
الرابطة اليابانية للرؤساء التنفيذيين ( )JACEرابطة سِ نداي للرؤساء
التنفيذيين ()SACE
األدوار واإلجراءات المتوقعة من الشركة عند وقوع كوارث طبيعية
رابطة جنيف (/)The Geneva Associationشركة okio
Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd.
التأمين باعتباره أحد العوامل المساهمة في حل المشكالت والحد من
تأثير الكوارث
رابطة دعم استمرار الحياة في المنازل (Mansion Life
)Continued Support Association
بناء منازل مقاومة للكوارث
رابطة سِ نداي للعالقات الدولية (Sendai International
)Relations Association
المنتدى المعني باتقاء الكوارث متعدد الثقافات
رابطة مياجي الدولية ()Miyagi International Association
قصص يرويها مواطنون غير يابانيين يقطنون في المناطق المنكوبة من
زلزال 11/3
رابطة مياجي لإلنشاءات العامة (Miyagi General Construction
)Association
نحو المستقبل  -األدوار التي يلعبها قطاع البناء في التنمية الحضرية،
والمراسلون من طالب المدارس المتوسطة يتحدثون عن مفهوم اتقاء
الكوارث
شبكة "عمد من أجل أن يكون اليابان خال ًيا من الكوارث النووية"
الحد من مخاطر الكوارث النووية ودور الحكومة المحلية :الدروس والتحديات
الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها ( )ADRRNوائتالف
منظمات المجتمع المدني باليابان للمؤتمر العالمي المعني بالحد من
الكوارث لعام 2015
الطريق إلى سِ نداي
شبكة الجامعات اآلسيوية إلدارة شؤون البيئة والكوارث ()AUEDM؛
اتحاد Periperi U؛ (مجموعة من الشركاء لتعزيز قدرة األشخاص
المعرضين للمخاطر على مواجهة الكوارث) أفريقيا؛ رابطة الجامعات الواقعة
على حواف المحيط الهادئ ()APRU؛ الحد من المخاطر في منطقة آسيا
دور مؤسسات التعليم العالي ( )HEIفي تطوير المعرفة بمخاطر
الكوارث وبناء القدرات
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شبكة الحد من مخاطر الكوارث المراعية العتبارات اإلعاقة
إلقاء الضوء على إدراج اإلعاقة ضمن إطار عمل هيوغو :ترجمة
االلتزامات إلى أفعال فيما بعد عام 2015
الشبكة الطبية باليابان والعراق ()JIM-NET
الحد من المخاطر في الكوارث النووية من خالل مشاركة المواطنين
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث
()GNDR
األولوية :تشخيص المخاطر المحلية ومراقبتها لتعزيز القدرة على
مواجهة الكوارث
شبكة المنتدى العام للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
مشاركة تجاربنا مع العالم لمواجهة الكوارث الكبرى
شبكة النساء اليابانيات للحد من مخاطر الكوارث (Japan Women’s
)Network for DRR؛ المؤسسة المتحدة للمصلحة العامة (Public
)Interest Incorporated Foundation؛ رابطة اليابان لتعليم
النساء ()Japan Associaton for Women’s Education
المرأة باعتبارها قوة للتغيير  -نوع الجنس والحد من مخاطر الكوارث
شبكة بي بي سي العالمية لإلجراءات المتعلقة بوسائل اإلعالم لمنظمات
المجتمع المدني المعنية بخطة الصليب األحمر الدولية بهولندا للحد من
الكوارث
وسائل اإلعالم واالتصال لتحقيق القدرة على مواجهة الكوارث :عرض االبتكار
شبكة توهوكو لمياه األمطار ()Rainwater Network Tohoku
االستعداد للكوارث من خالل دراسة دورة مائية
شبكة مياجي جو نت ()Miyagi Jo-Net؛ مدينة ماتسوساكا
(منظمون مشتركون)
العمل على تعميم اتقاء الكوارث من خالل المستفيدين المتضررين والتنوع
شركة East Nippon Expressway Company Limited
التعافي المبكر للطرق السريعة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان ودعم اتخاذ التدابير المضادة للكوارث
شركة Orchestrate & Go LTD.
تحويل المعاناة إلى فرصة مستدامة "استخدام البناء المكون من وحدات
للتعافي من الكوارث :الحل األفضل للتنفيذ"
شركة Sekisui Chemical Co. Ltd.
الندوة المعنية ببناء القدرة على اتقاء الكوارث  -دعم وظائف المباني
شركة Sekisui Chemical Co. Ltd.
الندوة المعنية باألعمال الهندسية التقاء الكوارث  -من أجل إنشاء شبكة
مرافق قوية
شركة  Sendaikankyo Kaihatsu Co. Ltd.والمؤسسة
المتحدة للمصلحة العامة لتحقيق السالم العالمي (Public Interest
)Incorporated Foundation for International Peace
اقتراح حلول للمشكالت المتعلقة بإدارة نفايات الكوارث عقب الزلزال
الكبير الذي ضرب شرق اليابان ،والمساهمة في بناء مجتمع ياباني لديه
القدرة على مواجهة الكوارث
شركة Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.
استخدام عروض العرائس وحلقات العمل المعتمدة على التجربة لدعم
مسألة اتقاء الكوارث
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شركة Swing Corporation
الحد من الكوارث من خالل نظام تفاعلي ومحدّ ث عن معلومات الطقس
شركة شرق اليابان للسكك الحديدة ،مكتب فرع سِ نداي
إعادة التعمير بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان والتحديات
التي نواجهها
شعبة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ؛ مكتب
الشؤون االقتصادية؛ وزارة الخارجية
الممارسات الجيدة الضطالع المرأة بتنظيم المشاريع في المجتمعات
المحلية في إطار إعادة اإلعمار بعد الكوارث
الصليب األحمر بهولندا نيابة عن تحالف "شركاء من أجل تعزيز القدرة
على مواجهة الكوارث" ()Partners for Resilience
شركاء من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث :تجارب عملية من
نهج متكامل يهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث
صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
بناء قدرة المجتمع على المجابهة :الحد من مخاطر الصحة الجنسية
واإلنجابية ومراعاة نوع الجنس داخل المجتمع
الصندوق العالمي للمساعدة في التعليم (Global Fund for
 | )Education Assistanceبرنامج ما وارء الغد (BEYOND
)Tomorrow
قوة الشباب في توهوكو وآسيا  -أصوات الناجين الصغار
غرفة سِ نداي للتجارة والصناعة (The Sendai chamber of
)commerce and industry
تعافي االقتصادات المحلية وإعادة اإلعمار من أجل المستقبل للتعافي من
الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
الفرق :العلوم البحرية المرتبطة بالنظام البيئي في توهوكو (Tohoku
،)Ecosystem-Associated Marine Sciences
كلية توهوكو للعلوم الزراعية (Graduate School of
)Agricultural Science؛ جامعة توهوكو
تأثير الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان على األنظمة البيئية البحرية
فريق البحوث المعني بالجيل التالي من أنظمة التنقل المتطورة
بجامعة توهوكو (Tohoku University Next Gneration
)Advanced Mobility System Research Group
أنظمة النقل في الجيل التالي من المجتمع اإلقليمي
الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث الخاص بلجنة األعاصير
()Working Group on DRR of Typhoon Committee
التعرف على الكوارث من خالل دراسة الكوارث السابقة
فريق تكنولوجيا المعلومات المعني بالتصدي والمساعدة في حاالت
الكوارث ()IT DART
ورشة عمل تتناول إعداد فريق مؤهل للمساعدة بتقديم المعلومات في
مرحلة الكوارث الشديدة
فيلق الرحمة
بناء القدرة على المجابهة من خالل الحد من مخاطر الكوارث :تعزيز
أنظمة اإلدارة والتسويق في آسيا وأفريقيا
القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر ()ARC
تحفيز االستثمار في إدارة مخاطر الكوارث :االبتكار في وضع معايير
لتوجيه استثمارات القطاع الخاص

قسم الحد من مخاطر كوارث الرواسب ()SABO؛ وزارة األراضي
والبنية التحتية والنقل
الندوة المعنية بالحد من مخاطر كوارث الرواسب ( )SABOالمنعقدة
في سِ نداي 2015
القسم الدولي لتبادل الشباب ،مكتب رئاسة حكومة اليابان
المنتدى العالمي للشباب :هيا نفكر في الحد من مخاطر الكوارث
قسم تشجيع السياحة ()Tourism Promotion Division؛
اإلدارة المعنية بالثقافة ،والسياحة والرياضة (Department of
)Culture Tourism and Sports؛ حكومة مقاطعة أوكيناوا
()Okinawa Prefectural Government
إدارة مخاطر السياحة في أوكيناوا
كلية الدراسات العليا لعلوم المعلومات (Graduate School of
 ،)Information Sciencesجامعة توهوكو
كيف تقوم توهوكو بمشاركة خبراتها المستخلصة من كارثة الزلزال؟
كلية الدراسات العليا للتعليم (Graduate School of
)Education؛ جامعة توهوكو تحالف يوجياما التقاء الكوارث
()Yagiyama Alliance for Disaster Prevention
مؤتمر  U-18العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث
()U-18 World Conference on DRR
كلية الدراسات العليا للفنون واآلداب (Graduate School of
)Arts and Letter؛ جامعة توهوكو
الكوارث ودور وزراء الدولة للشؤون الدينية
كلية الدراسات العليا للهندسة الحيوية الطبية (Graduate School
)of Biomedical Engineering؛ جامعة توهوكو
مركز ابتكارات األجهزة الطبية (Medical Device Innovation
 - )Centerإيجاد صناعة جديدة من منطقة الكوارث
كلية سِ نداي الوطنية للتكنولوجيا (Sendai National College
)of Technology
التثقيف بشأن اتقاء الكوارث وتقديم الدعم للتعافي اإلقليمي من قِبل
معاهد الكلية الوطنية للتكنولوجيا
كلية علوم السالمة؛ جامعة كانساي
ورشة عمل حول االتجاهات الناشئة في الحد من مخاطر الكوارث
كلية لندن الجامعية ()University College London
حقوق اإلنسان والحد من الكوارث
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم
المتحدة ()UN ESCAP
إنشاء نطاق أساسي من اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث في آسيا والمحيط الهادئ
اللجنة األلمانية للحد من مخاطر الكوارث (Komitee sehcstueD
))DKKV( Katastrophenvorsorge e.V.
الفيضانات في أوروبا :المخاطر الجديدة واستراتيجيات بناء القدرة على
المجابهة
اللجنة التنفيذية لمنتدى إعادة اإلعمار (Reconstruction Forum
)Execution Committee؛ مجلس منطقة سوما للحكومات
المحلية ()Soma Area Council of Local Governments
قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث النووية والتعافي منها :الحماية
الصحية في فوكوشيما
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لجنة الندوة الدولية المعنية بالحد من الكوارث والدين بمؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ()WCDRR
الندوة الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والدين

مختبر بحوث أخطار موجات تسونامي والموجات البحرية (Research
)Laboratory for Tsunami and Marine Hazards
أخطار الساحلية لموجات تسونامي على السفن والبيئة البحرية

اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث المنظمة باالشتراك مع مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بآسيا والمحيط الهادئ
اإلدارة المتكاملة للمخاطر واألدوار الحكومية

المديرية العامة للدفاع المدني بقطر (The General Directorate
)of Civil Defense of Qatar
تنفيذ عملية إخالء المباني من قِبل مديري السالمة ومالك المباني

اللجنة اليابانية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
ندوة منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) :بناء مجتمع قادر على
المجابهة بمشاركة األطفال

مدينة سِ نداي
ندوة الحد من مخاطر الكوارث لعام  :2014منتدى المواطنين العاشر
لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث

لجنة هويرو
توسيع نطاق ابتكارات النساء في المنظمات الشعبية فيما يتعلق بالقدرة
على المجابهة شبكة الممارسات اإلنسانية (Humanitarian Practice
)Network؛ معهد التنمية الخارجية ( )ODIاستعراض الممارسات
السليمة  :9الحد من مخاطر الكوارث

مدينة سِ نداي
إعادة التوطين الجماعي التقاء الكوارث وإيجاد مجتمع جديد :إيجاد
مجتمع ذكي جديد وتناول قضايا جديدة

مبادرة إيطاليون لدعم توهوكو ()Italians for Tohoku
أنشطة لدعم مدينة ريكوزينتاكا من قِبل مبادرة "إيطاليون لدعم توهوكو"
مبادرة نانسن ()The Nansen Initiative
النزوح وإطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  :2015ما هي العالقة
بين الحد من مخاطر الكوارث والتنقل البشري؟
المجلس الدولي للبحوث واالبتكارات في مجال البناء والتشييد
المنتدى المعني ببحوث الحد من مخاطر الكوارث في البيئة المبنية
المجلس المعني بالعلم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار (Council for
)Science; Technology and Innovation
االبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث
المجلس الياباني الدولي المعني بالخدمات العامة ()PSI-JC
الدروس المستفادة للجيل القادم من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
مجلس توهوكو لتشجيع الحواجز الخضراء إلنقاذ األرواح (Tohoku Life-
)Saving Green Embankment Promotion Council
ندوة :إنشاء حواجز ساحلية ُمشجرة
محافظة مياجي؛ شبكة المجالس االستشارية المعنية بأنشطة التثقيف
بحقوق اإلنسان بمقاطعة مياجي (Miyagi Prefectural
Consultative Assembly Network for Human
)Rights Enlightenment Activities
تحويل التضامن إلى قوة :توسيع جهود الدعم في االستجابة ألصوات
النساء المتضررات من الكوارث
محافظة نيجاتا
مشاركة التجارب المتعلقة بالكوارث بين نيجاتا وتوهوكو :خطوط الدفاع
المتعددة
محطة سِ نداي بهيئة اإلذاعة اليابانية
دور وسائل اإلعالم والمعلومات في حاالت الكوارث
محطة سِ نداي بهيئة اإلذاعة اليابانية
كيف يمكن أن تقدم وسائل اإلعالم معلومات إلنقاذ الحياة في حاالت
الكوارث :المحاوالت األخيرة لجينساي ()GENSAI؛ الحد من المخاطر
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مدينة سِ نداي
دور أصحاب األعمال في التعافي من الكوارث
مدينة سِ نداي
ندوة سِ نداي لعام  2015المعنية بالحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن
أعمال مجاري المياه
مدينة سِ نداي
ذكريات الكارثة
مدينة سِ نداي
المنتدى :التعليم المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث فيما بعد كارثة 11/3
مدينة سِ نداي
الخبرات والتجارب المستخلصة من كوارث تسونامي السابقة في منطقة
حواف المحيط الهادئ وتوارث المعرفة
مدينة سِ نداي
الندوة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن خدمات المياه:
لنتواصل م ًعا للحفاظ على الماء من أجل الحياة
مدينة سِ نداي
ندوة :استعادة الغاز بالمدينة عقب الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
مدينة سِ نداي
الندوة المعنية بالتعلم من كارثة  3.11لبناء مجتمع قادر على مواجهة الكوارث
مدينة سِ نداي ،المعهد العالمي ألبحاث علوم الكوارث بجامعة توهوكو
( ،)IRIDeSمؤسسة Kahoku Shimpo Publishing؛
مؤسسة Dentsu Group؛ ورابطة منطقة توهوكو للتنمية
وضع تدابير متعددة المستويات لإلخالء وقت حدوث إعصار تسونامي
مدينة سِ نداي ،منظمة الترويج الصناعي بمدينة سِ نداي
دور منظمات دعم الصناعة في التعافي من الكوارث
مدينة سِ نداي ،مجلس الرعاية االجتماعية بمدينة سِ نداي
المنتدى :التطوع لإلغاثة في حاالت الكوارث

المنتدى العام

مدينة يوكوهاما ومكتب مشروع سيتي نت يوكوهاما
تعزيز قدرة المجتمع على المجابهة من خالل التعاون بين المدن:
مبادرات يوكوهاما لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
مراكز الخبرة اإلقليمية بسِ نداي الكبرى ()RCE Greater Sendai
الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان والتثقيف بشأن الحد من مخاطر
الكوارث المستدام
مرصد األرض بسنغافورة ()Earth Observatory of Singapore
تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والمناخ في وجهات السياحة
الرئيسية بآسيا
مركز  RQللتثقيف بشأن الكوارث باليابان (Japan RQ Disaster
)Education Center
الكوارث والتثقيف  -التثقيف لبناء مجتمع قادر على مواجهة الكوارث
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ( )SESRICوالبنك اإلسالمي للتنمية
فعالة لمخاطر الكوارث في البلدان ذات
تنمية القدرات من أجل إدارة ّ
الدخل المنخفض األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي
مركز األبحاث الوطني لإلدارة المتكاملة للكوارث الطبيعية ()CIGIDEN
دراسة التصدي لما بعد وقوع الكوارث في شيلي :التحديات التعليمية،
واللوجستية ،والتشاركية في الدول النامية
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
سد الفجوة الموجودة في توظيف التطبيقات العلمية إلدارة مخاطر الكوارث
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ()ADPC
الخدمات والتطبيقات المناخية إلدارة مخاطر المناخ والكوارث في البيئة
المتغيرة
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
المؤتمر اآلسيوي المعني بالحد من الكوارث

المركز الدولي للقانون البيئي المقارن ()CIDCE
الكوارث والنازحون
المركز الدولي للقانون البيئي المقارن ()CIDCE
الصحة وحقوق اإلنسان :أسئلة عن الحوادث النووية
مركز المنظمات غير الربحية باليابان؛ المجلس الوطني لجمعية الشبان
المسيحية باليابان ()YMCA
احتياجات ومشكالت الرعاية الصحية النفسية للعاملين في مجال التصدي
للكوارث
المركز الوطني لتعليم النساء باليابان (National Women’s
( )Education Centerالمنظم المشترك :مشروع الصوت
والصورة ( )PhotoVoiceوهو مشروع غير ربحي
الصوت والصورة والمحفوظات :إيجاد معرفة جماعية لتحقيق اتقاء
فعال؛ التصدي وإعادة اإلعمار
الكوارث بشكل َّ
مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القادرة على مواجهة
الكوارث ()Resilient ICT Research Center؛ المعهد الوطني
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (National Institute of
)Information and Communications Technology
الندوة المعنية ببحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القادرة على
مواجهة الكوارث :من أجل ابتكار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
القادرة على مواجهة الكوارث
مركز توهوكو للعلوم الزراعية المعنية بإعادة اإلعمار ()TASCR؛
كلية العلوم الزراعية (Graduate School of Agricultural
)Science؛ جامعة توهوكو ()Tohoku University
التحديات أمام "القرى النموذجية" :إيجاد نمط حياة ريفي آمن ومضمون
و ُيراعي احتياجات البيئة الزراعية
مركز جامعة ريكيو لدراسات المنطقة اآلسيوية (Rikkyo
)University Centre for Asian Area Studies
الفهم الثقافي للكوارث في اليابان وإندونيسيا

المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
جهود تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الكوارث في منطقة
آسيا  -المحيط الهادئ

مركز دراسات شمال شرق آسيا؛ جامعة توهوكو
التخفيف من أثر الكوارث باستخدام تكنولوجيات الرادار والتعاون مع
الحكومات المحلية

المركز اإلقليمي لبحوث االبتكار (Regional Innovation Research
)Center؛ وكلية الدراسات العليا لالقتصاد واإلدارة (Graduate
)School of Economics and Management؛ جامعة توهوكو
استعادة الصناعات وتعافي المجتمعات في منطقة توهوكو

مركز طب الكوارث والمساعدات اإلنسانية ()CDHAM
فعال وشامل لتحقيق
الكوارث الصحية والكوارث واسعة النطاق  -نهج َّ
القدرة على مواجهة الكوارث

المركز اإلنجليزي الياباني للتبادل الفكري الدولي بمنطقة آسيا والمحيط
الهادئCIIE.asia :
قدرة اليابان على مواجهة الكوارث :مشاركة األسرار والتحديات مع العالم
مركز التعاون العالمي ()Global Collaboration Center
إدارة مخاطر الكوارث القائمة على المجتمع ونقل المعرفة المحلية
مركز التعليم والبحوث المتعلقة بعلوم السالمة العالمية؛ جامعة توهوكو
ندوة حول تثقيف قادة المستقبل بشأن السالمة العالمية :الدروس والممارسات
المستخلصة من المناطق المتضررة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
المركز الدولي للقانون البيئي المقارن ()CIDCE
الكوارث وحقوق اإلنسان

مركز قابلية تكيف النظام البيئي (Ecosystem Adaptability
)Center؛ كلية الدراسات العليا لعلوم الحياة (Graduate School
)of Life Science؛ جامعة توهوكو
ترشيد استخدام األنظمة البيئية الساحلية للحد من مخاطر الكوارث:
التعميم والمشكالت
مركز كولومبيا للمياه؛ معهد األرض؛ جامعة كولومبيا
تقديم مشروع بحثي :إكساب سلسلة اإلمدادات القدرة على مواجهة الكوارث
مركز البينز للحوسبة الفائقة التابع لألكاديمية البافارية للعلوم
والدراسات اإلنسانية Leibniz Supercomputing Centre
of the Bavarian Academy of Sciences and
)LRZ( Humanities
الحوسبة البيئية الفائقة والحد من مخاطر الكوارث
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المشاركة والتمكين المدني  -مشروع  Zestلتعزيز القدرة على المعيشة
في حاالت الكوارث  -المعهد العالمي ألبحاث علوم الكوارث بجامعة توهوكو
الندوة المعنية بالمشاركة والتمكين المدني في إطار مشروع Zest
لتعزيز المعيشة في حاالت الكوارث

معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو (Tohoku
 ،)Universityوزارة الداخلية واالتصاالت ،الوكالة اليابانية الستكشاف
الفضاء الجوي ( ،)JAXAمركز الطيران والفضاء األلماني (German
 ،)Aerospace Centerبرنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات
الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ ()UN-SPIDER
تقييم سريع ألنقاض الكوارث لتحقيق التعافي العاجل منها

مشروع توهوكو
المناقشة والتوصيات:
مجتمع جديد فيما بعد كارثة 11/3

معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
)Institute of Disaster Sciences؛ جامعة توهوكو ،رابطة اليابان
للتثقيف فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث (Tohoku University
)Japan Association for Education on DRR؛ شبكة
التواصل اليابانية المعنية بالتثقيف بشأن الكوارث التابعة لمكتب إدارة
الكوارث في مؤتمر األمم المتحدة العالمي المعني بالحد من مخاطر
الكوارث ،مكتب رئاسة الوزراء ،حكومة اليابان
تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث وتحسين التثقيف بشأن
الكوارث واالستعداد اإلقليمي لها:

مشروع توموني ()Tomoni Project
من هنا نناشد للعالم :االهتمام بصوت المرأة في مناطق الكوارث

معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
األعاصير ،وهبوب العواصف ،ونمذجة األمواج ،وتقييم األضرار
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
التفكير في إنشاء متنزه جيولوجي في المناطق المنكوبة :الكوارث
ومنحة األرض
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
الدروس المستفادة من الكوارث الحالية المرتبطة بالمياه في جنوب
شرق آسيا  -كيف يمكن إنقاذ األرواح؟
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
االستعداد الطبي واستعدادات الصحة العامة المتخذة لمواجهة الكوارث
واسعة النطاق
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
الورشة الدولية المعنية بحفظ الكوارث وإحياء ذكراها
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
المجتمعات القادرة على المجابهة :من أجل منازل ومجتمعات قادرة
على المجابهة؛ وتحقيق التعافي
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
البحوث واألنشطة التعليمية المعنية بمخاطر تسونامي بهدف اتقاء الكوارث
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو (Tohoku
 ،)Universityوزارة الداخلية واالتصاالت ،الوكالة اليابانية الستكشاف
الفضاء الجوي ( ،)JAXAمركز الطيران والفضاء األلماني (German
 ،)Aerospace Centerبرنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات
الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ ()UN-SPIDER
تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث من خالل الدمج بين معلومات
المحاكاة ،واالستشعار ،والمعلومات الجغرافية المكانية

معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ جامعة توهوكو
دور الجامعات في الحد من مخاطر الكوارث العلوم والتطبيق العملي
للحد من مخاطر الكوارث
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ جامعة توهوكو
الشراكة المدنية الخاصة :االنطالق من قدرة األعمال على المجابهة
وصوالً إلى قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ جامعة توهوكو ،معهد علوم
السوائل ()IFS؛ جامعة توهوكو ،شركة IBM Research - Tokyo
التكنولوجيا والتطبيق االجتماعي لها بهدف تفعيل اتقاء/الحد من الكوارث
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ قسم االستجابة
االجتماعية والبشرية؛ المختبر الدولي للقدرة على مواجهة الكوارث
()International Disaster Resilience Lab؛ جامعة
دورتموند؛ وجامعة إلينوي؛ والمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ()GFDRR
التعافي بعد الكوارث الكبرى :الناس ،والمجتمع ،والتخطيط
معهد البحوث الوطني لعلوم األرض واتقاء الكوارث (National
Research Institute for Earth Science and
)Disaster Prevention
االحتفال الخامس لجوائز مسابقة إدارة الكوارث والندوة المعنية بأنشطة
اتقاء الكوارث المجتمعية
معهد التخفيف من آثار الكوارث على التراث الثقافي الحضري
(Institute of Disaster Mitigation for Urban
 ،)Cultural Heritageجامعة ريتسوميكان (Ritsumeikan
)University
الندوة المعنية بالتخفيف من آثار الكوارث على التراث الثقافي والمدن
التاريخية؛ سِ نداي
معهد التنمية الخارجية
حوافز االستثمار :دراسة جدوى جديدة إلدارة مخاطر الكوارث
معهد التنمية الخارجية
قياس القدرة على مجابهة الكوارث
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المنتدى العام

ساهم األطفال والشباب في العديد من األحداث الجانبية لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

تم إنشاء مكتبات خاصة للتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث في أماكن مختلفة من المنتدى العام لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
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معهد الدراسات العليا لالستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة (United
Nations University; Institute for the Advanced
( )study of Sustainabilityطوكيو) ومعهد التعليم في مجال
المياه التابع لليونسكو والمعهد الدولي لهندسة البنى األساسية والهندسة
الهيدرولية والبيئية ()UNESCO IHE
اإلدارة المتكاملة للدورة المائية من أجل الحد من مخاطر الكوارث واالستدامة
معهد الدراسات العليا لالستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة
()UNU-IAS؛ وبرنامج فوكوشيما العالمي لالتصال (Fukushima
)Global Communication Programme
الحد من المخاطر واالنتقال من التصدي إلى التعافي الدروس المستفادة
من كوارث اليابان الثالث
معهد الدراسات العليا لالستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة
(( )UNU-IASطوكيو)
التعليم متعدد التخصصات للحد من مخاطر الكوارث إطالق الشبكة
الدولية للنهوض بالتعليم متعدد التخصصات ()INATE
المعهد الدولي لتعمير الريف (International Institute
 )of Rural Reconstructionومؤسسة العطاء آلسيا
()Give2Asia
المؤسسات الخيرية الخاصة والحد من مخاطر الكوارث الذي يخضع
لإلدارة المجتمعية :األدوار والفرص المحددة في إطار الحد من مخاطر
الكوارث لما بعد عام 2015
المعهد العربي إلنماء المدن
المعهد العربي إلنماء المدن-منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
من أجل مدن أكثر أم ًنا؛ تتسم بالتنافسية والقدرة على مواجهة الكوارث
معهد الموارد العالمية (،)World Resources Institute
ووزارة هولندا المعنية بالبنية التحتية والبيئة (Netherlands
،)Ministry of Infrastructure and Environment
ووزارة الخارجية ( ،)MFAوالمكتب االتحادي السويسري للبيئة
()Swiss Federal Office for the Environment
التقييم المتكامل لمخاطر الفيضان العالمية؛ واإلدارة؛ وبناء القدرة
على المجابهة
المعهد الوطني إلدارة الكوارث (وزارة الداخلية؛ حكومة الهند)
الحوار السياسي بشأن قضايا االستدامة في إدارة مخاطر الكوارث -
أحدث التطورات
المعهد الوطني للدراسات البيئية (National Institute for
)Environmental Studies
الندوة المعنية بالكوارث والبيئة "نظام البحوث البيئية لحاالت الطوارئ"
عقب كارثة توهوكو عام 2011
المعهد الوطني للدراسات السياسية (National Graduate
)Institute for Policy Studies
سياسات إدارة الكوارث  -االستعداد للزالزل وموجات تسونامي الكبيرة
معهد اليابان للهندسة المعمارية
التصميم من أجل مجتمعات ومنازل آمنة و ُمصانة
معهد بحوث البيئة الحضرية ()DYNAX
االجتماع المعني بأنشطة اتقاء الكوارث والمتطوعين في سِ نداي 2015
(الذي يستضيفه مكتب رئاسة الحكومة)
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معهد توهوكو للتكنولوجيا ()Tohoku Institute of Technology
االقتراحات المستخلصة من كارثة الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان  -التدابير األولية وعمليات دعم إعادة اإلعمار المقدمة من معهد
 :on-site Instituteمعهد  Tohtechبسِ نداي
معهد علوم السالمة االجتماعية (Institute for Social Safety
)Science؛ اليابان؛ الجمعية الكورية للتخفيف من األخطار
()Korean Society of Hazard Mitigation؛ كوريا؛ جمعية
إدارة الكوارث بتايوان؛ تايوان
ورشة عمل بشأن ممارسات الحد من الكوارث في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ
المفوضية األوروبية
وضع االتحاد األوروبي للسياسة موضع التنفيذ :االبتكار؛ والتمويل،
والتأهب المجتمعي
المفوضية األوروبية مركز البحوث المشتركة ()JRC؛ معهد البحوث
التقاء الكوارث ()DPRI؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة (/)UNEPمكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAوحدة البيئة المشتركة ()JEU
والمركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ()ADPC
نحو القدرة على مواجهة الكوارث :الحد من المخاطر الناتجة عن
الحوادث التكنولوجية المستحثة من األخطار الطبيعية ()Natech
مقاطعة بوتنسا
السياسات الحكومية المعنية باستخدام األراضي ما بين الحد من مخاطر
الكوارث إلى القدرة على مواجهتها :المقترحات واإلجراءات على
الصعيد المحلي
المقر الرئيسي لحزب نيو كوميتو الجديد في مياجي
أدوار السياسيين في حاالت الكوارث
مقر المتطوعين في حاالت الكوارث بجامعة فوكو (Fukkou
)University Disaster Volunteer Station
الندوة المعنية "بالتدريب الداخلي للمساعدة في إعادة اإلعمار":
دور الطالب في التعاون عبر القطاعات
مكتب أبحاث الحد من مخاطر الكوارث؛ مكتب البحث والتنمية؛ وزارة
التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم والتكنولوجيا
جلسة الستخالص المعلومات الخاصة بمشروع الدراسة المعنية بدعم
التدابير المحلية التقاء األضرار الناتجة عن الكوارث
المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية آلسيا والمحيط الهادئ
(International Labour Organization Regional
)Office for Asia and the Pacific
الحلقة الدراسية التي أقامتها منظمة العمل الدولية بشأن سبل المعيشة
التي تتسم بالقدرة على المجابهة وتعافي العمالة :الدروس المستفادة من
اليابان؛ والفلبين؛ وباكستان ،ونيوزيلندا
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
العناصر األساسية الالزمة إلكساب المدن القدرة على المجابهة
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
تنمية القدرات لتنفيذ خطط عمل تعزيز قدرة المدن على المجابهة
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
اإلسراع في تعزيز قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الكوارث -
التواصل فيما بين المدن القادرة على مواجهة الكوارث
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مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
تقرير التقييم العالمي لعام  )GAR15( 2015تقييم المخاطر العالمي
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
من أجل وضع سياسة عامة واعية بالمخاطر لالستثمارات الحساسة
للمخاطر
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
حلقة العمل الفنية المعنية بآلية رصد إطار الحد من مخاطر الكوارث لما
بعد عام 2015
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
مبادرة ( )R!SEلالستثمارات الحساسة لمخاطر الكوارث
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
تجميع البيانات المتعلقة بخسائر الكوارث بشكل منهجي باعتبارها مكون
أساسي في إدارة مخاطر الكوارث
مكتب الممثل السامي ألقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية
والدول الجزرية الصغيرة النامية ()UN-OHRLLS
إقامة الشراكات وتمكينها نحو بناء قدرة المجابهة لدى الدول الجزرية
الصغيرة النامية في العالم لما بعد عام 2015
مكتب توهوكو اإلقليمي ()Tohoku Regional Bureau؛
ووزارة األراضي ،والبنية التحتية ،والنقل ،والسياحة (Ministry of
)Land; Infrastructure; Transport and Tourism؛
وحكومة اليابان ()Government of Japan
الندوة المعنية بالحديقة التذكارية للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
مكتب توهوكو اإلقليمي ()Tohoku Regional Bureau؛
ووزارة األراضي ،والبنية التحتية ،والنقل ،والسياحة (Ministry of
)Land; Infrastructure; Transport and Tourism؛
وحكومة اليابان ()Government of Japan
مشاركة المعرفة العالمية المستخلصة من الدروس المستفادة من
الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان مع مديري البنية التحتية.
مكتب توهوكو لإلدارة الزراعية اإلقليمية (Tohoku Regional
)Agricultural Administration Office؛ ووزارة الزراعة،
والحراجة ،ومصايد األسماك (Ministry of Agriculture,
 )Forestry and Fisheriesباليابان؛ اليابان والمعهد
الوطني للهندسة الريفية (National Institute for Rural
))NIRE( Engineering؛ المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة
واألغذية (National Agriculture and Food Research
))NARO( Organization؛ اليابان وحكومة مقاطعة مياجي
()Miyagi Prefectural Government City
الندوة المعنية بتحسين القدرة على اتقاء الكوارث في المناطق الزراعية
والريفية
مكتب رئاسة حكومة اليابان
منتدى المجتمعات النموذجية لخطة إدارة الكوارث داخل المجتمع
منتدى دعم األطفال في مياجي ()FSCM
وسائل دعم األطفال واألسر خالل حاالت الكوارث الكبيرة وبعدها
منصة برو بونو لدعم المعلومات (Pro troppuS noitamrofnI
)iSPP( )Bono Platform
جعل المعلومات بمثابة قواعد مشتركة إلدارة الكوارث

المنظمات التطوعية اليابانية التي تضطلع بدور ف َّعال في حاالت الكوارث
()Japan Voluntary Organizations Active in Disaster
الدعوة لوضع آلية تنسيق وطني للتصدي للكوارث في اليابان  -دور
فعال في حاالت الكوارث
المنظمات التطوعية اليابانية التي تضطلع بدور َّ
()Japan Voluntary Organizations Active in Disaster
منظمة  CANEUSالدولية ()CANEUS International
إطار عالمي جديد لمشاركة معايير تكنولوجيا وبيانات الفضاء إلدارة
الكوارث :مبادرة األمم المتحدة العالمية للقمر الصناعي (Global-
)Sat Initiative
منظمة  Equalnet Sendaiوهي منظمة غير حكومية؛ ومنظمة
 Participation Planning Iwateوهي منظمة غير حكومية؛
ومنظمة  Citizens’ Media Equalوهي منظمة غير حكومية
سد الفجوة بين الجنسين :الدروس المستفادة من مياجي؛ وإيواته
وفوكوشيما
منظمة  NPO Tonomagokoronetغير الربحية
إنقاذ األرواح من خالل ممارسة اتقاء الكوارث بالتضامن مع المجتمعات
منظمة أكشن أيد بنغالديش
ما وراء اإلدماج :تمكين المرأة لكي تتقلد المناصب القيادية في الحد
من مخاطر الكوارث
منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ()Islamic Relief Worldwide؛
بنغالديش
ً
من أجل مستقبل أكثر أمنا لألجيال القادمة
منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ()Islamic Relief Worldwide؛
الفلبين
الفعالة للقطاع الخاص :الحاجة إلحداث تحول نوعي في بناء
المشاركة َّ
القدرة على المجابهة
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
ما بعد عام  :2015تعزيز الحد من مخاطر الكوارث عبر المشاركة
القطاعية والدروس المستفادة من الزراعة ،والغابات ،ومصايد األسماك
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO
أدوات الشباب للمواجهة في مرحلة ما بعد الكارثة
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
إدارة المخاطر والمدن القادرة على المجابهة
المنظمة الدولية للهجرة
المهاجرون في المدن؛ المخاطر والقدرة على المجابهة
منظمة الصحة العالمية ()World Health Organization
من أجل حماية صحة الناس من مخاطر الكوارث
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ندوة الخبراء المعنية بنظم وخدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
()MHEWS
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (World Meteorological
)Organization؛ والوكالة اليابانية لألرصاد الجوية (Japan
)Meteorological Agency
الحد من مخاطر كوارث الزالزل/موجات تسونامي من خالل اإلنذار
المبكر والوعي العام
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المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية (  ،)TNOمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()UNISDR
االستفادة من نقاط القوة المشتركة :كيف يمكن أن تؤثر األطراف
فعال على بناء التعاون
العسكرية والمدنية (الوطنية) والخاصة بشكل ّ
بشأن الحد من مخاطر الكوارث والحفاظ عليه؟
المنظمة الوطنية لتشجيع تحريج األراضي (National Land
)Afforestation Promotion Organization
التعلم؛ التثقيف؛ لغابات ساحلية قادرة على اتقاء الكوارث من أجل تأمين
الحياة والممتلكات
منظمة إنقاذ الطفولة ()Save the Children
الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان وموجات
تسونامي من خالل أسلوب القصص المصورة "المانغا" :حاالت للتثقيف
بشأن الحد من مخاطر الكوارث المرتكز على األطفال
منظمة إنقاذ الطفولة باليابان ()Save the Children
الدعم النفسي االجتماعي لألطفال ومقدمي الرعاية لهم -أعمال اإلغاثة
في حاالت الطوارئ التي تراعي احتياجات ألطفال
منظمة بوساي شيكاي غير الربحية ( - ) Bousaishikaiمياجي
استخدام كتاب مصور للتعليم بشأن الحد من مخاطر الكوارث واتقائها
منظمة تطوير استمرارية تصريف األعمال ( )BCAOالمعهد العالمي
ألبحاث علوم الكوارث؛ جامعة توهوكو
تقدم إدارة استمرارية تصريف األعمال ومستقبلها في اليابان  -استنادًا
إلى الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
منظمة سوكا غاكاي الدولية ()SGI
تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في شمال شرق آسيا من خالل
التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث
منظمة غنساي العالمية للصناعة (World Gensai Industry
)Organization
مؤتمر الشباب العالمي للحد من مخاطر الكوارث
منظمة غير ربحية :منظمة Hito-to-Michi
الدول المعرضة للكوارث ونظام اتقاء الكوارث في اليابان :نماذج من
محطات Michi-no-Eki
مهمة اتقاء مخاطر الكوارث ()MRN؛ نيابة عن اتفاقية المراقبة الوطنية
للمخاطر الطبيعية (( )ONRNشراكة بين القطاعين العام والخاص)
منتديات مشاركة بيانات المخاطر واإلدارة التشاركية؛ على الصعيدين الوطني
والمحلي
مؤتمر التواصل الحكومي المحلي المعني بتكنولوجيا بث الوسائط المتعددة
V-Low
وسيلة اإلعالم األولى الجديدة  -تقديم معلومات بشأن اتقاء الكوارث من
خالل تكنولوجيا بث الوسائط المتعددة V-Low
مؤتمر شباب من أجل السالم التابع لمنظمة سوكا غاكاي بتوهوكو
منتدى الشباب المعني بإعادة تعمير توهوكو "توظيف طاقات الشباب
وإمكاناتهم في الحد من مخاطر الكوارث وإعادة التعمير"
مؤسسة ACT Alliance
اضطالع المجتمع بالحد من مخاطر الكوارث من منظور ديني  -مشاركة
أفضل الممارسات
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مؤسسة AIR Worldwide
نماذج المخاطر باعتبارها العملة العالمية لتمويل مخاطر الكوارث وإدارتها
مؤسسة /CIL Tasukettoمقرات اإلغاثة لألشخاص ذوي اإلعاقة
جراء الزلزال الكبير الذي ضرب توهوكو كانتو
َّ
عرض الفيلم الوثائقي ""nigeokureru hitobito
مؤسسة Community Organizing Japan
قصص عامة عن طريق قادة المجتمع
مؤسسة Daiwa Lifenext Co.; Ltd
إدارة الكوارث والحد من المخاطر في الوحدات السكنية والمجتمع المحلي
مؤسسة Deutsche Gesellschaft furInternationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHبالتعاون المشترك مع
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
تحقيق القدرة على مواجهة الكوارث ،والتقدم المحرز في سياسات
شركاء التنمية وممارساتهم
مؤسسة Geological Survey of Japan؛ المعهد الوطني
للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة ()AIST
ورشة عمل دولية لعام  2015حول أخطار ومخاطر البراكين والزالزل
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
مؤسسة Hitachi Ltd.
الفكرة والخطة التي طرحتها مؤسسة  Hitachiلتعزيز القدرة على مواجهة
الكوارث والتأهب التقاء الكوارث والتخفيف من حدتها على الصعيد الوطني
مؤسسة InformationSystems Inc.
التنبؤ بالزالزل يصل إلى المستوى المرجو من الحد من مخاطر الكوارث
مؤسسة Kahoku Shimpo Publishing CO.؛ مدينة سِ نداي
الحد من مخاطر الكوارث ووسائل اإلعالم :ماذا يجب أن تفعل وسائل
اإلعالم التقاء وقوع خسائر في األرواح؟
مؤسسة ( Kokoro no Kakehashi Iwateمنظمة غير ربحية)
الدعم طويل األجل للصحة النفسية لدى المجتمعات المنكوبة بعد وقوع
الكارثة المفجعة
مؤسسة Kotobuki Corporation
مبان ليست ذكية فحسب بل آمنة ،وسعيدة ،ومستدامة
بونساي  :3.0من أجل
ٍ
لألجيال القادمة
مؤسسة  LEAD Pakistanوشبكة المعارف في مجالي المناخ
والتنمية ()CDKN
تحديات وفرص تنفيذ إطار الحد من المخاطر الجديدة في جنوب آسيا:
التمويل ،والمراقبة ،والمساءلة
مؤسسة MS&AD Insurance Group
الحد من مخاطر الكوارث عن طريق المنظمة  -هيا نعمل على تنمية
التخطيط الستمرارية تصريف األعمال من خالل اتباع نموذج مياجي
مؤسسة Nihon Safety Co.; Ltd.
التدابير المتخذة لمواجهة الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في منطقة
إيشينوماكي الطبية واالستعداد المستقبلي وتوفير المراحيض ذاتية المقاعد

المنتدى العام

تضمن المنتدى العام نطا ًقا كبيرً ا من األحداث الجانبية ،والمعارض واألجنحة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والتعريف
بثقافة اليابان ،وهي البلد المضيف لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.

117

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

مؤسسة ( Nippon Foundationاالستضافة المشتركة :شبكة
متطوعي الشركات ()Corporate Volunteer Network
القطاع الخاص :إقامة شراكات متعددة القطاعات  -تجارب نموذج شبكة
المتطوعين باليابان
مؤسسة Nippon Foundation؛ وجمعية مدينة سِ نداي لرعاية
المعاقين (Sendai-City Welfare Association For the
)Disabled؛ وفريق دراسة مبادرة سِ نداي المعني بالحد من مخاطر
الكوارث لألشخاص ذوي اإلعاقة (Sendai Initiative Study
)Group on DRR for People with Disabilities
الحد من مخاطر الكوارث بشكل شامل لما بعد عام  :2015بناء مجتمع
قادر على مواجهة الكوارث من خالل نهج مجتمعي شامل يتضمن
األشخاص ذوي اإلعاقة
مؤسسة  R3ADYلمنطقة آسيا والمحبط الهادئ (R3ADY Asia-
)Pacific
إطار العمل :شراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز القدرة على المجابهة
مؤسسة  R3ADYلمنطقة آسيا والمحبط الهادئ (R3ADY Asia-
)Pacific
النهج العالمية المعنية بتعزيز القدرة الساحلية على المجابهة
مؤسسة  R3ADYلمنطقة آسيا والمحبط الهادئ (R3ADY Asia-
)Pacific
فعالة للكوارث :الدروس المستفادة من قادة
شراكات من أجل إدارة ّ
الشراكات متعددة القطاعات في الواليات المتحدة واليابان
مؤسسة Taisei Corporation
الجلسة المستقبلية المعنية "بتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في
المستقبل" المنعقدة في سِ نداي
مؤسسة Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd.
إيجاد مجتمع قوي في مواجهة الكوارث  -من منظور الشركة
مؤسسة Weathernews, Inc.
مستقبل الحد من الكوارث باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ومجتمعات
شبكة اإلنترنت
مؤسسة التأمين العامة باليابان (The General Insurance
)Association of Japan
تثقيف األطفال بشأن اتقاء الكوارث ،واستكشاف برنامج اتقاء الكوارث:
السنوات العشر الماضية والعقد القادم
مؤسسة الحد من الكوارث وإعادة تأهيل اإلنسان ()DRI؛ اللجنة التنفيذية
لمنتدى ( TeLL-Netسرد دروس حقيقية مستخلصة من الكوارث)
المنتدى الدولي المعني بسرد دروس حقيقية مستخلصة من الكوارث
المؤسسة الدولية للتعافي من الكوارث (Disaster Recovery
 )Internationalومؤسسة /DRI Japanمنظمة تطوير استمرارية
األعمال ()BCAO
تنفيذ القدرة على مواجهة الكوارث عبر شراكات القطاع الخاص من
خالل استمرارية تصريف األعمال
مؤسسة المتحدة للمصلحة العامة (Public Interest
 ،)Incorporated Foundationمنظمة مدينة سِ نداي للرعاية
الصحية ()Sendai City Health Welfare Organization
ندوة :اتقاء الكوارث وكبار السن
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مؤسسة المهندسين الفنيين؛ اليابان (The Institution of
)Professional Engineers
دور المهندسين في االستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية المفجعة
مؤسسة سِ نداي الثقافية ()Sendai Cultural Foundation
الفن باعتباره وسيلة لعالج األطفال بعد كارثة الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
مؤسسة كاريتاس الدولية (اتحاد كاريتاس في آسيا Caritas
)Confederation in Asia
نماذج اتحاد كاريتاس ( )Caritas Confederationوتوصياته
المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث والمناخ؛ وتجديد البيئة؛ وتعزيز
سبل المعيشة التي تصمد ضد المخاطر والتأهب لها من خالل التعاون
ُ
والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين
مؤسسة محددة غير ربحية ،مشروع "مدينة سِ نداي موطن للجميع"
ندوة :الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان؛ والمجتمع والهندسة المعمارية
مؤسسة Chiyoda Engineering Consultants Co. Ltd.
إعادة التأهيل والتنمية المجتمعية وتدابير مواجهة الكوارث في المستقبل
مؤسسة Deutsche Gesellschaft furInternationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHبالتعاون المشترك مع
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
"فنادق قادرة على مواجهة الكوارث"  -تعزيز القدرة على مواجهة
الكوارث في قطاع السياحة
نحو إعادة اإلعمار بعد الكارثة الكبيرة
االجتماع المعني بالمرأة لبث األمل نحو المستقبل
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ()NDMA؛ باكستان
طريق باكستان لتحقيق القدرة على مواجهة الكوارث
ورشة عمل لدراسة مشاركة الدروس المستفادة من الزلزال الكبير الذي
ضرب شرق اليابان في المستقبل
الناس والحياة؛ المباني والمدن التي لم ُتفقد خالل موجات تسونامي
وزارة إدارة الكوارث؛ (وزارة إدارة المخاطر واإلغاثة )MoDMR
مستقبل يتسم بالقدرة على مواجهة الكوارث :بنغالديش تمهد الطريق
للحد من خطر الكوارث وتغير المناخ
وزارة األراضي ،والبنية التحتية ،والنقل ،والسياحة باليابان ،مكتب إدارة
المياه والكوارث
الندوة المعنية بالتدابير المتخذة في حالة الفيضانات الشديدة والتي تركز
على المناطق الحضرية المنخفضة
وزارة البيئة اليابانية؛ جامعة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
تعميم الحد من مخاطر الكوارث القائم على أساس النظام البيئي
وزارة البيئة ،حكومة اليابان
تدابير وضع نظام إلدارة النفايات تحس ًبا لحاالت الكوارث الطبيعية الهائلة
وزارة الخارجية التايالندية ووزارة الداخلية التايالندية
التعامل مع الكوارث :تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث وتعميم
الحد من مخاطر الكوارث في جدول أعمال الجميع
وزارة الخارجية الهولندية ووزارة البنية التحتية والبيئة الهولندية
بناء تحالف دولي من أجل إدارة متكاملة وقادرة على مواجهة الكوارث للدلتا
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وزارة الداخلية  -الهيئة الوطنية لتنسيق الحماية المدنية ()SEGOB-CNPC
مرور  30عا ًما على المنظومة الوطنية للحماية المدنية في المكسيك
وزارة الداخلية واالتصاالت اليابانية
نظرة عامة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيراتها على إدارة الكوارث
وزارة السالمة واألمن العام الكورية (Korea Ministry of
)Public Safety and Security
منتدى على الويب لمشاركة تكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث
الوزارة الفرنسية للبيئة ،والتنمية المستدامة ،والطاقة
إنقاذ باريس من مخاطر المياه ()Paris sauvée des eaux
وكالة Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(الهيئة اإلندونيسية إلدارة الكوارث)
دمج الحد من مخاطر الكوارث في التنمية من خالل التخطيط العملي
إلدارة الكوارث على الصعيد المحلي :الدروس المستفادة من مبادرات
وكالة ( )BNPBوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إندونيسيا

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوهوكو
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( :)JICAالتواصل مع العالم يغير من
وطني .الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( :)JICAالقادة الصغار في
توهوكو وآسيا هو تح ٍد إليجاد نموذج اجتماعي جديد!
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوهوكو
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( :)JICAمن أجل فصل دراسي منفتح
على العالم :قيام المدرس بزيارة إلحدى الدول النامية
وكالة دعم وتنسيق المشاركة الروسية في العمليات اإلنسانية الدولية
()EMERCOM
مائدة مستديرة تتعلق بالتعاون بين مراكز إدارة األزمات باعتبارها أداة
فعالة لتعزيز النظام العالمي للحد من مخاطر الكوارث
َّ
وكالة مصايد األسماك؛ حكومة اليابان
الندوة المعنية بالحد من تأثير الكوارث الناجمة عن تسونامي على
مجتمعات مصايد األسماك

وكالة Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(الهيئة اإلندونيسية إلدارة الكوارث)
ندوة عن تعزيز نظام معلومات معني بالكوارث
وكالة Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(الهيئة اإلندونيسية إلدارة الكوارث)
 JITU Pasnaلتقييم االحتياجات لما بعد وقوع الكوارث (:)JITU Pasna
تجربة إندونيسيا
وكالة Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(الهيئة اإلندونيسية إلدارة الكوارث)
 - Ina-DRIمؤشر التعافي من الكوارث في إندونيسيا
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة (U.S. Agency for
 )International Developmentوالمنتدى الوطني للواليات
المتحدة ()U.S. National Platform
مبادرات الواليات المتحدة للحد من مخاطر الكوارث :فرصة لبناء القدرة
على المجابهة
وكالة الشؤون الثقافية
الندوة الدولية المعنية بالتراث الثقافي والمجتمعات القادرة على مواجهة
الكوارث
وكالة العلوم والتكنولوجيا باليابان (Japan Science and
)Technology Agency
إليجاد مجتمع قوي وقادر على مواجهة الكوارث  -تحول نوعي جديد في
بحوث إدارة الكوارث ودور مؤسسات التمويل
وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ()USAID؛ ومكتب المساعدة
الخارجية في حاالت الكوارث ()OFDA؛ االتحاد المعني ببناء القدرات
()CCB
الدروس المستفادة من الحد من مخاطر الكوارث في بيئة متغيرة المناخ
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوهوكو
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( :)JICAوسطاء الشبكة المجتمعية
إلعادة اإلعمار واإلنعاش المحلي
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أجنحة
المعرض

المنتدى العام

اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (Asia-Pacific Broadcasting
)Union
www.wcdrr.org/conference/events/1003
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (International Planned
)Parenthood Federation
مبادرة  - SPRINTالصحة الجنسية واإلنجابية في األزمات اإلنسانية
www.wcdrr.org/conference/events/921
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
بناء مجتمعات آمنة قادرة على المجابهة
www.wcdrr.org/conference/events/44
االتحاد الدولي لالتصاالت
 - ITUتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد من مخاطر الكوارث
( )ICT4DRRمن أجل إنقاذ األرواح
www.wcdrr.org/conference/events/821
اتحاد الغرف التجارية والصناعية (Federation of Chambers
 ،)of Commerce and Industryمقاطعة توهوكو
تضافر الجهود بين  514من الغرف التجارية والصناعية (مشروع تسليم
الماكينات غير المستخدمة)
www.wcdrr.org/conference/events/29
االتحاد الوطني لتعاونيات التأمين على العمال والمستهلكين ()Zenrosai
الجهود المبذولة للوقاية من الكوارث والتخفيف من أثرها من قِبل االتحاد
الوطني لتعاونيات التأمين على العمال والمستهلكين ()Zenrosai
www.wcdrr.org/conference/events/343
االتحاد الياباني لنقابات العمال (Japanese Trade Union
)Confederation
مواجهة الكوارث الطبيعية بتضافر الجهود بين نقابات العمال!
www.wcdrr.org/conference/events/4
اتحاد صناعات السلع االستهالكية ورابطات المستهلكين
(The Federation of Consumer Goods Industries
)and Consumers Associations
مقدمة عن الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث من قِبل صناعات السلع
االستهالكية ورابطات المستهلكين من وجهة نظر المستهلك والمواطن.
www.wcdrr.org/conference/events/991
اتحاد نيبال للحد من المخاطر (Nepal Risk Reduction
)Consortium
بناء القدرة على مواجهة الكوارث في نيبال
www.wcdrr.org/conference/events/795
األمانة العامة إلدارة المخاطر (Secretaría de Gestión de
)Riesgos
اإلكوادور :المراجع األساسية إلدارة المخاطر
www.wcdrr.org/conference/events/721

األمانة العامة لبرنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ (Secretariat
of Pacific Regional Environment Program
( ،))SPREPأمانة جماعة المحيط الهادئ (Secretariat of Pacific
 ،))SPC( Communityمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction
())UNISDR
منظمات المحيط الهادئ اإلقليمية
www.wcdrr.org/conference/events/819
أمانة القمة العالمية للعمل اإلنساني (World Humanitarian
))UNOCHA( Summit Secretariat
القمة العالمية للعمل اإلنساني
www.wcdrr.org/conference/events/701
ائتالف األطفال في ظل المناخ المتغير (Children in a Changing
)Climate
ائتالف األطفال في ظل المناخ المتغير (Children in a Changing
)Climate
www.wcdrr.org/conference/events/428
ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص بمؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام )JCC2015( 2015
جناح المعلومات الخاص بائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان
الخاص بمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر
الكوارث لعام )JCC2015( 2015
www.wcdrr.org/conference/events/314
ائتالف منظمات المجتمع المدني بفوكوشيما الخاص بمؤتمر
األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
()Fukushima CSO Coalition for WCDRR
ائتالف منظمات المجتمع المدني بفوكوشيما الخاص بمؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث :جناح
المعلومات المعني بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فوكوشيما
www.wcdrr.org/conference/events/928
بحوث األنظمة المكافحة لموجات تسونامي (Anti-Tsunami
)System Research
تقرير منظمة  Taroغير الربحية بشأن أخطار تسونامي وأنظمة اإلنذار
بشأن موجات تسونامي ومواجهتها المتوفرة من منظمة ATSR
www.wcdrr.org/conference/events/418
برنامج اإلدارة الشاملة للكوارث ( )CDMP IIوقسم إدارة الكوارث،
ووزارة إدارة الكوارث واإلغاثة ( ،)MoDMRحكومة بنغالدش
عرض وضع بنغالديش فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث والتطلع
إلى بناء مجتمعات ودولة لديها القدرة على المجابهة
www.wcdrr.org/conference/events/520
برنامج األغذية العالمي
مكافحة الجوع على الصعيد العالمي :إدارة المخاطر وبناء القدرة على مواجهتها
www.wcdrr.org/conference/events/677
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPمدينة سِ نداي
التجربة العالمية والوطنية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
في الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها
www.wcdrr.org/conference/events/924
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برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ (األمم المتحدة  -الموئل)
(United Nations Human Settlements Programme
))(UN-Habitat
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (األمم المتحدة  -الموئل)
( )UN-Habitatبناء القدرة على المجابهة في المستوطنات الحضرية
www.wcdrr.org/conference/events/815
البنك الدولي
بناء قدرة الدول على مواجهة الكوارث والمناخ  -البنك الدولي  -المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ( - )GFDRRمركز طوكيو إلدارة
الكوارث ()Tokyo DRM Hub
www.wcdrr.org/conference/events/493
البنك الدولي
بناء قدرة الدول على مواجهة الكوارث والمناخ  -البنك الدولي  -المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ( - )GFDRRمركز طوكيو إلدارة
الكوارث ()Tokyo DRM Hub
www.wcdrr.org/conference/events/1000
تحالف آسيا والمحيط الهادئ إلدارة الكوارث (Asia Pacific
)Alliance for Disaster Management
دراسة حاالت التعاون متعددة القطاعات فيما يتعلق بإدارة الكوارث في
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
www.wcdrr.org/conference/events/775
التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة
في قطاع التعليم ()GAD3RES
التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة
في قطاع التعليم ()GAD3RES
www.wcdrr.org/conference/events/638
تحالف جامعة فوكو ()Fukkou University Alliance
تحالف جامعة فوكو
www.wcdrr.org/conference/events/816
التعاونيات باليابان ()Cooperatives Japan
أدوار التعاونيات في المناطق التي تدمرت من الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/521
التفتيش السريع للمباني المتضررة لما بعد وقوع الزلزال
(Postearthquake Quick Inspection of Damaged
)Buildings
العرض :التفتيش السريع للمباني المتضررة لما بعد وقوع الزلزال
www.wcdrr.org/conference/events/345
جامعات نيوزيلندا ()New Zealand Universities
فرص التعليم العالي في نيوزيلندا :دراسات إدارة مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1276
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جامعة األمم المتحدة ()United Nations University
شبكة الجامعة للبحوث المتعلقة ببحوث التكيف مع تغير المناخ والنظم
اإليكولوجية ( )UN-CECARلتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث في ظروف تغير المناخ
www.wcdrr.org/conference/events/591
جامعة ايواته ()Iwate University
قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث وبناء القدرات من خالل
جامعة إيواته
www.wcdrr.org/conference/events/797
جامعة توهوكو
مكتب دعم األطفال في أعقاب زلزال اليابان  ،2011كلية الدراسات
العليا للتعليم ،جامعة توهوكو.
www.wcdrr.org/conference/events/1005
جامعة توهوكو
عرض تقديمي عام لمجموعة مكتبة جامعة توهوكو الخاصة بكوارث الزالزل
www.wcdrr.org/conference/events/376
جامعة فوكوشيما ()Fukushima University
بناء مستقبل أفضل لألشخاص والمجتمعات المتضررة في فوكوشيما
www.wcdrr.org/conference/events/716
جامعة كوبي ()Kobe University
إعادة اإلعمار المجتمعي من خالل تضافر الجهود بين المجتمعات
والجامعات
www.wcdrr.org/conference/events/366
جامعة مياجي التربوية ()Miyagi University of Education
تاريخ أربع سنوات من تحقيق التعافي :كارثة اليابان في 2011
وتدريب المعلمين في جامعة مياجي التربوية ()MUE
www.wcdrr.org/conference/events/79
جامعة يورك ()York University
مسابقة الطالب الدولية المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/182
الجزائر
www.wcdrr.org/conference/events/617
جمعية Practical Action
برنامج زيوريخ لتعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات
www.wcdrr.org/conference/events/82
جمعية الصليب األحمر اليابانية (Japanese Red Cross
)Society
جزيل الشكر لبلدان العالم ...
www.wcdrr.org/conference/events/331
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أجنحة المعارض في المنتدى العام لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطرالكوارث(.)WCDRR
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الجناح الخاص بالوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث.

الجمعية العالمية لحماية الحيوانات ()World Animal Protection
الحيوانات  -جزء من نهج شامل للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/706
الجمعية الكاميرونية للدفاع عن ضحايا الحوادث (Cameroon
)association for the defence of accident victims
إجراءات العمل :عامل منتج في إدارة المخاطر الصناعية
www.wcdrr.org/conference/events/43
الجمعية اليابانية المعنية باألحوال الجوية (Japan Weather
)Association
نهج تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالكوارث من خالل نظام الرصد
تحت السمعي:
دراسة حالة لموجات تسونامي 11/3
www.wcdrr.org/conference/events/368
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الجمعية اليابانية المعنية بالعزل الزلزالي (The Japan Society
)of Seismic Isolation
أحدث تقنيات العزل الزلزالي إلنقاذ األرواح من الزالزل
www.wcdrr.org/conference/events/3
الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين (Japan Society of Civil
)Engineers
ما الذي قام به المهندسون المدنيون اليابانيون منذ  11آذار/مارس2011 ،
www.wcdrr.org/conference/events/390
الجمعية اليابانية للهندسة الجيولوجية (Japan Society of
 ))JSEG( Engineering Geologyوالجمعية اليابانية المعنية
باالنهيارات األرضية ())JLS( Japan Landslide Society
التحديات التي تواجه الحد من األخطار الجيولوجية  -السعي إلى الحد
من كوارث الزالزل
www.wcdrr.org/conference/events/88
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حكومتا النرويج وسويسرا بصفتهما معنيتان بشؤون رئاسة مبادرة
نانسن .بالشراكة مع حكومات بلدان كوستاريكا ،والفلبين ،وكيريباس،
وجزر كوك ،والمجلس النرويجي لالّجئين ،والهيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية ()IGAD
دمج قضية النزوح ضمن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015
www.wcdrr.org/conference/events/938
دكتور إيدي برنارد وشركة Toho Mercantile Co., Ltd.
استخدام التكنولوجيا المرتبطة بموجات تسونامي الكتشاف تسونامي في
أعماق البحر والتنبؤ بفيضان تسونامي في الوقت الحقيقي
www.wcdrr.org/conference/events/524
رابطة االبتكار الخاصة بطالب كانساي (Kansai Students
)Innovation Association
من أجل حماية الناس من السيزيوم المشع! (يهدف مشروعنا إلى
حماية العالم من خالل استخدام أقمشة وظيفية التي ال تتشرب السيزيوم
الموجود في الجو)
www.wcdrr.org/conference/events/403
الرابطة األكاديمية للتواصل مع المجتمع خالل الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان ()Academic society liaison association
البيان المشترك والتعاون بين  30من الجمعيات األكاديمية التي تعمل في
مجال مواجهة الكوارث في اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/26
رابطة السالمة من الكوارث واتقائها (Disaster Prevention
)Safety Association
اليابان كانت خير معين وقت وقوع الكارثة وهي اآلن تقدم منتجاتها
الخاصة باإلغاثة واتقاء الكوارث.
www.wcdrr.org/conference/events/271
الرابطة العامة المتحدة إلعادة التدوير غير الضار بالبيئة (General
Incorporated Association Earth Friendly
)Circulation
التبرع بالمراحيض المتنقلة غير الضارة بالبيئة من أجل دعم البيئة والحفاظ
على مستويات الصحة العامة في البلدان النامية والمناطق المنكوبة
www.wcdrr.org/conference/events/925

جمعية ناتوري لدعم إعادة اإلعمار (Natori Reconstruction
)Support Association
المواقع المخصصة للمنازل المتنقلة التي ال تستفيد من شبكة المياه
والكهرباء العامة وقت الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/444
الحكومة االسترالية ()Australian Government
من أجل تعزيز قدرة استراليا على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/415
حكومة مقاطعة توياما ()Toyama Prefectural Government
القيمة العالمية لتآكل التربة ( )Tateyama Saboمن منظور القدرة
الوطنية على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/127

الرابطة الفرنسية المعنية بهندسة الزالزل (French
AFPS :)Association for Earthquake Engineering
الرابطة الفرنسية المعنية بهندسة الزالزل :األنشطة والخبرات التي
تساهم في الحد من مخاطر الزالزل
www.wcdrr.org/conference/events/637
الرابطة اليابانية المعنية باستغالل نظام الطاقة المستدام الذي ُيدار
مجا ًنا والترويج له (Sustainable Free Powered Energy
)System Exploitation & Promotion Association
التعاون بين الصناعة والجامعات وبناء قدرة المدن على المجابهة
والتعريف بالزالزل
www.wcdrr.org/conference/events/796
الرابطة اليابانية لبرنامج األغذية العالمي (Japan Association
)for the World Food Programme
عمليات الطوارئ الخاصة ببرنامج األغذية العالمي ( )WFPأنشطة
اإلغاثة المتعلقة بالزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/527
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رابطة أمم جنوب شرق آسيا ()ASEAN
من أجل مجتمع قادر على المجابهة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
()ASEAN
www.wcdrr.org/conference/events/714
رابطة بلدان آسيا وأوقيانوسيا للتعاونيات الدولية واتحاد التأمين المتبادل
(Asia and Oceania Association of the International
)Cooperatives and Mutual Insurance Federation
الكوارث الطبيعية في المناطق اآلسيوية وأوقيانوسيا وأدوار شركات التأمين
التعاونية
www.wcdrr.org/conference/events/532
رابطة دعم استمرار الحياة في المنازل (Mansion Life
)Continued Support Association
إعداد غرفة بالمنزل يمكن اإلخالء إليها في حاالت الطوارئ
www.wcdrr.org/conference/events/730
رابطة مياجي لإلنشاءات العامة (Miyagi General
)Construction Association
األعمال التي تم القيام بها بعد الزلزال الكبير وموجات تسونامي اللذان
ضربا شرق اليابان ورسالة من أجل المستقبل
www.wcdrr.org/conference/events/779
رابطة مياجي لمتعهدي الهدم (Miyagi Demolition
)Contractors Association
االستعداد للتصرف العاجل في حاالت الطوارئ
www.wcdrr.org/conference/events/10

الشركاء في بناء القدرة على مواجهة الكوارث :الصليب األحمر الهولندي
(الوكالة الرائدة) (،))lead agency( Netherlands Red Cross
المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية ( ،)Cordaidومنظمة كير الهولندية
( ،)CARE NLومركز المناخ بالصليب األحمر والهالل األحمر (Red
 ،)Cross Red Crescent Climate Centreوالمنظمة الدولية
لألراضي الرطبة ()Wetlands International
الشركاء في بناء القدرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/636
شركة Cima Consultant Ltd.
إجراءات الوقاية من الكوارث باستخدام طريقة Thosu soil
www.wcdrr.org/conference/events/280
شركة Edison Hardware Co., Ltd.
مكبرات صوت لتقديم المعلومات بعدة لغات للمساعدة في إنقاذ األرواح
www.wcdrr.org/conference/events/11
شركة Eight-Japan Engineering Consultants Inc.
التحدي المتمثل في التخلص من أنقاض الكوارث والتنمية المستدامة للمناطق
الحضرية إلعادة اإلعمار من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/551
شركة eVigilo Ltd.
اإلنذار الذكي المقدم من شركة eVigilo
www.wcdrr.org/conference/events/773
شركة Fujita Corporation

رئاسة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ ()AFAD
تركيا
www.wcdrr.org/conference/events/697

التكنولوجيا المتوفرة من شركة Fujita Corporationبشأن اتقاء
الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/325

السلطة اإلندونيسية الوطنية إلدارة الكوارث (Badan Nasional
)Penanggulangan Bencana
بناء القدرة على المجابهة على الصعيد المحلي
www.wcdrr.org/conference/events/546

شركة Hitachi Kokusai Electric Inc.
نطاق تكنولوجيا  ،)Television Whitespace( TVWSأنظمة
االتصال الالسلكية عريضة النطاق بين المحطات الثابتة ( )BSوالمحطات
المتنقلة ()MSs
www.wcdrr.org/conference/events/553

شبكة الحد من مخاطر الكوارث المراعية العتبارات اإلعاقة
())DiDRRN( Disability-inclusive DRR Network

شركة InformationSystems Inc.
حماية حياة اإلنسان ،والممتلكات ،والنشاط االقتصادي من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/457

الحد من مخاطر الكوارث بما يراعي اعتبارات اإلعاقة
www.wcdrr.org/conference/events/560
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث
()GNDR
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث
()GNDR
www.wcdrr.org/conference/events/931

شركة Kokusai Kogyo Co. Ltd.
المساهمات التجارية الرئيسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص
من أجل الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/87
شركة Nihon Safety Co., Ltd.
مقدمة عن المرحاض المتنقل ذاتي التخلص من الفضالتWrappon ،
www.wcdrr.org/conference/events/932

شبكة النوع االجتماعي والكوارث ()GDN
شبكة النوع االجتماعي والكوارث ()GDN
www.wcdrr.org/conference/events/451
الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث
النظم اإليكولوجية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على المجابهة
www.wcdrr.org/conference/events/673
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شركة Panasonic Corporation Eco Solutions Company
وشركة Panasonic System Networks Co.,Ltd.
مشاركة تدريبات اتقاء الكوارث وإدارتها في بلدان رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ( ،)ASEANووضع نظام جديد التقاء الكوارث في منطقة توهوكو
www.wcdrr.org/conference/events/910
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شركة Risk Management Solutions, Inc.
www.wcdrr.org/conference/events/627
شركة Shiseido Co., Ltd.
الدعم في أعين المرأة و "قوة مستحضرات التجميل"
www.wcdrr.org/conference/events/74
شركة Swing Corporation
اتقاء الكوارث ،كيفية تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية
www.wcdrr.org/conference/events/719
شركة Terrasense Switzerland Ltd
إجراءات اتقاء كوارث المناخ  -بين تقييم المخاطر ونظم اإلنذار المبكر
واالستراتيجية الخاصة به
www.wcdrr.org/conference/events/288
شركة The Furukawa Battery Co. Ltd.
المصدر المتنقل إلمداد الطاقة وقت الكارثة
www.wcdrr.org/conference/events/927
شركة The Nippon Signal Co. Ltd.
نظام إدارة البنية التحتية ( )Infra Doctorالذي يساهم في الوقاية من
الكوارث؛ االستعانة بوسيلة نقل صغيرة للغاية في عمليات إعادة إعمار
المنطقة المنكوبة
www.wcdrr.org/conference/events/72
شركة TOA Corporation
الطرق المتنوعة لنقل معلومات الكوارث من خالل الصوت
www.wcdrr.org/conference/events/926
شركة Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
فريق طوكيو البحري "الدروس المستفادة التقاء الكوارث" ومساهمة
شركة بلفور ( )BELFORأثناء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/922
شركة Tokyo Gas Engineering Co., Ltd.
جهاز  TUMSYللمعلومات الجغرافية إلدارة الكوارث ،وجهاز
 LaserMethaneلكشف الميثان عن ُبعد
www.wcdrr.org/conference/events/53
شركة Toray Industries, Inc.
اإلغاثة في حاالت الكوارث في الفلبين باستخدام وحدات معالجة المياه
في حاالت الطوارئ
www.wcdrr.org/conference/events/47
شركة Weathernews Inc.
مستقبل الحد من الكوارث باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
ومجتمعات شبكة اإلنترنت
www.wcdrr.org/conference/events/807
شركة شرق نيبون المحدودة للطرق السريعة (East Nippon
)Expressway Company Limited
التعافي المبكر للطرق السريعة من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان وتعزيز التدابير المضادة للكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/792

شركة ميتسوبيشي إلكتريك ()Mitsubishi Electric Corporation
حلول إدارة الكوارث باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بواسطة األقمار الصناعية
www.wcdrr.org/conference/events/562
شركة Nippon Steel & Sumitomo Metal Co.Ltd
Group
تكنولوجيات اتقاء مخاطر الكوارث الطبيعية والحد منها
www.wcdrr.org/conference/events/90
شعبة الحفظ ،ووكالة الحراجة ،ووزارة الزراعة ،والحراجة ومصايد
األسماك (Conservation Division, Forestry Agency,
)Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
جهود التعافي واتقاء الكوارث للغابات الساحلية من الزلزال الكبير الذي
ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/21
صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
التزام صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAفي مجال الحد من مخاطر
الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/733
فريق البحوث المعني بالجيل التالي من أنظمة التنقل المتطورة
بجامعة توهوكو (Tohoku University Next Gneration
)Advanced Mobility System Research Group
أنظمة النقل في الجيل التالي من المجتمع اإلقليمي
www.wcdrr.org/conference/events/771
فريق بوسايسي بجامعة توهوكو فوكوشي (Tohoku Fukushi
)University Team Bousaisi
www.wcdrr.org/conference/events/407
فريق مشروع خريطة اإلخالء ()Nigechizu Project Team
 :NIGECHIZUالتضاريس والخريطة الزمنية في حالة اإلخالء
www.wcdrr.org/conference/events/575
كلية الدراسات العليا لعلوم المعلومات (Graduate School of
 ،)Information Sciencesجامعة توهوكو
تطوير نظام للتنبؤ بأضرار الكوارث الناجمة عن أنقاض موجات
تسونامي المختلطة والحد من أضرار موجات تسونامي باستخدام هياكل
عائمة ضخمة
www.wcdrr.org/conference/events/260
كلية الدراسات العليا للعلوم الزراعية ،جامعة توهوكو
النفايات المنزلية مصدر للطاقة!
www.wcdrr.org/conference/events/262
اللجنة األلمانية للحد من مخاطر الكوارث (Deutsches Komitee
))DKKV( Katastrophenvorsorge e.V.
الشراكة األلمانية للحد من مخاطر الكوارث الحد من المخاطر  -تعزيز
القدرة على المجابهة
www.wcdrr.org/conference/events/1007
اللجنة التنفيذية لمنتدى إعادة اإلعمار (Reconstruction
 ،)Forum Execution Committeeمجلس منطقة سوما
للحكومات المحلية (Soma Area Council of Local
)Governments
الكوارث النووية :قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث والتعافي منها في
فوكوشيما
www.wcdrr.org/conference/events/427
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الجناح الخاص باللجنة األلمانية للحد من مخاطر الكوارث.

لجنة الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء الجوي المعنية برصد األرض
باألقمار الصناعية (Japan Aerospace Exploration
Agency Committee on Earth Observation
)Satellites
أدوار األقمار الصناعية المعنية برصد األرض للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/396
مبادرة إيطاليون لدعم توهوكو ()Italians for Tohoku
أنشطة لدعم مدينة ريكوزينتاكاتا من قِبل مبادرة "إيطاليون لدعم توهوكو"
www.wcdrr.org/conference/events/777
متحف سميثونيان بجامعة توهوكو (Tohoku University
)Smithsonian Museum
الرحالت اإلجبارية  -عمليات النزوح البشري عقب الكوارث الطبيعية
www.wcdrr.org/conference/events/930
متطوعو األمم المتحدة ()United Nations Volunteers
قوة المشاركة :التطوع والحد من مخاطر الكوارث في ظل خطة ما بعد
عام 2015
www.wcdrr.org/conference/events/678
المجلس الدولي للعلم ()ICSU
بحث متكامل بشأن مخاطر الكوارث ()IRDR
www.wcdrr.org/conference/events/292
مدينة إيشينوماكي ()City of Ishinomaki
كارثة  11/3في إيشينوماكي والتطلع نحو المستقبل
www.wcdrr.org/www.wcdrr.org/conference/events/507
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مدينة سِ نداي
إجراءات الطاقة في خطة سِ نداي إلعادة اإلعمار
www.wcdrr.org/conference/events/328
مدينة سِ نداي
مقدمة عن قاعدة بيانات دعم ضحايا الكوارث في سِ نداي
www.wcdrr.org/conference/events/330
مدينة سِ نداي
شاشة عرض :الدعم العالمي بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/333
مدينة سِ نداي
الدعم األجنبي للكارثة :تقرير بشأن األنشطة القائمة في مركز سِ نداي
للدعم متعدد اللغات للكوارث (Sendai Disaster Multilingual
)Support Center
ومشاريع الوقاية من الكوارث التابعة لرابطة سِ نداي للعالقات الدولية
()Sendai International Relations Association
www.wcdrr.org/conference/events/335
مدينة سِ نداي
أنشطة الثقافية والفنية للمواطنين فيما بعد الكارثة ومبادرات مؤسسة
سِ نداي الثقافية ()Sendai Cultural Foundation
www.wcdrr.org/conference/events/336

المنتدى العام

مدينة سِ نداي
فعالية ( )E-Actionالمعنية بالطاقة في سنداي تقدم مقتطفات من
مشروع  !E-AC×CONأنت المراسل! وأنت المخرج!
www.wcdrr.org/conference/events/344
مدينة سِ نداي
مساعدة المرتحلين المتواجدين في منطقة محطة سِ نداي
www.wcdrr.org/conference/events/907
مدينة سِ نداي
المتاحف والزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/355
مدينة سِ نداي
المعرض :كتب عن زلزال 11/3
www.wcdrr.org/conference/events/356
مدينة سِ نداي
مشروع موطن للجميع ()Home-for-All
www.wcdrr.org/conference/events/358
مدينة سِ نداي ()City of Sendai
استعادة الغاز بالمدينة عقب الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/362
مدينة سِ نداي ،المعهد العالمي األبحاث علوم الكوارث بجامعة توهوكو
( ،)IRIDeSمؤسسة Kahoku Shimpo Publishing؛
مؤسسة Dentsu Group؛ ورابطة منطقة توهوكو للتنمية
وضع تدابير متعددة المستويات لإلخالء وقت حدوث إعصار تسونامي
www.wcdrr.org/conference/events/326
مدينة ناجويا ()City of Nagoya
عن ʺ :ʺMarugoto Shienدعم مدينة ناجويا لمدينة ريكوزينتاكاتا
www.wcdrr.org/conference/events/566
المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش (Global Facility for
)Disaster Reduction and Recovery
المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
www.wcdrr.org/conference/events/970
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث (Asian Disaster
)Preparedness Center
www.wcdrr.org/conference/events/424
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث (Asian Disaster Reduction
)Center
من أجل مجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/718
مركز التثقيف بشأن الكوارث والمساعدة على التعافي منها
(Center for Disaster Education and Recovery
 ،)Assistanceجامعة مياجي التربوية (Miyagi University
)of Education
المساعدة على التعافي من خالل تطوع الطالب في المدارس المتضررة من
الكوارث من خالل مركز التثقيف بشأن الكوارث والمساعدة على التعافي منها
www.wcdrr.org/conference/events/80

المركز الياباني لعلوم وتكنولوجيا البحار واألرض (Japan Agency
)for Marine-Earth Science and Technology
نتائج أبحاث المركز الياباني لعلوم وتكنولوجيا البحار واألرض
( )JAMSTECللحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/377
المركز الياباني للعلوم والتكنولوجيا (Japan Science and
)Technology Agency
أنشطة المركز الياباني للعلوم والتكنولوجيا من أجل إيجاد مجتمع قوي
يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/809
مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القادرة على مواجهة
الكوارث ()Resilient ICT Research Center؛ والمعهد
الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (National Institute of
)Information and Communications Technology
نحو ابتكار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تتميز بالقدرة على مواجهة
الكوارث.
www.wcdrr.org/conference/events/729
مركز دراسات شمال شرق آسيا (Center for Northeast Asian
 ،)Studiesجامعة توهوكو ()Tohoku University
اإلدارة األنثروبولوجية للحد من مخاطر الكوارث على التراث الثقافي
غير المادي
www.wcdrr.org/conference/events/756
المساعدة على إعادة إحياء المجتمع المحلي (Local Community
)Revitalization Assistance
تعلم الدروس المستفادة من المناطق المنكوبة بجامعة مياجي التربوية
www.wcdrr.org/conference/events/81
المشروع البحثي المعني باالستعداد لمواجهة الكوارث من قِبل
األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع ككل
االستعداد لمواجهة الكوارث من قِبل األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع ككل
www.wcdrr.org/conference/events/8
المعاهد الوطنية المعنية بالتراث الثقافي (National Institutes
 ،)for Cultural Heritageووكالة الشؤون الثقافية (Agency for
 ،))ACA( Cultural Affairsومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ( ،)UNESCOوالمركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات
الثقافية ()ICCROM
التراث الثقافي والمجتمعات القادرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/772
معهد البحوث التابع للمركز الوطني إلعادة تأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة (National Rehabilitation Center for
)Persons with Disabilities
ورشة عمل التخطيط لمواجهة الكوارث لألشخاص ذوي اإلعاقة -لنأخذ
الخطوة األولى!
www.wcdrr.org/conference/events/406
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو (Tohoku
 ،)Universityمنظمة  Miyagi Shiryo Netوهي منظمة غير ربحية
مشاركة تراثنا التاريخي  -دراسة األنشطة التي تسبق وقوع الكارثة
للحفاظ على التراث التاريخي
www.wcdrr.org/conference/events/270
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الجناح الخاص بمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث (International Research
 ،)Institute of Disaster Scienceجامعة توهوكو
( )Tohoku Universityوزارة الداخلية واالتصاالت الوكالة
اليابانية الستكشاف الفضاء الجوي (Japan Aerospace and
 ،))JAXA( Exploration Agencyمركز الطيران والفضاء
األلماني ( ،)German Aerospace Centerبرنامج األمم
المتحدة الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في
حاالت الطوارئ ()UN-SPIDER
العروض والمعرض الخاص بالتكنولوجيا المعنية بتعزيز القدرة على
مواجهة الكوارث من خالل الدمج بين معلومات المحاكاة ،واالستشعار
والمعلومات الجغرافية المكانية
www.wcdrr.org/conference/events/268
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ( ،)IRIDeSجامعة توهوكو
()Tohoku University
الممارسات التجريبية الخاصة بتصميمات إعادة اإلعمار في مدينة إيشينوماكي
www.wcdrr.org/conference/events/272
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ( ،)IRIDeSجامعة توهوكو
()Tohoku University
الكوارث العالمية والتصميمات الحضرية والمعمارية الهادفة إلى الحد من مخاطر
الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/273
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ( ،)IRIDeSجامعة توهوكو
()Tohoku University
الزلزال الكبير وموجات تسونامي التي ضربت شرق اليابان سنة 2011
الماضي والمستقبل
www.wcdrr.org/conference/events/274
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معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ جامعة توهوكو
موجات تسونامي الكبيرة في الحادي عشر من مارس ( :)11/3ذكريات من أجل
المستقبل
www.wcdrr.org/conference/events/267
معهد البحوث الدولي لعلوم الكوارث ()IRIDeS؛ جامعة توهوكو
تعتمد تكنولوجيا التنبؤ بموجات تسونامي على المراقبة الجيوديسية في الوقت
الحقيقي
www.wcdrr.org/conference/events/269
معهد البحوث المعني بإعادة اإلعمار والتجديد لما بعد الكوارث (Institute
for Disaster Reconstruction and Regeneration
 ،)Researchجامعة توهوكو ()Tohoku University
معهد البحوث المعني بإعادة اإلعمار والتجديد لما بعد الكوارث ،إجراءات
إعادة اإلعمار بجامعة توهوكو
www.wcdrr.org/conference/events/794
معهد البحوث الوطني لعلوم األرض واتقاء الكوارث (National
Research Institute for Earth Science and
)Disaster Prevention
أحدث أبحاث معهد البحوث الوطني لعلوم األرض واتقاء الكوارث
(National Research Institute for Earth Science
)and Disaster Prevention
www.wcdrr.org/conference/events/41
معهد التخفيف من آثار الكوارث على التراث الثقافي الحضري
(Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural
 ،)Heritageجامعة ريتسوميكان ()Ritsumeikan University
مقدمة عن التخفيف من أثر الكوارث على التراث الثقافي
www.wcdrr.org/conference/events/814

المنتدى العام

معهد التنمية الخارجية ()ODI
أفضل  10منشورات "يجب قراءتها" بشأن الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/724

مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
مبادرة ( )R!SEلالستثمارات الحساسة لمخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/34

معهد الدراسات العليا الوطني للدراسات السياسية (National
))GRIPS( Graduate Institute for Policy Studies
سياسات إدارة الكوارث؛ إنقاذ األرواح من الزالزل وموجات تسونامي
(معهد الدراسات العليا الوطني للدراسات السياسية ( )GRIPSومركز
األمم المتحدة للتنمية اإلقليمية ())UNCRD
www.wcdrr.org/conference/events/934

مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث:
www.wcdrr.org/conference/events/682

المعهد الدولي إلعادة إعمار الريف (International Institute
 )of Rural Reconstructionومؤسسة العطاء آلسيا
()Give2Asia
الحد من مخاطر الكوارث الذي يخضع لإلدارة المجتمعية والمؤسسات
الخيرية الخاصة :شراكات عالمية لما بعد إطار عمل هيوغو
www.wcdrr.org/conference/events/912
معهد اليابان للهندسة المعمارية (Architectural Institute of
)Japan
مشروع المنازل المفقودة :إحياء الذكرى باستخدام نماذج مصغرة 500:1
www.wcdrr.org/conference/events/434
معهد توهوكو للتكنولوجيا ()Tohoku Institute of Technology
االقتراحات المستخلصة من كارثة الزلزال الكبير الذي ضرب شرق
اليابان :التدابير األولية وعمليات دعم إعادة اإلعمار المقدمة من معهد
on-site Institute؛ معهد  Tohtechبسِ نداي
www.wcdrr.org/conference/events/923
معهد ستوكهولم للبيئة (Stockholm Environment
))SEI( Institute
تحول التنمية والحد من مخاطر الكوارث
ُ
www.wcdrr.org/conference/events/401
المفوضية األوروبية
تعاون المفوضية األوروبية لتعزيز القدرة على المجابهة والحد من مخاطر
الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/725
مقاطعة نييغاتا ()Niigata prefecture
الدروس المستفادة من نييغاتا  -عملية التعافي من زلزال  2004في المناطق
اإلقليمية
www.wcdrr.org/conference/events/810

مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
شراكة القطاع الخاص
www.wcdrr.org/conference/events/128
مكتب البحث والتنمية (Research and Development
)Bureau؛ ووزارة التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم ،والتكنولوجيا
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science
)and Technology
األنشطة واألبحاث الخاصة بوزارة التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم،
والتكنولوجيا (Ministry of Education, Culture, Sports,
))MEXT( Science and Technology
www.wcdrr.org/conference/events/909
مكتب الدفاع المدني ( - )Office of Civil Defenseالمجلس
الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (National Disaster
)Risk Reduction and Management Council
المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ( - )NDRRMCالفلبين:
ما أهمية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؟
www.wcdrr.org/conference/events/620
مكتب توهوكو لإلدارة الزراعية اإلقليمية (Tohoku Regional
)Agricultural Administration Office؛ ووزارة الزراعة،
والحراجة ،ومصايد األسماك (Ministry of Agriculture,
 )Forestry and Fisheriesباليابان؛ والمعهد الوطني للهندسة
الريفية (National Institute for Rural Engineering
))(NIRE؛ المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة واألغذية (National
Agriculture and Food Research Organization
) )(NAROباليابان؛ وحكومة مقاطعة مياجي (Miyagi
)Prefectural Government City
اتقاء الكوارث وتدابير التخفيف من أثرها في المناطق الزراعية والريفية
www.wcdrr.org/conference/events/776

المقرات اليابانية إلنقاذ الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ
(Japan Headquarters for the Rescue of
))JHRCAE( Companion Animals in Emergencies
إنقاذ الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ
www.wcdrr.org/conference/events/16

مكتب توهوكو لإلدارة الزراعية اإلقليمية (Tohoku Regional
)Agricultural Administration Office؛ ووزارة الزراعة،
والحراجة ،ومصايد األسماك (Ministry of Agriculture,
 )Forestry and Fisheriesباليابان؛ والمعهد الوطني للهندسة
الريفية (National Institute for Rural Engineering
))(NIRE؛ المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة واألغذية (National
Agriculture and Food Research Organization
) )(NAROباليابان؛ وحكومة مقاطعة مياجي (Miyagi
)Prefectural Government City
اتقاء الكوارث وتدابير التخفيف من أثرها في المناطق الزراعية والريفية
www.wcdrr.org/conference/events/917

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian
)Affairs
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
www.wcdrr.org/conference/events/680

مكتب رئاسة حكومة اليابان ()Cabinet Office of Japan
نحو تنمية مجتمع قادر على المجابهة وتحسين التثقيف بشأن الكوارث
واالستعداد للكوارث على الصعيد اإلقليمي :مقدمة عن التثقيف بشأن
الكوارث في اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/23

131

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

مكتبة البرلمان الياباني الوطنية ( ،)National Diet Libraryاليابان
أرشيف كارثة الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان لدى مكتبة
البرلماني الياباني الوطنية ()HINAGIKU
www.wcdrr.org/conference/events/28
مكتبة سنداي الوسائطية ()Sendai Mediatheque
تسجيل التقدم المحرز  -معرض المحفوظات والعروض :مركز تخليد ذكرى
كارثة 11/3
www.wcdrr.org/conference/events/908
مكتبة سنداي الوسائطية ()Sendai Mediatheque
المحفوظات الخاصة بمسابقة األبحاث المعمارية المقدمة من جميع
أنحاء اليابان التابعة لرابطة التصميمات في سِ نداي لعام 2015-2003
www.wcdrr.org/conference/events/911
المنتدى العالمي لمجابهة المخاطر ( )GRFبدافوس
المنتدى العالمي لمجابهة المخاطر ( )GRFبدافوس
www.wcdrr.org/conference/events/672
منظمة  Operation Blessing Japanغير الربحية
تجربة منظمة  Operation Blessingفي توهوكو:
دور المشروعات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية
www.wcdrr.org/conference/events/561
منظمة SEEDS
تعزيز المعرفة في آسيا :الحلول المحلية للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/290
منظمة Shinnyo-en Relief Volunteers
أنشطة منظمة  :SeRVالقوة الكامنة في العمل الجماعي
www.wcdrr.org/conference/events/495
منظمة أكشن أيد الدولية
منظمة أكشن أيد الدولية
www.wcdrr.org/conference/events/936
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منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (،)UNESCO
www.wcdrr.org/conference/events/630
منظمة االهتمام بالطفل والبيئة (Environment and Child
 )Concern Organizationبنيبال
التنسيق المبتكر والشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين
بالحد من مخاطر الكوارث في نبيال
www.wcdrr.org/conference/events/22
المنظمة الدولية للرؤية العالمية ()World Vision International
منظمة الرؤية العالمية ()World Vision
www.wcdrr.org/conference/events/515
المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
التنقل البشري والحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/704
منظمة الصحة العالمية
إدارة مخاطر الصحة والكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/720
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ()WMO
معرض التعريف بقدرات التنبؤ واإلنذار المبكر
www.wcdrr.org/conference/events/732
منظمة العمل الدولية ( ،)ILOالمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
()Regional Office for Asia and the Pacific
سبل المعيشة التي تتسم بالقدرة على المجابهة وتعافي العمالة :الدروس
المستفادة من اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/780
المنظمة الوطنية لتشجيع تحريج األراضي (National Land
)Afforestation Promotion Organization
تجديد الغابات الساحلية في إطار اتقاء الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/793

منظمة األديان من أجل السالم ( ،)Religions for Peaceاليابان
منظمة األديان من أجل السالم ( ،)Religions for Peaceاليابان:
تضافر جهود الجماعات الدينية المختلفة أثناء الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/409

المنظمة اليابانية المعنية باتخاذ التدابير في حاالت الكوارث
()Japan Disaster Measures Organization
حلول الحاويات عالية التقنية لتعزيز الوقاية من الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/913

منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ()Islamic Relief Worldwide
منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ()Islamic Relief Worldwide
www.wcdrr.org/conference/events/722

منظمة إنقاذ الطفولة باليابان ()Save the Children
الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول الطفل
www.wcdrr.org/conference/events/430

منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية (Islamic Relief
)Worldwide
الداعمون العالميون للقدرة على مواجهة الكوارث (Global
)Resilience Champions
www.wcdrr.org/conference/events/800

منظمة زورق السالم ()Peace Boat
حملة "إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث" بالشراكة بين منظمة
زورق السالم ( - )Peace Boatمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ()UNISDR
www.wcdrr.org/conference/events/313

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة في منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة
www.wcdrr.org/conference/events/703

منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (Comprehensive
)Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
ما بعد الكشف عن االنفجارات النووية  -استخدام بيانات منظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية ( )CTBTOمن أجل الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/707

المنتدى العام

مؤتمر التواصل الحكومي المحلي المعني بتكنولوجيا بث الوسائط المتعددة
V-Low
البث من أجل الوقاية من الكوارث ،تكنولوجيا بث الوسائط المتعددة
 V-Lowالهادفة للحفاظ على الحياة
www.wcdrr.org/conference/events/580
مؤسسة ACT Alliance
الحد من مخاطر الكوارث المرتكزة على المجتمع في جميع أنحاء العالم:
كيف تساهم الشبكات الدينية في إطار عمل هيوغو 2
www.wcdrr.org/conference/events/798
مؤسسة )GEM Foundation( Gem
آفاق جديدة في تقييم مخاطر الزالزل وإدارتها
www.wcdrr.org/conference/events/628

مؤسسة كاريتاس الدولية (( )Caritas Internationalisاتحاد
كاريتاس في آسيا) ()Caritas Confederation in Asia
اتحاد كاريتاس :تعجيل المبادرات الوطنية والمحلية المعنية بمخاطر الكوارث
والمناخ
www.wcdrr.org/conference/events/820
مؤسسة نيبون ()Nippon Foundation
أنشطة مؤسسة نيبون للتعافي من كارثة  11/3والحد من مخاطر
الكوارث ،والحد من مخاطر الكوارث الذي يراعي اعتبارات اإلعاقة
www.wcdrr.org/conference/events/91
مؤسسة نيبون (( )Nippon Foundationاالستضافة المشتركة:
شبكة متطوعي الشركات ()Corporate Volunteer Network
القطاع الخاص وبناء شراكات متعددة القطاعات والخبرات المستخلصة
من نموذج شبكة المتطوعين اليابانية
www.wcdrr.org/conference/events/806

مؤسسة Geological Survey of Japan؛ المعهد الوطني
للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة ()AIST
يعتمد تأثير سلسلة كوارث الزالزل على التقييم الجيولوجي
www.wcdrr.org/conference/events/302

هيئة اإلغاثة اإلسالمية الباكستانية ()Islamic Relief Pakistan
بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/723

مؤسسة Japan Bosai Platform
www.wcdrr.org/conference/events/919

الهـيئة الوطنية إلدارة األزمات في حاالت الطوارئ والكوارث (National
Emergency Crisis and Disasters Management
)Authority
اإلمارات العربية المتحدة
www.wcdrr.org/conference/events/97

مؤسسة Takenaka Corporation
إليجاد مناطق حضرية مزدهرة وآمنة وموثوقة لتحقيق سمات المجتمع
المستدام
www.wcdrr.org/conference/events/511
مؤسسة UPS
مؤسسة  UPSتدعم بناء مجتمعات لديها القدرة على مواجهة الكوارث
من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
www.wcdrr.org/conference/events/968
مؤسسة الحد من الكوارث وإعادة تأهيل اإلنسان ( ،)DRIمقاطعة هيوغو
سرد الدروس المستفادة من كوارث تسونامي على ضفاف ساحل المحيط
الهادئ في منطقة توهوكو
www.wcdrr.org/conference/events/799
المؤسسة الدولية للتعافي من الكوارث (Disaster Recovery
 )Internationalومؤسسة /DRI Japanمنظمة تطوير
استمرارية األعمال ()BCAO
بناء القدرة على المجابهة من خالل استمرارية األعمال
www.wcdrr.org/conference/events/803

وزارة األراضي ،والبنية التحتية ،والنقل والسياحة (Ministry of
،)Land, Infrastructure, Transport and Tourism
اليابان
تدابير الكوارث التي نفذتها وزارة األراضي ،والبنية التحتية ،والنقل ،والسياحة
www.wcdrr.org/conference/events/610
وزارة البيئة ( ،)The Ministry of the Environmentومكتب
الحفاظ على الطبيعة (،)Nature Conservation Bureau
مكتب اإلدارة والرفق بالحيوان (Animal Welfare and
)Management Office
المبادئ التوجيهية إلنقاذ الحيوانات األليفة في حاالت الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/510
وزارة التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم والتكنولوجيا (Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and
 ،)Technologyاليابان
معرض المواد الدراسية والمحتويات التعليمية التي تتناول التثقيف
من أجل اتقاء الكوارث (وزارة التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم،
والتكنولوجيا ( )MEXTومجلس التعليم)
www.wcdrr.org/conference/events/897

المؤسسة العامة لبناء قدرة المنازل على مواجهة الكوارث
()General house foundation resilience

وزارة التعليم ،والثقافة ،والرياضة ،والعلم ،والتكنولوجيا (Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and
 ،)Technologyاليابان
تعزيز مقاومة الزالزل ودعم الحماية من الكوارث في المرافق المدرسية
www.wcdrr.org/conference/events/12

المؤسسة المتحدة للمصلحة العامة (Public Interest
 ،)Incorporated Foundationمنظمة مدينة سِ نداي للرعاية
الصحية ()Sendai City Health Welfare Organization
كبار السن واتقاء الكوارث من خالل توفير معدات الرعاية التمريضية
www.wcdrr.org/conference/events/340

وزارة الخارجية التايالندية ووزارة الداخلية التايالندية
بناء القدرة على مواجهة الكوارث في تايالند.
www.wcdrr.org/conference/events/818

بناء المنازل المقاومة للزالزل ودعم إعادة اإلعمار
www.wcdrr.org/conference/events/933
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اضطلع الموظفون المحليون والمتطوعون بدور أساسي في تنظيم مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من المخاطر.

وزارة الخارجية الهولندية ووزارة البنية التحتية والبيئة الهولندية
(Dutch Ministry of Foreign Affairs and Dutch
)Ministry of Infrastructure and Environment
اإلجراءات الوقائية المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه
www.wcdrr.org/conference/events/802

وكالة إعادة اإلعمار ()Reconstruction Agency
الوضع الحالي ومبادرات إعادة اإلعمار بعد الزلزال الكبير الذي ضرب
شرق اليابان
www.wcdrr.org/conference/events/607

وزارة الخارجية والتجارة ()Ministry of Foreign Affairs and Trade
الحد من مخاطر الكوارث بنيوزيلندا :م ًعا ،أداؤنا أفضل
www.wcdrr.org/conference/events/301

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة (U.S. Agency for
 )International Developmentوالمنتدى الوطني للواليات
المتحدة ()U.S. National Platform
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ( ،)USAIDواللجنة
الفرعية المعنية بالحد من الكوارث ( - )SDRالمنتدى الوطني األمريكي
والشركاء األمريكيين
www.wcdrr.org/conference/events/394

وزارة الداخلية (-)SEGOBالحماية المدنية الوطنية ( ،)CNPCالمكسيك
المكسيك :التحول من رد الفعل إلى الوقاية
www.wcdrr.org/conference/events/960
وزارة الشؤون المدنية الصينية (Ministry of Civil Affairs of
)China
اإلدارة المتكاملة للمخاطر والحد من مخاطر الكوارث بشكل شامل
www.wcdrr.org/conference/events/967
الوزارة الفرنسية المعنية باإليكولوجيا ،والتنمية المستدامة ،والطاقة
(French Ministry of Ecology, Sustainable
)Development and Energy
فرنسا
www.wcdrr.org/conference/events/918
وزارة حاالت الطوارئ الروسية ()EMERCOM
www.wcdrr.org/conference/events/73
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الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث
الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/710
الوكالة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ (National Emergency
 ،))NEMA( Management Agencyنيجيريا
الوكالة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ (National Emergency
) ،)Management Agency (NEMAنيجيريا
www.wcdrr.org/conference/events/966
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )JICAبتوهوكو
 :JICAتوهوكو تواكب العالم!
www.wcdrr.org/conference/events/778
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عروض منصة
Ignite Stage

المنتدى العام

منصة  Ignite Stageفي مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من المخاطر.

Amigos del Viento meteorología ambiente desarrollo
قمة من أجل المستقبل :األطفال يقترحون منظورات جديدة بشأن إدارة
مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1168
 - CEEPEDمركز االمتياز للدراسات والبحوث المتعلقة بالكوارث
(Center of Excellence for Studies and Research
( )on Disastersدوق دي كاكسياس  -ريو دي جانيرو)
 - CEEPEDالمشروعات البحثية التكنولوجية للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1126
/FMYYائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص بمؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام 2015
دور اإلذاعة المحلية في جميع مراحل إدارة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1188
أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم (Bezalel Academy of Art
)and Design
مركز "التصميم المتصل بالكوارث"  -التصميم باعتباره أداة للحد من
مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1076
أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم (Bezalel Academy of Art
)and Design
طاولة الحماية المستخدمة في حاالت الزالزل :ابتكار جهاز للحفاظ على الحياة
www.wcdrr.org/conference/events/1099
ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص بمؤتمر األمم المتحدة
العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام  ،2015منظمة
CWS Japan
الدروس المستفادة من الكارثة النووية
www.wcdrr.org/conference/events/1165

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
()UN-Habitat
تمويل السلطات المحلية للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1133
برنامج تبادل المواهب المميزة (Special Talent Exchange
))STEP( Programme
أدوات اإلنذار المبكر واإلخالء لألشخاص ذوي اإلعاقة
www.wcdrr.org/conference/events/1117
بلدية اسطنبول المتروبولية (Istanbul Metropolitan
 - )Municipalityإدارة إطفاء الحريق باسطنبول (Istanbul
)Fire Department
عربات "اإلطفاء والدخان" المتنقلة ،ومشروع تخصيص مكان لتوقف
السيارات في حالة الكوارث بهدف الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1141
بلدية بورتو أليغري ()Prefeitura Municipal de Porto Alegre
االستجابة لتحدي الوصول لـ  100مدينة قادرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1193
بلدية مشهد ()Mashhad Municipality
مدينة مشهد نموذج للمساهمة المجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1098
البنك الدولي ()The World Bank
الخسائر الناجمة عن كوارث البرازيل :لم تعد نبوءة بل حقيقة واقعة
www.wcdrr.org/conference/events/1155
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البنك الدولي ()The World Bank
من الوديان إلى الجبال :نهج مبتكر بشأن استراتيجيات اإلخالء في هايتي
www.wcdrr.org/conference/events/1174
التحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة (International
)Disability Alliance
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار ما بعد  2015للحد من مخاطر
الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1175
التحليل السريع للمخاطر والتطبيق المكاني لها (Rapid Analysis
)and Spatialisation of Risk
التحليل السريع للمخاطر والتطبيق المكاني لها ()RASOR
www.wcdrr.org/conference/events/1350
جامعة  9أيلول ( ،)Dokuz Eylul Universityكلية الهندسة
المعمارية ،قسم التخطيط المدني واإلقليمي
االستعانة باألماكن المفتوحة والمساحات الخضراء للحد من المخاطر
في المناطق الحضرية
www.wcdrr.org/conference/events/1143
جامعة أوكالند ()The University of Auckland
كيف يتعامل األشخاص المشردون مع األخطار والكوارث؟
www.wcdrr.org/conference/events/1145
جامعة ايواتي ()Iwate University
بناء القدرات عن طريق الجامعات المحلية لتعزيز قدرة المجتمعات على
مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1183

خدمة كينيا لألرصاد الجوية ()Kenya Meteorological Service
النظام النموذجي لإلنذار بالفيضانات في نهر نزويا ،بكينيا
www.wcdrr.org/conference/events/1115
الدفاع المدني بوالية بارانا (Civil defense of the state of
)Paraná
أدوات إدارة قائمة على استخدام الكمبيوتر للحد من مخاطر الكوارث
البلدية في البرازيل
www.wcdrr.org/conference/events/1100
الدفاع المدني للبلدية والسياسات األمنية في دوق دي كاكسياس
(Secretaria Municipal de Defesa Civil e Políticas
 ،)de Segurança de Duque de Caxiasالبرازيل
مدارس آمنة ،وطالب قادرون على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1082
الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي (International
 ،)Association of Applied Psychologyوائتالف منظمات
علم النفس غير الحكومية المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي
باألمم المتحدة (Psychology Coalition of NGOs
)accredited at ECOSOC at the United Nations
مشروع تواصل األطفال عالم ًيا :برنامج نموذجي من أجل الشباب لتعزيز
القدرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1159

جامعة طهران للعلوم الطبية (Tehran University of
)Medical Sciences
العاصفة الرعدية بطهران :قصة نجاح غير متوقعة
www.wcdrr.org/conference/events/1097

الرابطة الدولية لمساعدة المسنين ()HelpAge International
القدرة على مواجهة الكوارث في عالم المسنين
www.wcdrr.org/conference/events/1172

جامعة فلوريدا الدولية ()Florida International University
التحدي القائم أمام مبادرة R!SE
www.wcdrr.org/conference/events/1182

رئاسة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ (Disaster and Emergency
)Management Presidency
النهج القائم على المخاطر لمواجهة الفيضانات في تركيا
www.wcdrr.org/conference/events/1167

جامعة كوجالي ()Kocaeli University
 10خطوات للتخطيط في حاالت الطوارئ في المدارس
www.wcdrr.org/conference/events/1185
جمعية ( Practical Actionعضو في المجلس االقتصادي
واالجتماعي باألمم المتحدة ()ECOSOC
فهم دور التحويالت المالية في الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1105
حكومة مدينة ماكاتي ()City Government of Makati
تبني نهج للتقارب بمدينة ماكاتي بهدف تعزيز قدرة المجتمع على
مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1127
حملة لدعم إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث في أوروغواي
(Campaign advocate for making cities resilient
)in Uruguay
الحد من مخاطر الكوارث في االستثمارات العامة  -دراسة حالة إلحدى
المدن الصغيرة في أوروغواي
www.wcdrr.org/conference/events/1176
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الخدمات البلدية للحماية المدنية (Civil Protection Municipal
 ،)Serviceالبرتغال
البرامج الناجحة لرفع الوعي بشأن الحد من مخاطر الكوارث في أمادورا،
البرتغال
www.wcdrr.org/conference/events/1128

سلطة إقليم البتراء للتنمية والسياحة (& Petra Development
)Tourism Region Authority
التقييم المتكامل للمخاطر بإقليم البتراء
www.wcdrr.org/conference/events/1113
شبكة New Delhi Television
هل يجب تعديل قوانين إدارة الكوارث من أجل منح الضحايا الحق
القانوني في التعويض؟
www.wcdrr.org/conference/events/1116
شبكة مياجي جو نت (/)Miyagi Jo-Netائتالف منظمات المجتمع
المدني باليابان الخاصة بمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني
بالحد من مخاطر الكوارث لعام 2015
القيادات النسائية أثناء الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1102
شركة  ،GIZشركة Arken consulting
الحاجة إلى توحيد مستويات تنبيه اإلنذار المبكر
www.wcdrr.org/conference/events/1125

المنتدى العام

شركة Masa Group
الذكاء االصطناعي للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1111
شركة Orchestrate & Go Ltd.
تحويل المعاناة إلى فرصة مستدامة  -استخدام البناء المكون من وحدات
للتعافي من الكوارث :الحل األفضل للتنفيذ
www.wcdrr.org/conference/events/1088
شركة  - RMSحلول إدارة المخاطر (RMS Risk Management
)Solutions
تحديات تقييم مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1192
شركة Royal Haskoning DHV
نحو إيجاد مدن قادرة على مواجهة كوارث المياه
www.wcdrr.org/conference/events/1180
شركة SIGNALERT sarl
 :SIGNALERTتطبيق يتيح وضع خرائط تتعلق بالحد من مخاطر
الكوارث عبر اإلنترنت
www.wcdrr.org/conference/events/1114
شركة ICOMOS-ICORP and Marrion Fire & Risk
Consulting PE, LLC
حماية التراث الثقافي من الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1170
شركة )NCIF-ACHE-MCO( ONG ACHE Internacional
الكفاءة اإليكولوجية والمشاركة المجتمعية في هايتي ،وكوبا،
والجمهورية الدومينيكية
www.wcdrr.org/conference/events/1083
الصليب األحمر بسويسرا ()Swiss Red Cross
الخبرات المستخلصة من التجارب الميدانية
www.wcdrr.org/conference/events/1085

قسم إدارة المخاطر ()Department of Disaster Management
وبرنامج اإلدارة الشاملة للكوارث ( )CDMP IIووزارة إدارة الكوارث
واإلغاثة ()MoDMR
االستجابة الصوتية التفاعلية ( :)IVRاإلنذار المبكر في بنغالديش
www.wcdrr.org/conference/events/107
القيادة العامة لرسم الخرائط (،)General Command of Mapping
تركيا
الخرائط الرقمية ثالثية األبعاد الخاصة بتقييم األخطار الطبيعية
www.wcdrr.org/conference/events/1207
كامبيناس (الحكومة المحلية) ومنظمة  ،AISRالبرازيل
برامج مجانية إلدارة المخاطر في المناطق الحضرية
www.wcdrr.org/conference/events/1092
كلية Faculdade Cásper Líbero
أربعة نماذج للتعريف بالمخاطر من أجل بناء قدرة المجتمعات على
مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1081
كلية الدراسات العليا للعلوم اإلنسانية (Graduate School of
 ،)Human Sciencesجامعة أوساكا
شبكة "إسداء المعروف" من الناجين إلى المنقذين
www.wcdrr.org/conference/events/1090
لجنة هويرو
قصص النجاح النسائية الشعبية
www.wcdrr.org/conference/events/1162
مبادرات األديان الموحدة ()United Religions Initiative
ميامي ،فلوريدا :مدينة عرضة لخطر الغرق في البحر
www.wcdrr.org/conference/events/1104
مبادرة الزالزل والحواضر الكبرى (Earthquakes and
)Megacities Initiative
تقييم القدرة على مواجهة الكوارث :نتائج التقييم الذاتي ألصحاب
المصلحة األساسيين في مترو مانيال
www.wcdrr.org/conference/events/1121

فريق Safe Side
فريق Baby Safe Side
www.wcdrr.org/conference/events/1140

مبادرة نانسن ()The Nansen Initiative
لماذا يجب تناول احتياجات األشخاص النازحين بسبب الكوارث في سِ نداي
www.wcdrr.org/conference/events/1347

فريق Safe Side
فريق  :Safe Sideمتطوعون محترفون في المملكة العربية السعودية
www.wcdrr.org/conference/events/1151

مجلس مقاطعة سومرست ()Somerset County Council
منظور شخصي بشأن إدارة الكوارث الطبيعية :فيضانات سومرست
لعام 2014
www.wcdrr.org/conference/events/1178

فريق البحث واإلنقاذ والمساعدات اإلنسانية التابع لمنظمة ()GEA
ورئاسة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ ()AFAD
التضامن بين األطفال اليابانيين والتركيين بعد كارثة التسونامي
www.wcdrr.org/conference/events/1110
فريق التصدي للكوارث التابع لمنظمة أنقذوا جنوب أفريقيا
( ،)Rescue South Africaوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي
()Japan International Cooperation Agency
منظمة أنقذوا جنوب أفريقيا ()Rescue South Africa
www.wcdrr.org/conference/events/1351

المديرية الوطنية للحماية واإلنقاذ (National Protection and
 ،)Rescue Directorateكرواتيا
تطوير مركز عالمي لالمتياز بشأن االنهيارات األرضية
www.wcdrr.org/conference/events/1191
مدينة ريكوزينتاكاتا ()City of Rikuzentakata
بناء القدرة على مواجهة الكوارث من أجل المستقبل :إنشاء مدينة كاملة
من بين أنقاض الدمار
www.wcdrr.org/conference/events/1120
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

مركز إدارة المخاطر  -مؤسسة صندوق الضعفاء ()Dompet Dhuafa
استخدام "التغطية اإلذاعية" لتحفيز المتطوعين والحكومات المحلية
على تولي مسؤولية أكبر في الدعوة إلى الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1094

معهد التنمية الخارجية ()Overseas Development Institute
إزالة العوائق :إلحراز تقدم حقيقي في مجال الحد من مخاطر الكوارث
يجب اتخاذ إجراءات في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات
www.wcdrr.org/conference/events/1187

مركز األبحاث المشتركة للمفوضية األوروبية (European
)Commission Joint Research Centre
الشراكة العالمية لمواجهة الفيضانات  -توحيد القوى
www.wcdrr.org/conference/events/1091

معهد المقاطعة إلدارة المخاطر وتغير المناخ ( - )IDIGERبوغوتا
 - SIREنظام المعلومات المعني بإدارة المخاطر وتغير المناخ
www.wcdrr.org/conference/events/1095

المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث (Asian Disaster Preparedness
)Center
تعزيز قدرة المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1146

المعهد الوطني اإليطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (National
)Institute for Geophysics and Volcanology of Italy
معارف جديدة من أجل تعزيز فعالية الحد من مخاطر الكوارث من خالل
رصد األرض
www.wcdrr.org/conference/events/1184

المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث (Asian Disaster
)Preparedness Center
حملة ( iPrepareاالستعداد) :بناء وعي المجتمعات بشأن التأهب للكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1154

معهد ستوكهولم للبيئة ()Stockholm Environment Institute
المياه ،وخدمات الصرف الصحي ،والنظافة العام في المدن القادرة على
مواجهة الكوارث :مشروع النظافة واإلنقاذ
www.wcdrr.org/conference/events/1132

المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (International Centre
)for Integrated Mountain Development
التعاون اإلقليمي بشأن نظام معلومات الفيضان في الهيمااليا
www.wcdrr.org/conference/events/1138
المركز العالمي المعني بالقدرة على مواجهة الكوارث
()Global Disaster Resilience Centre
خارطة طريق للشبكة األوروبية للتعليم لتعزيز القدرة على مواجهة
الكوارث ANDROID -
www.wcdrr.org/conference/events/1163
المركز المعني بدمج ذوي اإلعاقة في عملية التنمية Centre for
 )CDD( Disability in Developmentومنظمة CBM
فعال في الحد من مخاطر الكوارث
النساء ذوات اإلعاقة :عنصر رئيسي ّ
www.wcdrr.org/conference/events/1078
مركز تعاون جامعة أكسفورد وجامعة هونغ كونغ الصينية لالستجابة
للكوارث واالستجابة الطبية اإلنسانية (Collaborating Centre
for Oxford University and CUHK for Disaster
))CCOUC( and Medical Humanitarian Response
قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث في األقليات العرقية في بر الصين
الرئيسي
www.wcdrr.org/conference/events/1118
مستشفى اسطنبول بجامعة يدي تيبه (Istanbul Yeditepe
)University Hospital
كيفية النجاة في حالة انهيار المبنى
www.wcdrr.org/conference/events/1173
معهد التنمية الخارجية ()Overseas Development Institute
ست خطوات لتعميم المساواة بين الجنسين في الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1157
معهد التنمية الخارجية ()Overseas Development Institute
إدماج أبعاد الجنس ،والسن ،واإلعاقة ،والثقافة في إطار الحد من مخاطر
الكوارث لما بعد عام 2015
www.wcdrr.org/conference/events/1160
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معهد ستوكهولم للبيئة ()Stockholm Environment Institute
ربط الحد من مخاطر الكوارث بالتكيف والتنمية من أجل التعامل مع
العوامل الكامنة وراء المخاطر
www.wcdrr.org/conference/events/1142
المفوضية األوروبية
الحلول المستندة على الطبيعة للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1079
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ()UNISDR
اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر  -دور إدارة المعلومات والمعرفة ()IKM
في الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1080
منظمة ( CADMEالجهود المبذولة للتخفيف من أثر الكوارث في
المناطق الساحلية)
الحد من مخاطر الكوارث عن طريق األطفال في المدارس الفقيرة في الهند
www.wcdrr.org/conference/events/1093
منظمة ChildFund Australia
فرق الشباب في فيثاياس بالفلبين تساعد في التصدي إلعصار هايان،
مارك مكبيك
www.wcdrr.org/conference/events/1169
منظمة Duryog Nivaran
إدارة المخاطر والمساءلة :الدروس المستفادة من جنوب آسيا
www.wcdrr.org/conference/events/1112
منظمة Duryog Nivaran
دور المرأة في الحد من المخاطر وبناء القدرة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1129
منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة ( )UNESCOبانكوك
التثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث من خالل تطبيقات الهاتف المحمول
www.wcdrr.org/conference/events/1181

المنتدى العام

المنظمة الدولية للتقدم الصناعي ،والروحي ،والثقافي ()OISCA
استراتيجيات طويلة األجل من أجل حلول طويلة األجل
www.wcdrr.org/conference/events/1134
المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية (Habitat for Humanity
)International
 :PASSAالنهج التشاركي للتوعية بالمأوى اآلمن
www.wcdrr.org/conference/events/1179
منظمة أوكسفام بريطانيا العظمى ()Oxfam GB
يجب أن يصبح تدفق المعلومات أسرع من تدفق المياه
www.wcdrr.org/conference/events/1124
منظمة زورق السالم ( )Peace Boatوحملة إكساب المدن القدرة على
مواجهة الكوارث ()Making Cities Resilient Campaign
منظمة زورق السالم ( )Peace Boatوحملة إكساب المدن القدرة على
مواجهة الكوارث ()Making Cities Resilient Campaign
www.wcdrr.org/conference/events/1150
منظمة سوكا غاكاي الدولية ()Soka Gakkai International
المنظمات الدينية التي تعمل مع المجتمعات المحلية
www.wcdrr.org/conference/events/1196
منظمة طهران للحد من الكوارث وإدارتها (Tehran Disaster
)Mitigation and Management Organization
برنامج اإلخالء اآلمن في حاالت الطوارئ في وحدات األحياء السكنية بطهران
www.wcdrr.org/conference/events/1156
منظمة فرسان مالطة ()The Sovereign Order of Malta
من أجل تضافر األديان في العمل اإلنساني
www.wcdrr.org/conference/events/1343
منظمة فيلق الرحمة ()Mercy Corps
كيفية تطوير التأمين متناهي الصغر للكوارث والتسويق له
www.wcdrr.org/conference/events/1096
منظمة فيلق الرحمة ()Mercy Corps
دور المصارف الريفية في االستعداد لمواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1106
مهدي زار
اإلدارة المتطورة للكوارث في إيران
www.wcdrr.org/conference/events/1346
مؤسسة AmeriCares
دمج اعتبارات الصحة العامة في إطار ما بعد عام  2015المعني بالحد
من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1087
مؤسسة Arctik
مشروع " Enhanceالتحسين"  -الشراكة من أجل الحد من المخاطر
www.wcdrr.org/conference/events/1122
مؤسسة Brandz media.tv
انكسار خط أنابيب النفط في نيجيريا :النهج المتبع للحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1144

مؤسسة Build Change
استخدام تكنولوجيا موفرة للتكاليف :حالة التعديالت التحديثية
www.wcdrr.org/conference/events/1123
مؤسسة Crossroads
ما مدى أمان العالم الذي تعيش به؟ محاكاة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1131
مؤسسة )GEM Foundation( Gem
فتح الصندوق األسود :التعاون بشأن تقييم مخاطر الزالزل في جميع أنحاء
العالم
www.wcdrr.org/conference/events/1109
مؤسسة Titan America
األسباب الجذرية لكوارث البيئة المبنية في البلدان المتقدمة والدروس
المستفادة لجميع البلدان
www.wcdrr.org/conference/events/1186
مؤسسة الحفظ الدولية اليابانية (Conservation International
)Japan
مشاركة المجتمعات المحلية في الحد من مخاطر الكوارث القائم على
النظام البيئي
www.wcdrr.org/conference/events/1103
مؤسسة ساريتسا (صندوق ساريتسا االستئماني) Saritsa
)Saritsa Charity Trust( Foundation
اآللية المتطورة لتمكين النساء ،والفتيات ،وغيرهم من الفئات لتطوير
القدرة الشاملة على الكاملة على مواجهة الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1089
الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (International Panel on
)Climate Change
التأثير ،والتكيف والضعف  -النتائج التي توصل إليها الفريق العامل
الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
www.wcdrr.org/conference/events/1345
وحدة تنسيق مشروع اسطنبول الخاص بحاكمية اسطنبول (Istanbul
)Governorship Istanbul Project Coordination Unit
مشروع اسطنبول للحد من مخاطر الزالزل والتأهب لحاالت
الطوارئ (Istanbul Seismic Risk Mitigation and
))Emergency Preparedness Project (ISMEP
www.wcdrr.org/conference/events/1161
وزارة التعليم الوطني بتركيا (Ministry of National Education
)of Turkey
دور المعلمين في التوعية بالحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1158
وزارة الدفاع المدني بوالية ريو دي جانيرو (State Department
)of State Civil Defense of Rio de Janeiro
التخطيط لتهديدات الكوارث الطبيعية في ريو دي جانيرو
www.wcdrr.org/conference/events/1135
وزارة حاالت الطوارئ في أوزبكستان (Ministry for Emergency
)Situation of Uzbekistan
التعاون في وزارة حاالت الطوارئ في أوزبكستان
www.wcdrr.org/conference/events/1344
141

اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

الوفد الوطني المعني بالمخاطر الكبرى (National Delegation
)for Major Risks
االستثمارات العامة في البنية التحتية للحد من مخاطر الكوارث الناجمة
عن الفيضانات في مدينة باب الوادي بالجزائر
www.wcdrr.org/conference/events/1203
الوكالة الفضائية األوروبية ()European Space Agency
إطار متكامل لدمج رصد األرض في الحد من مخاطر الكوارث
www.wcdrr.org/conference/events/1198
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
الجفاف :نهج الحد من مخاطر الكوارث الذي يخضع لإلدارة المجتمعية
في أفريقيا جنوب الصحراء
www.wcdrr.org/conference/events/1152
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (Japan International
)Cooperation Agency
نقل معارف وخبرات الشعب الشيلي والياباني في مجال الحد من مخاطر
الكوارث إلى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
www.wcdrr.org/conference/events/1195
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (Japan International
 ،)Cooperation Agencyوإدارة التنمية الريفية
()Rural Development Department
بناء القدرة على مواجهة الكوارث في مجتمعات الرعاة والرعاة
المزارعين األفريقيين
www.wcdrr.org/conference/events/1149
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (Japan International
/)Cooperation Agencyوكالة غرينادا الوطنية المعنية بإدارة الكوارث
()Grenada National Disaster Management Agency
مسابقة بطولة الشباب الخاصة باإلدارة الشاملة للكوارث
(Comprehensive Disaster Management Youth
))CDMYCC( Championship Competition
www.wcdrr.org/conference/events/1148
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تأكيدات أصحاب
المصلحة

رحّ ب مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث بتقديم ما يزيد على  450التزامًا طوعيًا
من أصحاب المصلحة للحد من مخاطر الكوارث.
يمكن االطالع على االلتزامات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة على موقع الويب:
http://preventionweb.net/go/commitments
سيتم إكمال هذه االلتزامات عن طريق التسجيل عبر اإلنترنت مع إجراء تحليل لمدى تنفيذها.
قدّم العديد من أصحاب المصلحة أي ً
ضا تأكيدات جماعية يتم توضيحها فيما يلي.
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إعالن سِ نداي بشأن الحكومات المحلية
والحكومات دون الوطنية
"ضمان تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث
في المجتمع الحضري"
1-1نحن ،الحكومات المحلية والحكومات دون الوطنية المشاركون في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد
من مخاطر الكوارث ،قد اجتمعنا خالل الفترة من  14إلى  18آذار/مارس  2015في مدينة سِ نداي بمقاطعة مياجي
في اليابان.
2-2ونحن نعرب عن عميق امتناننا لمدينة سِ نداي ،وحكومة اليابان ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
( )UNISDRالستضافتهم هذا الحدث المهم؛
3-3ونحن نقدر أن تغير المناخ والتنمية الحضرية الشاسعة يمثالن أحد األسباب الرئيسية الكامنة وراء المخاطر والتي
تزيد حدة تعرض الناس واألصول للمخاطر والتضرر منها ،وذلك في ظل توقع إقامة نسبة  %66من سكان العالم في
المناطق الحضرية بحلول عام  ،2050لذا أصبح لزامًا أن يتم دمج القدرة على مواجهة الكوارث في التنمية من أجل
إنشاء مدن مستدامة في المستقبل؛
4-4ونقدر الدور الذي لعبه "إطار عمل هيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث"
خالل السنوات العشر الماضية ،وهو ما نتج عنه زيادة الوعي العامة ،وتكريس االلتزامات السياسية ،وبناء القدرات
ال سيما على مستوى الحكومات المحلية والحكومات دون الوطنية ،من خالل حملة "إكساب المدن القدرة على مواجهة
الكوارث :مدينتي تستعد" والشراكة الخاصة بها؛
5-5كما نؤكد أنه على الرغم من كل الجهود المكثفة التي بُذلت ،إال أنه ما يزال هناك ثغرات واضحة فيما يتعلق بالقدرة،
والمعرفة ،والتمويل على الصعيد المحلي وهو ما من شأنه أن يضمن التنفيذ واالستدامة؛
6-6ونأخذ في حسباننا أهداف التنمية المستدامة المقترحة التي ربما تدعو إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة،
وآمنة ،وقادرة على المجابهة ،ومستدامة بما في ذلك النظام المناخي الجديد الذي من المزمع أن يتم اعتماده خالل
مؤتمر األمم المتحدة الحادي والعشرين المعني بالمناخ " "COP21المنعقد في باريس؛
7-7ونعرب عن حاجة الحكومات الوطنية وشركاء التنمية إلى تقدير الدور المهم الذي تضطلع به الحكومات المحلية
والحكومات دون الوطنية فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة عبر تضمين تلك الحكومات
في التخطيط طويل األجل وعمليات االستعراض الوطنية؛
8-8ونقبل األهداف الواردة في إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015
9-9وندرك أن إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015يدعو إلى تمكين السلطات المحلية ،حسب
االقتضاء ،من خالل وسائل تنظيمية ومالية من أجل العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والتنسيق معهم بشأن إدارة
مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي؛
1010ونأخذ في االعتبار الخبرة المكتسبة من تنفيذ "القائمة المرجعية ذات النقاط العشر – العناصر األساسية إلكساب المدن
القدرة على مواجهة الكوارث"
إننا نلتزم بما يلي

 أاعتماد استراتيجيات وخطط محلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها والتي تغطي فترات زمنية مختلفة وتستهدفمنع أو تقليل نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وتعزيز الم َنعة االقتصادية واالجتماعية والصحة والبيئية،
وتكون لها مستهدَ فات ومؤشرات وأطر زمنية؛
 بإنشاء منتديات للتنسيق الحكومي تضم جميع أصحاب المصلحة وتعزيزها على األصعدة المحلية بما يشمل علىسبيل المثال وليس الحصر الشباب ،واألطفال ،والنساء ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والجمعيات المهنية ،واألوساط
األكاديمية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية ،ووسائل اإلعالم ،والقطاع الخاص من خالل المنابر
المحلية المعنية ببناء القدرة على مواجهة الكوارث؛
 جتشجيع جعل تقييمات مخاطر الكوارث جزءاً من عملية وضع سياسات استخدامات األراضي وتنفيذها ،بما في ذلكالتخطيط الحضري ،وتقييم تدهور األراضي ،والسكن غير النظامي وغير الدائم ،واإلدارة المتكاملة للمياه ،واستخدام
مبادئ توجيهية وأدوات متابعة مُعدّة في ضوء التغيرات الديمغرافية والبيئية المتوقعة؛
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 دإجراء تقييم دوري لمخاطر الكوارث ،بما في ذلك مصادر المخاطر القائمة ،والناشئة والجديدة ،وقابلية التضرر بها،وقدرتها ،ومدى التعرض لها ،وخصائص األخطار المتسببة في نشوئها وآثارها المتعاقبة المحتملة التي تنشأ على
النطاقات االجتماعية ،واالقتصادية ،والمكانية ذات الصلة؛
هـ -التشجيع التشجيع على تنقيح ما هو قائم أو استحداث الجديد من قوانين وقواعد البناء وممارسات إعادة التأهيل
واإلعمار على المستوى الوطني و/أو المحلي ،حسب االقتضاء ،بهدف جعلها أكثر قابلية للتطبيق في السياق المحلي،
ال سيما في المستوطنات البشرية غير النظامية والهامشية ،وتعزيز القدرة على تطبيق هذه القوانين واستقصائها
وإنفاذها من خالل نهج مالئم ،بهدف تعزيز إنشاء البنى المقاومة للكوارث والمباني المستدامة باستخدام تقنيات مبتكرة
أو تقليدية على النحو المالئم؛
 وضمان تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البنية التحتية الحيوية الجديدة والقائمة ،بما في ذلك دمج اعتباراتوتدابير الحد من مخاطر الكوارث في األدوات المالية والتمويل؛
 زريادة تنفيذ " القائمة المرجعية ذات النقاط العشر – العوامل األساسية إلكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث"الجديدة والبحث عن فرص تعاون مع المبادرات القائمة ،واآلليات ،والعمليات مثل "مبادرة اإلسراع في إنشاء مدن
قادرة على مواجهة الكوارث" ،و "ميثاق ديربان المعني بالتكيف" ،و "اتفاق رؤساء البلديات" ،و "تعاون ميدلين"
و "سلسلة الكونغرس المعنية بالمدن القادرة على مواجهة الكوارث"؛
 حمتابعة تنفيذ هذا اإلطار واستعراضه على الصعيد المحلي بنا ًء على أدوات الرصد المتفق عليها دوليًا مثل"أدوات الحكومات المحلية للتقييم الذاتي ( ")LGSATأو "سجل أداء المدن فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الكوارث
التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (")UNISDR؛
 طتعزيز االستخدام واإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية وتنفيذ نهج متكاملة إلدارة الموارد الطبيعية والبيئية التي تتضمنالحد من مخاطر الكوارث
ً
فضل عن
 ياالستثمار في أنظمة اإلنذار المبكر والتنبؤ المتمحورة حول اإلنسان ومتعددة المخاطر ومتعددة القطاعاتتطوير هذه األنظمة والحفاظ عليها وتعزيزها؛
 كتجهيز سياسة للطوارئ واالستعداد للكوارث وتحديثها بشكل دوري والتي تدمج الحد من مخاطر الكوارث في عملياتالتعافي وإعادة التأهيل فيما بعد الكارثة؛
 لتثقيف المواطنين والمجتمعات وبناء قدراتهم على التصدي للكوارث بشكل فعّال من خالل التثقيف بشأن الحد منمخاطر الكوارث والتدريبات العملية في المدارس والمجتمعات؛
 متعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تضافر أفضل للجهود لتحقيق أهداف القدرة على مواجهة الكوارث؛ نإنشاء شبكة عالمية للتواصل مع المدن المنكوبة من أثر الكوارث من أجل مشاركة المعلومات والتعاون المشترك؛1111ونقدر دور الحكومات المحلية باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة في حاالت الكوارث ونؤكد الحاجة القصوى إلى وجود تعاون
دولي ،ونؤكد هنا مجد ًدا على االلتزامات القوية المقدمة من جانب الحكومات المحلية والحكومات دون الوطنية والشبكات التابعة
لهم ،والمنقولة من خالل الحكومات المحلية من أجل االستدامة ( ،)ICLEIوالمدن والحكومات المحلية المتحدة ( ،)UCLGللتعاون
مع الحكومات الوطنية والمجتمع العالمي لدعم تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .2030-2015

1212ونطالب باستمرار حملة "إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث :مدينتي تستعد" مع تقديم مزيد من الدعم والمساعدات
المباشرة على الصعيد المحلي؛
1313ونحث الوكاالت ،والشبكات ،والهيئات المعنية األخرى بالحكومات المحلية على مواصلة دعم التعاون والتعلم المتبادل
وتنمية القدرات بين الحكومات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ هذا اإلطار؛

وأخيرا:
ً
1414سوف نعود لالجتماع مرة أخرى من خالل المؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة( )UCLGعام 2016
في بوغوتا ،بكولومبيا ومؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
عام  2016والذي سيدعو إلى تقديم التزامات على الصعيدين الوطني والمحلي لدعم "الخطة الحضرية الجديدة".

 17آذار/مارس  ،2015سِ نداي
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االلتزام المقدم من شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر
الكوارث ()DRR-PSP
شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث ( )DRR-PSPهي فريق تطوعي يضم  92شركة تنتمي لـ  36بلد وتتعاون تلك
الشراكة مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRعلى إيجاد حلول ألنشطة القطاع الخاص القادرة على مواجهة
الكوارث والمُراعية لمخاطر الكوارث .ينتمي أعضاء شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث ( )DRR-PSPلشركات
محلية وعالمية ويغطون قطاعات متنوعة من بينها الهندسة ،والرعاية الصحية ،والبناء ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتأمين .يساهم أعضاء
شراكة القطاع الخاص في مهمة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRالمتمثلة في تعزيز القدرة على مواجهة
الكوارث ودعم الحد من مخاطر الكوارث من خالل ما لديهم من معرفة بشأن التنبؤ بالمخاطر ،وإدارة المخاطر ،ومبادرات األعمال
الهادفة إلى الحد من تأثير الكوارث .يلتزم جميع أعضاء شراكة القطاع الخاص بـ "بيان التزام القطاع الخاص التقاء الكوارث ،والقدرة
على مواجهتها والحد من المخاطر" و"الدعوة إلى اتخاذ إجراءات :خمسة عناصر أساسية لألعمال في مجال الحد من مخاطر الكوارث".
ترى شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث ( )DRR-PSPأن هناك مصلحة متبادلة واضحة لتعاون القطاعين العام
والخاص ،حيث إن القطاع الخاص يعتمد على قدرة البنية التحتية العامة على مواجهة الكوارث والخدمات العامة من أجل إجراء
األعمال الخاصة به ،بينما تعتمد الحكومات والمجتمعات على ممارسات األعمال القادرة على مواجهة الكوارث من أجل الوصول
القتصاد مستقر ومستدام.
يصف هذا االلتزام الطوعي المقدم من شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث ( )DRR-PSPكيف يستهدف األعضاء
التابعون لنا تنفيذ الرؤى الخمس للقطاع الخاص المتعلقة بتحقيق مستقبل قادر على مواجهة الكوارث وكيف من المزمع أن تتماشى
جهودنا وتدعم عمل الحكومات المعني بتنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .2030-2015
الرؤية األولى :الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص تدعم الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها على
الصعيدين المحلي والوطني.
 .1-1وضع إطار للتخطيط الشامل لمواجهة الكوارث يتضمن إدارة أصول البنية التحتية وقابلية التضرر الطبيعية المترتبة على
نوع الكارثة ،وأعمال القطاع الخاص في المجتمع ،والموقع المادي .من المزمع أن يتم استخدام هذه األداة من أجل تعاون القطاعين
العام والخاص لوضع إجراءات بشأن االستعداد للكوارث المحتملة واالستجابة لألحداث .ومن المتوقع أن تتوفر هذه األداة من خالل
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()UNISDR؛ في حزيران/يونيو 2016
 .2-1وضع مجموعة من الحوافز (االئتمانات الضريبية ،وأقساط التأمين ،وما إلي ذلك) وآليات مالية خاصة بالقطاع الخاص
لتشجيع االستثمارات واألعمال بهدف تحسين قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث ،بما في ذلك الصندوق األخضر للمناخ،
بحلول كانون األول/ديسمبر 2016
 .3-1وضع عملية وإجراء لتوثيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإجراءات التخطيط للمخاطر الطبيعية ،والتصدي لها ،والتعافي
منها .ومن المزمع أن يتم هذا المنتدى عبر اإلنترنت حيث يمكن للقطاعين العام والخاص إكماله بسهولة ،وسوف يتم توفيره لجميع
الحكومات ووحدات األعمال التابعة للقطاع الخاص من خالل األمم المتحدة .كما سيتضمن ذلك عملية تخطيط إلدماج خطط
استمرارية تصريف األعمال المحلية ضمن الخطط الخاصة بالمدينة/البلد/اإلقليم حتى يتسنى وضع خطة مجتمعية شاملة ،بحلول
حزيران/يونيو 2017
 .4-1وضع نموذج تخطيط مجتمعي لتنسيق إجراءات التعافي والذي سيعتمد على نوع تهديد الكوارث ،والتكوين المحلي لوحدات
األعمال الخاصة بالقطاع الخاص ،وعناصر القطاع العام التي تستعد وتتدرب من أجل التعافي السريع بعد وقوع كارثة طبيعية؛
بحلول حزيران/يونيو 2017
الرؤية الثانية :يتم تعزيز بناء القدرة على مواجهة الكوارث في البيئة المبنية من خالل التزام القطاع العام برفع الحد األدنى من
المعايير وتمكين القطاع الخاص من العمل طواعية نحو تحقيق أفضل الممارسات.
 .1-2استخدام التأمين باعتباره وسيلة لمشاركة معلومات المخاطر ،والمساعدة في تنمية المناطق المعرضة للمخاطر ،واختبار
معايير البناء ،والمكافأة الواضحة للقدرة على مواجهة الكوارث.
 .2-2استخدام اإلبالغ عن المخاطر المالية باعتباره محفز لالستثمار في القوانين سالفة الذكر.
 .3-2إيجاد نماذج ناجحة يُحتذى بها من خالل االستثمار في القوانين سالفة الذكر عن طريق األعمال الخاصة بنا.
 .4-2مساعدة المنظمات الدولية على تحسين خرائط المخاطر ونشرها.
 .5-2إدماج مراجعات قوانين البناء في نطاقات مشروع المساعدات الدولية.
 .6-2وضع دليل توجيهي ونشره للقطاع الخاص والذي يتناول قدرة البيئة المبنية على مواجهة الكوارث واالستثمار بها.
 .7-2تطوير قدرات اآلخرين الخاصة بالتدقيق والفحص لقدرة المباني على مواجهة الكوارث.
 .8-2وضع مبادرات شعبية وتوسيع القائم منها في القطاع السكني لتطبيق القوانين سالفة الذكر في المناطق المعرضة للخطر
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الرؤية الثالثة :جميع قرارات االستثمارات المالية والمساءلة ،بما فيها القرارات العامة والخاصة على حد سواء ،تكون
حساسة للمخاطر.
 .1-3تعزيز إدماج مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها في النظام المالي والمحاسبي من خالل مبادرة " 1في  "100من أجل
تحديد اآلليات العامة والخاصة والمشتركة الجديدة والقائمة لقياس المخاطر في االستثمارات وحسابها .وقد يتضمن ذلك التعاون
مع المبادرات القائمة المتعلقة باالستثمارات الحساسة للمخاطر لتوعية الحكومات والقطاعات الرئيسية في الدول النامية والمتقدمة
على حد سواء.
 .2-3وضع مجموعة من الحوافز المالية من أجل تحسين القدرة على مواجهة الكوارث ،بما في ذلك تشجيع تطبيق اختبارات
مخاطر الكوارث والمناخ  -وف ًقا للنموذج الذي وضعه قطاع التأمين  -عبر القطاعات العامة والخاصة والمشتركة؛ ودعم انعكاس
مستوى مخاطر الكوارث على تكلفة رأس المال ،بما يتيح للكيانات التي تثبت قدرة قوية على مواجهة الكوارث أن تقترض بأسعار
فائدة أقل؛ وعرض القدرة على مواجهة الكوارث باعتبارها عامل مهم في االستقرار المالي لالقتصادات من خالل تعزيز المشاركة
مع المنظمين الماليين.
 .3-3تسهيل الحوار الدولي عبر القطاعات العامة ،والخاصة والمشتركة لوضع إطار لطرائق التعاون المحسنة وتبادل المعرفة
في مجاالت تقييم المخاطر ،والتقييم والنمذجة؛ والتنظيم المالي والمحاسبة ،وأنظمة التأمين .ومن المتوقع أن يساهم ذلك في توسيع
خدمات اإلدارة المالية وإدارة المخاطر عبر القطاعات المتعددة وتشجيع نمذجة الكارثة في المناطق الجديدة.
الرؤية الرابعة :األعمال العامة ال ُمراعية للقدرة على مواجهة الكوارث والشركات ال ُمراعية للقدرة على مواجهة الكوارث تعمالن
م ًعا نحو الوصول لمجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث.
 .1 -4تنظيم منتديات جديدة للقطاع الخاص ،أو تعزيز القائم منها ،وعقد مؤتمرات ،وحلقات دراسية على الصعيد الوطني مرة
واحدة على األقل في السنة ،بهدف تثقيف الشركات العتماد ممارسات أعمال قادرة على مواجهة الكوارث واتخاذ قرارات أعمال
حساسة للمخاطر ،وتسهيل تبني تلك الممارسات والقرارات من خالل نشر المعرفة ،واألدوات ،والممارسات المحددة في الرؤى
 ،2و  ،3و  .5إننا نلتزم بالشروع في االلتزامات سالفة الذكر في البلدان التي يبذل أعضائنا جهو ًدا حالية قوية بها (مثل اليابان،
والفلبين ،وكندا ،والهند) بحلول عام 2016؛ والتوسع إلى  10بلدان على األقل بحلول عام  .2018وسوف تكون هذه الجهود،
حيثما أمكن ،شاملة ألصحاب المصلحة المتعددين ولقطاعات متعددة.
 .2-4التواصل مع الرابطات الصناعية ،وكذلك الغرف التجارية على الصعيد المحلي للتعجيل ببناء قدرة األعمال على مواجهة
الكوارث واتخاذ قرارات حساسة للمخاطر في القطاعات الرئيسية؛ وتطويع و "إضفاء الطابع المحلي" على المعرفة ،واألدوات،
والممارسات المحددة في الرؤى  ،2و ،3و 5حسب االقتضاء من أجل تحقيق هذا الهدف .كما نلتزم بالشروع في تنفيذ االلتزامات
سالفة الذكر عام  2016عبر قطاعات التأمين ،والقطاع المالي ،والسياحة ،والهندسة والبناء ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والطاقة ،والعقارات ،والبيع بالتجزئة والتي نملك بها بالفعل أعضاء فاعلين؛ وكذلك في البلدان أو المناطق التي يوجد بها أعضاء
ممثلين .ثم بعد ذلك نتطلع للتوسع إلى جميع القطاعات المحددة أو المذكورة في إطار ما بعد  2015وفي إطار الرصد واإلبالغ
ً
المتعلق به،
فضل عن التوسع جغرافيًا بحلول عام  .2020سيتم وضع األهداف المحددة لعام  2020بحلول عام .2018
 .3-4وضع وتنفيذ مشروعات تدعم تطور قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث على الصعيد المحلي ،مع التركيز على التخطيط
الستمرارية تصريف األعمال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة واألعمال المحلية ،وتدريب الموظفين وتثقيفهم ،والتوعية
على نطاق أوسع في المجتمعات التي يعمل بها أعضاؤنا بهدف تنفيذ عملية رفع الوعي ،والتدريب وتقييم المخاطر ،وبناء قدرات
الحد من المخاطر .وإننا نلتزم بالمشروعات الخمسة التي يشرع األعضاء في تنفيذها بحلول عام .2018
 .4-4نسعى لتنمية منظمتنا لضمان قدرتنا على تمثيل القطاع الخاص بأكمله بمصداقية ،من خالل دعم مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث ( )UNISDRوالمناقشات العالمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها ،بحيث نصبح
بمثابة قناة اتصال بين النقاشات العالمية والجهود التي ُتبذل على مستوى الشركات والجهود القطاعية ،والمجتمعية ،والوطنية على
النحو سالف الذكر .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،نلتزم بمضاعفة أعضائنا بحلول عام 2017؛ وإنشاء عالقات رسمية مع شبكات القطاع
الخاص العالمية الرئيسية الحالية مثل المنتدى االقتصادي العالمي ،واتفاق األمم المتحدة العالمي ،وغرفة التجارة الدولية بحلول
عام 2017؛ كما سنقوم بإنشاء شبكات محلية في خمس بلدان و/أو مناطق على األقل بحلول عام  2017وزيادة ذلك العدد بحلول
عام 2020؛ حتى نصبح مور ًدا وشري ًكا للمنتديات والحكومات الوطنية المعنية برصد إطار ما بعد عام  2015وذلك بحلول
عام  ،2020كما هو الحال مع منتدى كندا للحد من مخاطر الكوارث  -فريق القطاع الخاص العامل .سيتم وضع األهداف المحددة
لعام  2020بحلول عام .2016
الرؤية الخامسة :تحديد المخاطر القائمة واإلفصاح عنها ،واإلدارة االستباقية لهاُ ،يصبح إحدى الممارسات القياسية لألعمال.
 .1-5وضع حالة أو حاالت لألعمال واختبارها بهدف الكشف عن الحد من مخاطر الكوارث/القدرة على مواجهة الكوارث
للمساعدة في زيادة الفهم وقبول ذلك على أنه ممارسة قياسية .وذلك بحلول عام  2018وما بعده.
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 .2-5العمل بشكل تعاوني من خالل هذه الرؤى مع حكومة أو حكومتان على الصعيدين اإلقليمي والوطني من أجل المساعدة على
وضع المعايير وأنظمة المراجعة ،واإلبالغ ودمجها وتنظيمها بهدف التنفيذ الكامل للرؤية الخامسة بحلول منتصف عام .2017
سيتم وضع أهداف شاملة لعام  2020بحلول عام .2018
 .3-5وضع إطار موصى به وأدوات من أجل الكشف التطوعي عن الحد من مخاطر الكوارث/القدرة على مواجهة الكوارث لدى
شركات القطاع الخاصة لتعزيز أفضل الممارسات والعمل التعاوني مع المنظمات ذات الصلة ،ورابطات الصناعة ،و/أو الحكومات
المحلية والوطنية بهدف وضع المعايير واالعتمادات ذات الصلة .تطمح شراكة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث
( )DRR-PSPإلى التنسيق مع العديد من المنظمات ،ورابطات الصناعة ،و/أو الحكومات المحلية والوطنية التي سيتم التركيز
عليها في الرؤيتين  1و  .4الجدول الزمني للتنفيذ :سيتم تجربته بحلول منتصف عام  ،2016وتحديثه بحلول .2020
 .4-5وضع إطار تعليمي و/أو أدوات موصى بها من أجل شفافية الحد من مخاطر الكوارث/القدرة على مواجهة الكوارث لدى
المؤسسات والمنظمات الستخدامها عبر سالسل اإلمداد لديها للوصول إلى المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم .سوف يتيح هذا
النهج أيضًا تعزيز أفضل الممارسات والعمل بشكل تعاوني للتوافق مع الحكومات المحلية والوطنية المعنية و/أو رابطات الصناعة
لوضع المعايير واالعتمادات ذات الصلة على الصعيد المحلي .الجدول الزمني للتنفيذ :سيتم تجربته بحلول منتصف عام ،2016
وتحديثه بحلول .2020
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التزامات األوساط العلمية والتكنولوجية لدعم تنفيذ
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
للفترة 2030-2015
ُتعد المعلومات والبيانات العلمية وكذلك التطبيق الواقعي للتكنولوجيا من العوامل المهمة التي تدعم وضع سياسات واعية واتخاذ قرارات مستنيرة عبر
القطاعات العامة ،والخاصة ،والطوعية .فالمعلومات العلمية متوفرة ولكنها بحاجة إلى ربطها بشكل أفضل بالسياسة واتخاذ القرارات من أجل تعزيز
قدرتنا باستمرار على التنبؤ بمخاطر الكوارث ،واالستعداد لها ،والحد من أثرها ومن ث َّم بناء القدرة على مواجهتها.
قدمت األوساط العلمية والتكنولوجية والشركاء ،بما في ذلك المجموعة الرئيسية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ،مساهمات أثناء العملية التحضيرية
وكذلك خالل مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث .وقد عُقدت جلسة عمل بين تلك األطراف وتناولت "تطبيق العلوم
والتكنولوجيا عند اتخاذ القرارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث" ،حيث أعرب المشاركون عن استعدادهم لتعزيز الحوار والتعاون بين صانعي
السياسات والممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث على األصعدة المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والعالمية بهدف تحديد االحتياجات والفجوات
المعرفية ،والتعاون بشأن تصميم المعرفة الجديدة ووضعها وتقديمها ،ودعم توفر العلم وسهولة الوصول إليه.
وبنا ًء عليه ،التزمت األوساط العلمية والتكنولوجية طوعًا في سنداي بدعم تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  .2030-2015ويُعد أحد
أهداف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث هو إقامة شراكة فيما بين العلوم والتكنولوجيا ،من خالل تعبئة المؤسسات ،والشبكات ،والمبادرات المعنية
بأن تبادر باتخاذ اإلجراءات الواردة في إطار سنداي والمحددة في المهام التالية:
•التقييم  -توفير أدوات تحليلية تهدف إلى التوصل لرؤية أكثر شموالً بشأن مخاطر الكوارث وذلك من خالل تقييم معرفتنا بالمخاطر وبالعوامل
الكامنة وراء مخاطر الكوارث وتطويرها ،إضافة إلى تقييم العلوم المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بما يتسم بأنه تقييم منتظم ،ومستقل ،وذو
صلة بالسياسة.
•البحث التجميعي والبحث القائم على المشاركة  -التصميم واإلعداد المشترك لألبحاث بما يتضمن صانعي السياسات والممارسين لتحسين مستوى
التنبؤ ،ووضع سيناريوهات ،وتحديد خيارات إلدارة المخاطر واختبار الحلول.
•المشورة العلمية  -توفير كفاءات استشارية للعمل إلى جانب الممارسين وصانعي السياسات بهدف ترجمة المعرفة إلى حلول.
•الرصد واالستعراض  -دعم وضع مؤشرات قائمة على العلم ،ومنهجيات مشتركة ،ومعلومات تعزز توافرها واستخدامها على نطاقات مختلفة.
•التواصل والمشاركة  -إقامة شراكات أقوى وتحسين مستوى التواصل بهدف تعزيز استخدام المعرفة العلمية  -التي تتيح اتخاذ قرارات قائمة
على األدلة.
•تنمية القدرات  -لتطوير المعرفة بالمخاطر من خالل إصالح المناهج ،والتدريب المهني ،والتعلم مدى الحياة ،وتوفير القدرات العلمية والتقنية
لدعم استخدام معلومات المخاطر بشكل أكثر فعالية.
رصد األرض ،والمعلومات الجغرافية المكانية ،وتكنولوجيا االتصاالت ،وعلم التحكم اآللي

عقدت األطراف أيضًا جلسة عمل تناولت مجاالت أخرى ذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا ،من بينها رصد األرض ،والمعلومات الجغرافية المكانية،
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وعلم التحكم اآللي ،حيث ركزت األطراف خالل تلك الجلسة على األدوار المنوطة بهم في الحد من مخاطر الكوارث،
وخلصت إلى التعهد بااللتزامات التالية لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة :2030-2015
•يطلق الشركاء في تكنولوجيات رصد األرض شراكة دولية لتيسير استخدام تقنيات رصد األرض وما يتعلق بها من تكنولوجيا قائمة على القمر
الصناعي من خالل مجموعة متنوعة من الجهود بما في ذلك توفير الدعم الفني االستشاري المطلوب للتطبيق.
•يشجع المشاركون الذين يمثلون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام أفضل الممارسات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ويعقدون حلقات عمل لوضع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو تحديث التطبيقات الحالية المتسقة مع نموذج التنمية المستدامة الذكية
المقدم من قِبل االتحاد الدولي لالتصاالت (.)ITU
•تطلق المؤسسات المنوط بها تعزيز استخدام المعلومات الجغرافية المكانية بوابة إلكترونية عن خرائط األخطار الحضرية في المدن الكبرى
كما تقوم بتحديثها بانتظام .يقوم قطاع المعلومات الجغرافية المكانية بدعم تطبيق تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية ،ونقل أفضل الممارسات
إلى البلدان األخرى.
•تقوم المؤسسات المتخصصة في علم التحكم اآللي بتشكيل لجنة تعمل على تسريع تنفيد علم التحكم اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ضمن خطط ولوائح إدارة الكوارث على الصعيد الوطني.
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طلب سِ نداي من األطفال والشباب
"ليس هناك من هو معفي من المسؤولية ،وهي تقع على عاتقنا جميعًا!"
يلتزم األطفال والشباب ،من خالل المجموعة الرئيسية لألمم المتحدة المعنية باألطفال والشباب ،بالمساهمة في تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  ،2030-2015بما يتفق مع المبادئ التالية 1التي يبرزها إطار سِ نداي:

) :V.36.a.(iiاألطفال والشباب من عوامل التغيير وينبغي أن يُتاح لهم المجال والطرائق التي تكفل لهم المساهمة
في الحد من مخاطر الكوارث ،وف ًقا للتشريعات ،والممارسات الوطنية ،والمناهج التعليمية؛

 :III.19.dينبغي إدماج منظور شامل ألبعاد الجنس،
والسن ،واإلعاقة والثقافة في جميع السياسات
والممارسات؛ وتعزيز الدور القيادي للمرأة والشباب.
وينبغي أيضًا ،في هذا السياق ،إيالء اهتمام خاص
لتحسين العمل التطوعي المنظم للمواطنين.

إطار
سِ نداي

 :I.7مع االعتراف بالدور القيادي والتنظيمي
والتنسيقي للحكومات ،ينبغي لها أن تتواصل مع
أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،بما فيهم النساء،
واألطفال والشباب ،واألشخاص ذوو اإلعاقة،
والفقراء ،والمهاجرون ،والشعوب األصلية،
والمتطوعون وأوساط المهنيين ،وكبار السن ،عند
تصميم السياسات ،والخطط ،والمعايير وتنفيذها.

"إننا نطلب منك أن تستعين بنا!"
•المشاركة :نرجو أن يُتاح لنا المجال للمشاركة في وضع إطار سِ نداي ،وتنفيذه ،ورصده ،وتقييمه .وأن يتم دمجنا في لجان الحد من مخاطر الكوارث
التي تعمل على األصعدة المحلية ،والوطنية ،والعالمية .كما نرجو أن يزيد ك ُّم الفرص المتاحة أمام األطفال والشباب للمشاركة في عمليات اتخاذ
القرار ،والتخطيط ،والرصد المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي.
•إجراءات الدعم :دعم قيادة األطفال والشباب ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث في دولتك ومجتمعك.
•بناء القدرات :نرجو أن يُتاح لنا المجال للمشاركة في فرص التدريب الحالية ،وأن يتم دمج الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية فضالً عن
دعم إضافة أنشطة تخص الحد من مخاطر الكوارث وتدريبات لألطفال والشباب من خارج المناهج الدراسية .تعزيز بناء القدرات والتوجيه المقدم
لألطفال والشباب في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
•اإلدارة والمساءلة :لتحقيق الفعالية المرجوة من إطار سِ نداي ،يجب وضع آلية قوية تتعلق بالمساءلة واإلدارة .إننا ندعو إلى مشاركة رسمية لجميع
مجموعات أصحاب المصلحة ،بما في ذلك األطفال والشباب ،في رصد ممارسات المنتدى السياسي الرفيع المستوى بما يتماشى مع االستعراض
الوزاري السنوي  -االستعراض الدوري الشامل ،كما ندعو إلى القيام باإلبالغ البديل ومراقبة االلتزامات الطوعية بصفة رسمية.
•البحث :دعم صغار الفنيين والطالب لمتابعة البحث في مجال الحد من مخاطر الكوارث .التعامل مع األطفال والشباب باعتبارهم شركاء ،ال سيما
عند ترجمة المعرفة العلمية والتكنولوجيا بما يلبي احتياجات المجتمعات وكذلك عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إطار الترويج للحد من
مخاطر الكوارث والتعبئة له.
•الرصد واالستعراض :تضمين األطفال والشباب واإلفصاح عن العمر في عمليات الرصد واإلبالغ البديل في إطار سِ نداي.
•بيئات تعلم آمنة :توفير األساس القانوني ،والموارد ،وبيئة التعلم اآلمنة بهدف حماية األطفال والشباب ،بما في ذلك مناطق النزاع.
•الخدمات والضمان االجتماعي للحد من مخاطر الكوارث :إننا ندعو إلى تعزيز اتخاذ إجراءات وتنفيذ تقييمات بشأن الحد من مخاطر الكوارث داخل
قطاع الخدمات االجتماعية لضمان التنفيذ الكامل لحق اإلنسان في الصحة ،والتعليم ،والمياه ،والمرافق الصحية.
 -1دعم األطفال والشباب لتنفيذ إطار سِ نداي للحد من المخاطر سوف يأخذ في االعتبار ميثاق الطفل للحد من مخاطر الكوارث باعتباره التزامًا مشتر ًكا للحد من مخاطر الكوارث قدمه أكثر من  600طفالً في  21دولة
في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية.
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التزام الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
المعنية بالحد من الكوارث
إن ِلبنات بناء األمم القادرة على مواجهة مخاطر الكوارث تتمثل في االلتزامات التي تضمن أن يكون إلطار سنداي للحد
من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015تأثير على الصعيد المحلي من قِبل أكبر شبكة لمنظمات المجتمع المدني التي
تلتزم بالوصول بالمجتمعات ألن تكون قادرة على مجابهة الحد من مخاطر الكوارث .دون بناء قدرة المواجهة على الصعيد
المحلي بفعالية ،لن يتسنى تحقيق األهداف على الصعيدين الوطني والعالمي .2إضافة إلى ذلك ،تكون أغلب الكوارث متمثلة
في حوادث متكررة صغيرة النطاق ال تجذب االنتباه واالهتمام على الصعيد الوطني وينبغي معالجتها على المستوى المحلي.
لذلك ،من الضروري أن تضمن الحكومات أنه عند تنفيذها إلطار سِ نداي ،ستعمل على إحداث تأثير على المستوى المحلي.
ويتطلب ذلك أن تراعي السياسات ،والخطط ،والبرامج وضع الحياة الواقعية في مقدمة أولوياتها.
يتطلب إطار سِ نداي من المجموعات المختلفة أن تحدد األدوار المنوطة بها في تحقيق نتائج اإلطار .وال سيما منظمات
المجتمع المدني التي تلعب دورً ا فري ًدا.
فهذه المنظمات تستفيد من عالقاتها القوية بالمجتمعات ،ومن عالقاتها بصانعي السياسات على األصعدة الدولية واإلقليمية
والوطنية؛ ومن وضعها على الصعيد المحلي وكذلك من انتشارها العالمي؛ والموارد البشرية؛ والمعارف والخبرات التي
تستقيها من هذا المجال .هذه القيم اإلضافية الخاصة تعني أن األعضاء لدينا يمكنهم تحديد نطاق واسع من األدوار التي يمكن
لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بها لضمان أن يكون إلطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015تأثير
على الصعيد المحلي.
إننا نلتزم بالقيام باألدوار التالية:
المنفذ
العمل على الصعيد المحلي من خالل الشراكة مع الدولة والمجموعات األخرى
القائم ببناء القدرات:
تعزيز القدرات على الصعيد المحلي
وسيط المعرفة
تحديد المعرفة ،والخبرة والممارسات االبتكارية ،وتنميتها ،ومشاركتها
القائم بالتواصل
بناء جسور التواصل بين المجموعات والنطاقات المختلفة لتعزيز المشاركة على الصعيد المحلي
الرصد
ضمان تعزيز المساءلة من خالل رصد التقدم المحرز على الصعيد المحلي واإلبالغ عنه
الدعم
تعبئة احتياجات وأولويات الشعوب المهمشة ودعمها
للتعرف على أمثلة من األنشطة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها في إطار كل دور من هذه األدوار ،يرجى الرجوع إلى
الصفحة  10و  11من خطة التنفيذ الخاصة بالمجتمع المدني لدى الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد
من الكوارث "إننا بحاجة إلى إجراء تقييم واقعي" .ال يمكن للمجتمع المدني القيام بهذه األشياء وحده .بل إن هذه األعمال
بحاجة إلى إقامة شراكات والتعاون بين مختلف المجموعات وعلى جميع األصعدة سواء كانت قطاعية ،أو عالمية ،أو وطنية،
أو محلية .ليس بإمكاننا أن نضمن التأثير الواضح إلطار سِ نداي وغيره من اإلطارات المصاحبة لما بعد عام  2015إال من
خالل العمل التعاوني.

 2تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لمكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث 2013
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اجتماع برلماني بشأن مؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
اإلدارة والتشريعات الخاصة ببيان نتائج الحد
من مخاطر الكوارث
نحن أعضاء البرلمان المنتمون لـ  22دولة تتوزع بين قارات أفريقيا ،واألمريكيتين ،وآسيا والمحيط الهادئ ،وأوروبا فضالً
عن األعضاء الذين ينتمون للبرلمانات اإلقليمية والمجتمعين في سِ نداي يوم  13مارس/آذار  2015بمناسبة مؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ( ،)WCDRRنصدر هذا البيان باعتباره مساهمة في النتيجة
النهائية لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
لقد الحظنا اإلنجازات التي حققها إطار عمل هيوغو في إنقاذ األرواح والحد من تأثير الكوارث ونفخر بما قدمناه من
إسهامات في تحقيق هذه اإلنجازات .لقد شهد تنفيذ إطار عمل هيوغو تطورً ا في التشريعات الوطنية واإلقليمية فضالً عن
إنشاء مؤسسات إلدارة الكوارث ومخاطر الكوارث؛ وكذلك زيادة الميزانية المخصصة؛ وإجراء مشاورات مفتوحة بشأن
المساءلة التي تهدف إلى إيقاف تزايد مخاطر الكوارث.
إننا نرحب بتزايد القرارات البرلمانيةالمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ خالل العقد األخير
3
باعتباره مؤشرً ا قويًا على زيادة الفهم بين أوساط البرلمانيين بشأن الحد من مخاطر الكوارث وااللتزام به.
إننا كذلك ندعم إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015في توجهه نحو التركيز المقترح على معالجة األسباب
الكامنة وراء التوجه الحالي المقلق لمخاطر الكوارث .إننا نتفق على أنه دون منع وقوع المخاطر ،والحد من المخاطر
الحالية ،وتعزيز القدرة على المواجهة ،فلن يكون من الممكن الوصول للتنمية المستدامة التي ستتحقق من خالل "اإلنسان
القادر على المواجهة ،الكوكب القادر على المواجهة".
إننا نقدر ضرورة الفهم األفضل للمخاطر ،وتعزيز إدارة المخاطر ،واالستثمار في القدرة على المجابهة ،ودعم التخطيط
للتعافي لما بعد الكوارث باعتبارها وسائل لترجمة التشريعات إلى إجراءات محلية ووطنية.
نؤكد مجددًا على ضرورة أن يشير إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015إلى األدوار المهمة التي تقوم
بها البرلمانات والبرلمانيون في تنفيذ اإلطار.
إننا كذلك نتعهد بدعم مبادرة لجنة القانون الدولي التي تقترح مشروع معاهدة أو اتفاقية بشأن الحد من مخاطر الكوارث تحت
رعاية األمم المتحدة ،والتي تجعل من واجب الدول أن تعمل على الحد من مخاطر الكوارث وأن تكفل حق الشعوب في أن
تعيش حياتها دون التعرض لتأثيرات الكوارث بما يتماشى مع القانون الدولي العرفي.
إننا ندعو إلى اتساق األطر الدولية الثالثة المهمة لما بعد عام  – 2015وهي إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام  ،2015وأهداف التنمية المستدامة ،وتغير المناخ  -باعتبارها األطر األساسية لضمان االستدامة ،كما نقدر أهمية
أن تكون هذه األطر مترابطة ويدعم بعضها بعضًا.
وبالتالي فإننا من منطلق أدوارنا كقادة سياسيين ،ومشرِّ عين ،ومراقبين ألعمال الحكومة ،نتعهد باتخاذ اإلجراءات التالية
لدعم إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام :2015
1-1تحقيق الدعم السياسي الرفيع المستوى الذي يضمن تحقيق النجاح إلطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015
وخلق بيئة قانونية مواتية لتنفيذ اإلطار على جميع األصعدة.
2-2تعزيز اإلطار التشريعي لدعم التحول النوعي نحو تنمية حساسة للمخاطر وقائمة على القدرة على مواجهتها .وينبغي
أن تتضمن التشريعات الجديدة أو المعدَّلة مجموعة من العناصر القياسية األساسية كما ينبغي أن تتصل باألدوات
القانونية ذات الصلة التقاء المخاطر والحد منها بفعالية وكذلك لتعزيز القدرة على المجابهة .إننا نلتزم بوضع تشريعات
شاملة تراعي االعتبارات الجنسية وتلبي احتياجات المجتمعات والسلطات المحلية وتحركها القيادة واإلرادة السياسية
في المقام األول.

 3راجع الصفحة  155لالطالع على قائمة هذه القرارات
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3-3إجراء استعراضات وتحديثات دورية للتشريعات تستند إلى الدروس المستفادة لضمان المالءمة والفعالية المستمرة.
إننا نلتزم بضمان توفير مخصصات كافية من الميزانية لتواكب تنفيذ األحكام القانونية.
4-4دعم تحسين الهياكل المؤسسية ومالءمتها بهدف التحكم في الحد من مخاطر الكوارث لتجنب ظهور مخاطر جديدة
خالل مسيرة بلداننا لتحقيق التنمية .إننا سنؤيد وندعم استعراض الترتيبات المؤسسية الحالية وبدء عمليات اإلصالح.
وينبغي أن تتضمن التحسينات المؤسسية :تحديد مسؤوليات وأدوار واضحة للحد من مخاطر الكوارث على جميع
األصعدة الحكومية ،وتعزيز التنسيق لضمان االستثمارات الحساسة للمخاطر وتعزيز االستثمارات في مجال الحد من
مخاطر الكوارث.
5-5تعزيز بناء القدرات المحلية والمجتمعية .سوف نضمن أن يتم تفويض مسؤوليات الحد من مخاطر الكوارث إلى
المستويات المحلية باستمرار على أن يصحب ذلك زيادة الموارد المطلوبة لبناء قدرات السلطات والمجتمعات المحلية.
6-6وضع مراقبة صارمة لتعزيز المساءلة .إننا نلتزم بضمان المراقبة الصارمة للقوانين ،والسياسات ،والبرامج المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث ،كما نضمن الفعالية الكاملة لها .ينبغي دعم الرقابة البرلمانية من خالل خبراء مستقلين
إضافة إلى المشاركة الفعَّالة للمواطنين .وبصفتنا ممثلين عن الشعوب ،نلتزم بمشاركة المواطنين في المسائل المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث وأن ندعم الوصول إلى المعلومات بطريقة تتسم بالوضوح والشفافية.
7-7تعزيز التعاون البرلماني للحد من مخاطر الكوارث .إننا سنستمر في تطبيق القرارات البرلمانية المتخذة من أجل
استكمال تنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015وتعزيز الحوار البرلماني وتبادل المعرفة ،وتناوُ ل
قضية الحد من مخاطر الكوارث بشكل أكبر في جميع البرلمانات.
8-8الحفاظ على االستمرارية المؤسسية من خالل التخطيط الفعَّال للتعافي لما قبل الكوارث بما يشمل االستعداد للكوارث،
والتصدي لها ،والتعافي منها ،وتخفيف حدتها وتدابير التنمية المستدامة.
9-9في إطار اإلجراءات المتخذة في سبيل القيام بالمتابعة ،فإننا نحث االتحاد البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث لوضع خارطة طريق/قائمة مرجعية لتيسير مشاركة البرلمانات والبرلمانيين في التنفيذ الفعَّال
إلطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015ونوصي بوجود سلسلة من التدخالت والمشاركات لضمان تحقيق
أكبر قدر من التأثير .كما نطالب االتحاد البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بإعداد
مذكرة توجيهية بشأن المكونات األساسية المتضمنة في سياسة الحد من المخاطر الفعَّالة وفي التشريعات المتعلقة بها
ووضع نموذج/بروتوكول للبرلمانات والبرلمانيين التباعه في رصد تنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام  2015واإلبالغ عنه بانتظام.
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القرارات البرلمانية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث
2014-03-20

القرارات التي تبنتها البرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي خالل الجمعية
رقم  130لالتحاد البرلماني الدولي ،نحو تنمية قائمة على القدرة على مواجهة المخاطر:
مع الوضع في االعتبار االتجاهات الديموغرافية والقيود الطبيعية

2014-06-06

القمة العالمية الثانية للمشرِّ عين

2013

بروتوكول برلمان أمريكا الالتينية إلدارة مخاطر الكوارث ،الذي يم ِّكن  23دولة من الدول
األعضاء من دمج مبادئ توجيهية بشأن بناء القدرة على المجابهة ضمن التشريعات الحالية
والناشئة لديها
القانون األساسي للبرلمان األوروبي (بصيغته المعدلة) الخاص بأداة التعاون اإلنمائي ،والذي
يتيح دعم مكامن الضعف والحد من المخاطر في البلدان النامية

2012-10-04

يؤكد إعالن القمة السابعة للشراكة البرلمانية بين آسيا وأوروبا ( )ASEP7التي انعقدت في
فيينتيان ،بجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،على التزام البرلمانيين اآلسيويين واألوروبيين
بمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لتحقيق التنمية المستدامة.

2012-03-16

يلتزم إعالن دكا البرلماني بأن يتم تعميم مناقشة مسألة التكيف مع تغير المناخ وتدابير الحد
منه في البرلمانات.

2011-12-09

االجتماع البرلماني لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير
المناخ يدعو الحكومات إلى إعطاء األولوية لمسألة الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات
بوصفهما مسألتين شاملتين ،ويدعو إلى إيالء اهتمام بالغ بهما ،كما أكد االجتماع على التزام
البرلمانيين بمساعدة حكوماتهم في تنفيذ االتفاقات القائمة والمستقبلية المتعلقة بتغير المناخ
والحد من مخاطر الكوارث.

2010-11-27

نداء مانيال للبرلمانيين بشأن تطبيق الحد من مخاطر الكوارث باعتباره أداة لتحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية يدعو الحكومات إلى تخصيص  %1من الميزانيات اإلنمائية الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث.

تواريخ مختلفة

تؤكد قرارات االتحاد البرلماني الدولي المتخذة خالل الجمعيات البرلمانية المشتركة أرقام ،108
و ،112و ،113و 122و 123على أن إدارة مخاطر الكوارث هي إحدى العناصر المهمة
لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتنمية المستدامة ،كما تؤكد القرارات على أهمية تنفيذ إطار
عمل هيوغو وتحث جميع البرلمانات على تعزيز اإلرادة السياسية القوية واتخاذ اإلجراءات.

2009-11-24

إعالن مالطا بشأن التزام البرلمانيين بالجلسة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف وما يتبعها.

2009-02-20

خطة عمل نيروبي للبرلمانيين األفريقيين بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ.

2008-10-18

نداء مانيال للبرلمانيين بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
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التزام وسائل اإلعالم
تتمتع وسائل اإلعالم بقدرة منقطعة النظير على الوصول لقاعدة عريضة من الجمهور ،ومن ث َّم فإنها تلعب دورً ا حاسمًا
في تعزيز سياسات الحد من مخاطر الكوارث ،ونشر رسائل اإلنذار المبكر ،وتطوير خطط الحد من مخاطر الكوارث
على الصعيدين اإلقليمي والوطني .ويكون هذا األمر أكثر واقعية بالنظر إلى اإلذاعة على وجه الخصوص ،التي أثبتت
ً
ومجابهة في أعقاب حدوث الكوارث .ولكي يمكن
مع مرور الوقت أنها تكون مصدر المعلومات الدائم واألكثر موثوقية
ُ
استغالل اإلمكانات الهائلة لوسائل اإلعالم باعتبارها وسيلة لنشر المعلومات ومؤثرً ا قويًا في تغيير السلوكيات ،يجب أن تقبل
وسائل اإلعالم على أنها ليست مجرد مرسل للمعلومات بل شري ًكا في وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها
على األصعدة اإلقليمية ،والوطنية ،والمحلية وأنها تساعد على إزالة الحواجز الموجودة بين أصحاب المصلحة في الوقت
الحالي .وهناك العديد من المنظمات اإلعالمية التي تقبل بالفعل الواجب المفروض عليها لخدمة فئة عريضة من الجمهور
(بما في ذلك المجموعات األكثر تضررً ا مثل النساء ،واألطفال ،والشباب ،واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن) قبل وقوع
الكوارث ،وخاللها ،وبعدها.
تقدر هذه المنظمات الحاجة إلى اإلعداد المسبق للشعوب خالل األوقات األكثر هدوءًا بين الكوارث ،كما تلتزم بتوسيع
التغطية اإلعالمية عن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وتثقيف جمهورها بشأن هذه األمور.
كما أن هذه المنظمات اإلعالمية تقدر أيضًا الفجوة الهائلة بين المعرفة والخبرات التي تملكها وسائل اإلعالم وبين قدرتها على
القيام بتلك المهمة ،كما تدرك أن هذه المنظمات بصفتها "مراسلين" بحاجة إلى تثقيف نفسها قبل كل شيء بشأن المشكالت
المعقدة التي تتضمنها تأثيرات تغير المناخ وتخفيف حدتها وكذلك الحد من مخاطر الكوارث.
يمكن تشكيل شبكات وظيفية عالمية ،وإقليمية ،ودون إقليمية يمكن من خاللها أن تشارك وسائل اإلعالم مع الشركاء في الحد
من مخاطر الكوارث ،وهو ما يمكن من خالله تحقيق عملية توجيه األقران وتحسين المهارات ،وتوصي مجموعة أصحاب
المصلحة في مجال وسائل اإلعالم بشدة بضرورة إنشاء صندوق لتيسير اإلبالغ عن الكوارث ،خاصة أثناء األوقات الهادئة.
وبقبول مجموعة أصحاب المصلحة في مجال وسائل اإلعالم القيام بمثل هذا الدور الحاسم الذي يتمثل في إبالغ العامة،
وتثقيفهم ،وحشد العمل لتطوير خطة الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم ،فإنها تؤكد على دعمها للعملية الخاصة
بإطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015وتلتزم بما يلي:
•العمل مع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في الحد من مخاطر الكوارث لتسهيل الشراكة واسعة النطاق في مجال
اتقاء المخاطر وبناء مجتمعات قادرة على المجابهة.
•ضمان الحفاظ على البنية التحتية والشبكات الخاصة بمنظمات اإلذاعة والتلفزيون حتى في ظل المستقبل الرقمي
المزمع حدوثه على المستوى األرضي ،وضمان اندماجها بصورة أفضل في أنظمة وخطط اإلنذار المبكر المستخدمة
في االتصال أثناء الكوارث والخطط على الصعيدين الوطني والمجتمعي؛
•مشاركة وسائل اإلعالم في وضع البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بما في ذلك
البرامج الوطنية ،حتى يتسنى لوسائل اإلعالم االستعداد الشامل لإلعالم عن الوقاية من المخاطر والحد من مخاطر الكوارث؛
•تعزيز قدرة الصحفيين لعمل برامج متميزة بشأن مفاهيم تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتنمية المستدامة
باعتبارها جزءًا من الحل ذاته الذي يهدف إلى تحقيق النمو االقتصادي والترابط االجتماعي؛
•إيجاد فرص تمويلية وإتاحة المجال لتغطية األمور المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإجراء مناقشات
بشأنهما في شكل برامج خاصة منتظمة ،وأعمدة صحفية ،وتناول الحد من مخاطر الكوارث في األخبار ،واألحداث
الجارية ،وبرامج األطفال ،وغيرها من أشكال العمل باإلذاعة والتلفزيون .ويجب تنفيذ آليات التواصل لما بعد وقوع
الكوارث وعند التعافي من الكوارث بشكل خاص بما يتفق مع النماذج الحالية المتوفرة بشأن أفضل الممارسات .ومن
المزمع بالطبع أن يحدث ذلك في إطار االحترام الكامل الستقاللية التحرير لكل وسيلة من وسائل اإلعالم.
•ينبغي إجراء حوار دائم بين وسائل اإلعالم (من خالل االستعانة بالجمعيات الحالية المرموقة على الصعيد اإلقليمي والعالمي)
وغيرها من المبادرات المتعلقة بالكوارث واالتصال في حاالت الطوارئ الموجودة لدى المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ( ،)WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت (( )ITUمثل فريق التركيز المعني بأنظمة اإلغاثة في حاالت الكوارث،
وقدرة الشبكات على المجابهة والتعافي ،وغيرها) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلوم ،والثقافة ( )UNESCOوغيرها.
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بيان مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني
بالتنسيق بشأن مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني
بالحد من مخاطر الكوارث
يلتزم مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ( )CEBبنهج متسق لتعميم الحد من مخاطر
الكوارث في البرامج والعمليات الخاصة بمنظومة األمم المتحدة .وفي هذا البيان ،أ َّكد األمين العام لألمم المتحدة والرؤساء
التنفيذيون باإلجماع على االلتزام بإعطاء األولوية للحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين االستراتيجي والتشغيلي ،وأبدوا
استعداد منظومة األمم المتحدة لدعم البلدان في تنفيذها إلطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام .2015
1-1نلتزم  -نحن أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق  -التزامًا شدي ًدا بمساعدة البلدان والمجتمعات في تنفيذ
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015وتنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطر الكوارث ( )WCDRRالذي تم عقده في سِ نداي ،باليابان ،خالل الفترة من  14إلى  18آذار/مارس .2015
2-2إننا نقدر الفرصة التي يتيحها تضافر الجهود بين الخطط الدولية في عامي  2015و  2016من أجل تعزيز االتساق
عبر التنمية المستدامة ،وبناء السالم ،وتغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والجهود اإلنسانية .وفي تلك اللحظة
االستراتيجية ،نود التأكيد مجد ًدا على التزاماتنا الواردة في خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل
زيادة القدرة على مواجهتها التي تم تبنيها في عام .2013
3-3إننا نؤكد على أنه إذا لم يتم تناول مخاطر الكوارث في سياسات التنمية ،فلن يكون بإمكاننا ضمان تحقيق أهدافنا
المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر .وتشمل تلك األهداف ضمان إجراء استثمارات قطاعية
حساسة لمخاطر الكوارث في قطاعات مثل الزراعة ،والمياه ،والتعليم ،والصحة ،وإدارة النظم اإليكولوجية ،والتنمية
الريفية والحضرية ،وتقديم الخدمات االجتماعية ،فضالً عن تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر ،والتأهب ،وتطبيق العلم
والتكنولوجيا.
4-4وهكذا ،فإن مساهمتنا األساسية في تنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015بصفتنا أعضاء
مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ،تكمن في ضمان ترسيخ الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة
على مواجهتها باعتباره مبدأ أساسيًا للجهود الجماعية التي تبذلها منظومة األمم المتحدة والرامية إلى تحقيق التنمية
المستدامة.
5-5سوف نقوم بإقامة شراكات مع اآلخرين ندعم من خاللها البلدان في وضع إدارة قوية للمخاطر توجهها قيادة مستنيرة
وفعَّالة على األصعدة اإلقليمية ،والوطنية ،والمحلية .وحيث إن إدارة مخاطر الكوارث تمثل أهمية للجميع ،فإنها تتطلب
احتواء جميع أعضاء المجتمع ،وإشراكهم ،وتمكينهم.
6-6إننا في منظومة األمم المتحدة نتطلع من خالل عمل المنظمات المعنية التابعة لنا ومن خالل ما نبذله من جهود جماعية
إلى إعطاء األولوية إلى التعاون التنموي الفعَّال الذي يحد من مخاطر الكوارث على أن يتم ذلك من خالل االتساق
الكامل مع المبادئ ذات الصلة التي سبق االتفاق عليها بالفعل.
7-7إن مشاركتنا سوف تستند إلى سجل ما قمنا به من أعمال سابقة على مستوى الدولة والمجتمع لدعم السلطات الوطنية
وغيرها من أصحاب المصلحة للشروع في التنفيذ العملي للحد من مخاطر الكوارث .كما أن هذا العمل بالطبع سيدعمه
ما نملكه من ميزة تنافسية تتجلى في مساعدتنا للمجموعات المستضعفة ،والمهمشة ،والمعرضين للتمييز ،والمتضررين
من النزاعات ،والفقراء ،حيث قُدمت تلك المساعدة من خالل نهج برمجة قائم على مراعاة اعتبارات اإلعاقة والسن
وحقوق اإلنسان فضالً عن أنه يتمحور حول الناس ،هذا إضافة إلى التزامنا الشامل بتعزيز المساواة بين الجنسين
ومشاركة المرأة وتوليها مناصب القيادة على قدم المساواة مع الرجل في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
8-8سوف نقوم بتقديم دعمنا للدول بما يتفق تمامًا مع األهداف ،والمبادئ التوجيهية ،واألولويات الواردة في إطار الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015كما سنضمن تنفيذ العمليات الخاصة باألمم المتحدة بشكل فعَّال ومتسق في
جميع المناحي بدءًا من القيادة ووصوالً إلى البرمجة ،والتنفيذ ،وإعداد التقارير .وفي هذا الصدد ،من المهم تحسين
توفر البيانات واإلحصائيات والوصول إليها ،التي تكون مصنفة حسب نوع الجنس ،واإلعاقة ،والسن ،وغير ذلك
من الخصائص ،والمعلومات المحدثة المتعلقة بالمخاطر باعتبار ذلك أساسًا لعملية اتخاذ القرار التي تتسم بالشفافية.
9-9إضافة إلى ذلك ،لضمان قدرتنا على مواصلة تقديم الدعم للواليات التابعة لنا في حالة وقوع الكوارث ،فقد شرعنا
في وضع إطار إلدارة الطوارئ يخضع إلرشادات نظام األمم المتحدة إلدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ
(.)ORMS
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1010وفي النهاية ،نتعهد برصد جهودنا الشاملة الرامية إلى الوفاء بالتزاماتنا الواردة بهذا البيان فضالً عن تعديل تلك الجهود
واالرتقاء بها .ومن المقرر أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ،من خالل لجنته رفيعة المستوى
المعنية بالبرامج ( ،)HLCPباستعراض التقدم المحرز في خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لزيادة
القدرة على مواجهتها ،وف ًقا لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث (.)WCDRR
وسوف نستغل ذلك على اعتبار أنه فرصتنا األولى لتعزيز الدعم الذي تقدمه منظومة األمم المتحدة للدول والمجتمعات
بما يتسق تمامًا مع إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام .2015
مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ()CEB

يُعد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ( )CEBبمثابة األداة الرئيسية لدعم وتعزيز
الدور التنسيقي الذي تقوم به هيئات األمم المتحدة الحكومية الدولية بشأن األمور االجتماعية واالقتصادية وما يتصل بها.
ويضم المجلس الرؤساء التنفيذين لـ  29منظمة تابعة لألمم المتحدة تحت رئاسة األمين العام .ويضمن المجلس تحقيق التنسيق
والترابط الفعَّال بين مجموعة كبيرة من الجوانب البرمجية ،والتشغيلية ،واإلدارية التي تمثل أهمية على مستوى المنظومة.
ويحصل المجلس على دعم من ثالث لجان رفيعة المستوى:
•اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج ()HLCP
•اللجنة اإلدارية رفيعة المستوى ()HLCM
•مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ()UNDG

158

159

قائمة
المشاركين

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

160

قائمة المشاركين

 -1الدول المشاركة
االتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وباربودا
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
آيرلندا
آيسالندا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
باالو
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بروني دار السالم
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدش
بنما
بنن
البهاما
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة والهرسك
بولندا
بيرو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
توغو
توفالو
تونس
تونغا
تيمور  -ليشتي

جامايكا
الجبل األسود
الجزائر
جزر القمر
جزر سليمان
جزر كوك
جزر مارشال
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية إيران (اإلسالمية)
جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية فنزويال البوليفارية
جمهورية كوريا
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية ساب ًقا
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جورجيا
جيبوتي
الدنمارك
دولة بوليفيا (المتعددة القوميات)
دولة فلسطين
دومينيكا
الرأس األخضر
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصين
طاجيكستان
العراق
عمان
الغابون
غامبيا
غانا
غرينادا
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غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا  -بيساو
فانواتو
فرنسا
الفلبين
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميرون
الكرسي الرسولي
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كيريباس
كينيا
التفيا
لبنان
لكسمبرغ
ليبريا
ليبيا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطة

مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
مالوي
ملديف
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
ناورو
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الواليات المتحدة األمريكية
واليات ميكرونيزيا (الموحدة)
اليابان
اليمن
اليونان

 -2األعضاء المنتسبون للجان اإلقليمية
جزر تركس وكايكوس

كاليدونيا الجديدة

 -3لجان األمم المتحدة اإلقليمية
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ()UNECA
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECA

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()UNESCAP

 -4المنظمات الحكومية الدولية
االتحاد األفريقي ()AU
االتحاد األوروبي ()EU
االتحاد البرلماني الدولي ()IPU
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
برلمان أمريكا الالتينية ()LAP
البنك اإلسالمي للتنمية ()IDB
جامعة الدول العربية ()LAS
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ()ECOWAS
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ()ECCAS
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ()SADC
الجماعة الكاريبية ()CARICOM
جماعة المحيط الهادئ
جماعة شرق أفريقيا ()EAC
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رابطة الدول الكاريبية ()ACS
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ()ASEAN
الشراكة العالمية للمياه ()GWP
الفريق المعني برصد األرض ()GEO
اللجنة الدولية للصليب األحمر ()ICRC
لجنة المحيط الهندي ()IOC
اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض ()CEOS
مجلس أوروبا ()COE
المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية ()ICCROM
المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ()ICIMOD
مصرف التنمية اآلسيوي ()ADB
مصرف التنمية األفريقي ()AFDB
مصرف التنمية للبلدان األمريكية ()IADB
منتدى جزر المحيط الهادئ

قائمة المشاركين

منظمة األمن والتعاون في أوروبا ()OSCE
منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
منظمة التعاون االقتصادي ()ECO
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
المنظمة الدولية للحماية المدنية ()ICDO
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ()INTERPOL
المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
المنظمة الهيدروغرافية الدولية ()IHO
منظمة فرسان مالطة العسكرية

منظومة التكامل ألمريكا الوسطى ()SICA
مؤسسة تنمية األنديز ()CAF
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ()IGAD

 -5الوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة
االتحاد البريدي العالمي ()UPU
االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
البنك الدولي ()WB
صندوق النقد الدولي ()IMF
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ()CTBTO
منظمة األغذية والزراعة ()FAO

منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلوم ،والثقافة ()UNESCO
منظمة السياحة العالمية ()UNWTO
منظمة الصحة العالمية ()WHO
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ()WMO
منظمة العمل الدولية ()ILO

 -6الصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBD
أمانة األمم المتحدة
برنامج األغذية العالمي ()WFP
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ()UNAIDS
برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT

جامعة األمم المتحدة ()UNU
صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
متطوعو األمم المتحدة ()UNV
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ()UNITAR
مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ()UNHCR
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ()UNOPS
منظمة األمم المتحدة للطفولة ()UNICEF
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة)

 -7كيانات أخرى
الصندوق األخضر للمناخ ()GCF

 -8المنظمات غير الحكومية المعتمدة ومنظمات المجموعة الرئيسية األخرى
Caneus International
Cango
Christian Blind Mission
Citynet
COCORO
CYI
 - ICLEالحكومات المحلية من أجل االستدامة
IINRI
JAFRS
Jcn.undb
Kejibaus
Peace Bord
Zoa Vluchtelingenzorg
اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ
االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  -منطقة شرق وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا
االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب (International Federation of
)Medical Students’ Associations
االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء
االتحاد الدولي لنقابات العمال
االتحاد الدولي لهواة االتصال الالسلكي
االتحاد العالمي للصم ()World Federation of the Deaf
االتحاد العالمي للصم المكفوفين ()World Federation of the Deafblind
االتحاد العالمي للمكفوفين ()World Blind Union
أكاديمية العالم الثالث للعلوم ()Third World Academy of Sciences

األوساط العلمية والتكنولوجية ()Scientific and Technological Community
أوكسفام بريطانيا العظمى ()Oxfam Great Britain
ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص بمؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام Japan CSO( 2015
)Coalition for WCDRR 2015
باكس رومانا (الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية)
برنامج تنمية المجتمعات الريفية
التحالف الشرقي للنقل المأمون والمستدام
التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئات والتكنولوجيات (Global Alliance
)on Accessible Technologies and Environments
التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية (World Alliance of Young
)Men’s Christian Associations
جامعة إيواتي ()Iwate University
جامعة بيجين العامة ()Beijing Normal University
جامعة بيم  -الجامعة اإلسالمية للسلطان أغونغ بوسط مقاطعة جاوة
()Bem University Unissula Jawacentral
جامعة توهوكو
جامعة كيوتو
جامعة نورثمبريا ()Northumbria University
جمعية اإلرساليات الطبية الكاثوليكية
الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات (World Society for the Protection
)of Animals
الجمعية الملكية ()The Royal Society
جمعية الموائل باليابان ()Japan Habitat Association
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جمعية كيمسي يوك مو ()Kimse Yok Mu
جيش الخالص ()The Salvation Army
الرابطة الدولية لمدارس العمل االجتماعي
الرابطة الدولية لمساعدة المسنين
رابطة الكومنولث الملكية للمكفوفين
رابطة المتطوعين لتقديم المساعدة من أجل التنمية في غينيا (Association
des Volontaires pour l’Assistance au Developpement en
)Guinee
رابطة المعونة المسيحية
رابطة اليابان لشؤون الالجئين ()Japan Association for Refugees
رابطة تغيير إثيوبيا وتنميتها
رابطة مؤيدي العدالة للجميع اإلندونيسية (Pos (Keadilan Peduli Ummat
الزمالة اإلنجيلية للجنة الهندية لإلغاثة
الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها
الشبكة العربية للبيئة والتنمية
شبكة المجتمع المدني ()The Civil Society Network
تآخ
شبكة المنظمات الشعبية العاملة معًا في ٍ
صندوق Tearfund
الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة
غرفة التجارة الدولية
فريق االتصال المعني بالسنة الدولية للمرأة (International Women’s
)Year Liaison Group
فيلق الرحمة ()Mercy Corps
فيلق السالم النيجيري ()Peace Corps of Nigeria
اللجنة الكهربائية التقنية الدولية
اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر ()National Anti-Poverty Comission
لجنة هويرو :الخاصة بالنساء ،والمنازل ،والمجتمع
مبادرة األديان الموحدة ()United Religions Initiative
مبادرة الزالزل والحواضر الكبرى
مجلس البحوث واالبتكارات في مجال البناء والتشييد
مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (Natural Resources Defence
)Council, Inc.
المجلس الدولي لالتحادات العلمية
المجلس الدولي للعلم
مجلس الكومنولث لإليكولوجيا البشرية
مجلس الالجئين النرويجي
مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون اإلنمائي فيما وراء البحار
المجلس الياباني األمريكي ()US-Japan Council
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
مركز التنمية الريفية
المركز الدولي المعني بأبحاث السياسات والتعليم للشعوب األصلية (Indigenous
)Peoples’ International Centre Policy Research and Education
المركز الدولي للقانون البيئي المقارن (International Center of
))Comparative Environmental Law (CIDCE
المركز الياباني للمنظمات غير الحكومية للتعاون الدولي
مركز دعم الشعوب األصلية لمنطقة الشمال األوروبي
معهد التنمية الخارجية
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي
المعهد الدولي لتعمير الريف
المعهد العربي إلنماء المدن
معهد المناخ ()Climate Institute
معهد الموارد العالمية ()World Resources Institute
معهد بحوث األشغال العامة ()Public Works Research Institute
معهد تاتا لبحوث الطاقة
معهد ستوكهولم للبيئة ()Stockholm Environment Institute
معهد عموم الهند المعني بالتخفيف من حدة الكوارث
معهد كيفوي للتنمية المجتمعية (Kevoy Community Development
)Institute
المنتدى األوروبي لإلعاقة
منتدى الشباب آلسيا والمحيط الهادئ
منتدى المحيط الهادئ المعني باإلعاقة ()Pacific Disability Forum
منتدى اليابان المعني باإلعاقة ()Japan Disability Forum
المنتدى الياباني للمياه
منظمة "كير" الدولية
منظمة Practical Action
منظمة أكشن أيد
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منظمة األمل العالمية
المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة ()Save the Children International
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
المنظمة الدولية لألراضي الرطبة ()Wetlands International
المنظمة الدولية لألطفال والشباب
المنظمة الدولية للتقدم الصناعي ،والروحي ،والثقافي
المنظمة الدولية للرؤية العالمية ()World Vision International
المنظمة الدولية للمعوقين
المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية
منظمة العمل البيئي العالمي ()GEA
منظمة العمل لمكافحة الجوع ()ACF
منظمة القلب المقدس للعلمانيين الملتزمين من أجل تنمية كيمبوندو
المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والمساعدات التنموية (Catholic Organization
)for Relief and Development Aid
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (United Cities and Local
)Governments
منظمة المؤتمر العالمي للديانات من أجل السالم (World Conference of
)Religions for Peace
المنظمة النسائية للبيئة والتنمية (Women’s Environment and
)Development Organization
المنظمة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تنظيم األسرة
منظمة إنقاذ الطفولة
منظمة إنقاذ الطفولة باليابان ()Save the Children Japan
منظمة أوكسفام الدولية ()Oxfam International
منظمة حسن الجوار الدولية ()Good Neighbors International
منظمة حفظ الطبيعة ()The Nature Conservancy
منظمة حقوق اإلنسان اليوم ()Human Rights Now
منظمة حماية البيئة والحفاظ عليها (Environmental Protection and
)Conservation Organization
منظمة رصد القيادة
منظمة زورق السالم ()Peace Boat
منظمة سوكا غاكاي الدولية
منظمة شباب يغالب الكوارث ()Youth Beyond Disasters
منظمة غلوبال هاند ()Global Hand
منظمة ليد الباكستانية ()Lead Pakistan
منظمة هاوس أوف جايكوبس الدولية
المؤتمر الوطني لنساء األحياء السكنية
مؤسسة "ريدي" آسيا والمحيط الهادئ ()R3ADY Asia-Pacific
مؤسسة  - ACT Allianceتحالف عمل الكنائس
مؤسسة Plan International, Inc.
مؤسسة آربيتر  -ساماريتر  -باند
مؤسسة التحالف األطلسي ()Stiftelsen Atlas-Alliansen
مؤسسة الحفظ الدولية
مؤسسة الصندوق االستئماني لتعليم الالجئين (The Foundation for the
)Refugee Education Trust
مؤسسة العطاء آلسيا ()Give2Asia
مؤسسة أوكسفام موفيب
مؤسسة إيبون الدولية
مؤسسة تيتان أمريكا ()Titan America
مؤسسة ساريتسا ()Saritsa Foundation
مؤسسة كاريتاس الدولية
مؤسسة لجنة التوزيع المشتركة اليهودية األمريكية
مؤسسة ميونخ ري ()Munich Re Foundation
مؤسسة نيبون ()Nippon Foundation
هيئة اإلغاثة اإلسالمية
هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
هيئة الخدمات الكنسية العالمية
الهيئة الدولية للتأهيل
الهيئة الدولية للخدمات العامة
وكالة التعاون التقني والتنمية
وكالة السبتيين للتنمية واإلغاثة
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

قائمة المشاركين

 -9وسائل اإلعالم
Caneus International
Cango
Christian Blind Mission
Citynet
COCORO
CYI
 - ICLEالحكومات المحلية من أجل االستدامة
IINRI
JAFRS
Jcn.undb
Kejibaus
Peace Bord
Zoa Vluchtelingenzorg
اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ
االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  -منطقة شرق وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا
االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب (International Federation of
)Medical Students’ Associations
االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء
االتحاد الدولي لنقابات العمال
االتحاد الدولي لهواة االتصال الالسلكي
االتحاد العالمي للصم ()World Federation of the Deaf
االتحاد العالمي للصم المكفوفين ()World Federation of the Deafblind
االتحاد العالمي للمكفوفين ()World Blind Union
أكاديمية العالم الثالث للعلوم ()Third World Academy of Sciences
األوساط العلمية والتكنولوجية ()Scientific and Technological Community
أوكسفام بريطانيا العظمى ()Oxfam Great Britain
ائتالف منظمات المجتمع المدني باليابان الخاص بمؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث لعام Japan CSO( 2015
)Coalition for WCDRR 2015
باكس رومانا (الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية)
برنامج تنمية المجتمعات الريفية
التحالف الشرقي للنقل المأمون والمستدام
التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئات والتكنولوجيات (Global Alliance
)on Accessible Technologies and Environments
التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية (World Alliance of Young
)Men’s Christian Associations
جامعة إيواتي ()Iwate University
جامعة بيجين العامة ()Beijing Normal University
جامعة بيم  -الجامعة اإلسالمية للسلطان أغونغ بوسط مقاطعة جاوة
()Bem University Unissula Jawacentral
جامعة توهوكو
جامعة كيوتو
جامعة نورثمبريا ()Northumbria University
جمعية اإلرساليات الطبية الكاثوليكية
الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات (World Society for the Protection
)of Animals
الجمعية الملكية ()The Royal Society
جمعية الموائل باليابان ()Japan Habitat Association
جمعية كيمسي يوك مو ()Kimse Yok Mu
جيش الخالص ()The Salvation Army
الرابطة الدولية لمدارس العمل االجتماعي
الرابطة الدولية لمساعدة المسنين
رابطة الكومنولث الملكية للمكفوفين
رابطة المتطوعين لتقديم المساعدة من أجل التنمية في غينيا (Association des
)Volontaires pour l’Assistance au Developpement en Guinee
رابطة المعونة المسيحية
رابطة اليابان لشؤون الالجئين ()Japan Association for Refugees
رابطة تغيير إثيوبيا وتنميتها
رابطة مؤيدي العدالة للجميع اإلندونيسية (Pos (Keadilan Peduli Ummat
الزمالة اإلنجيلية للجنة الهندية لإلغاثة
الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها

الشبكة العربية للبيئة والتنمية
شبكة المجتمع المدني ()The Civil Society Network
تآخ
شبكة المنظمات الشعبية العاملة معًا في ٍ
صندوق Tearfund
الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة
غرفة التجارة الدولية
فريق االتصال المعني بالسنة الدولية للمرأة (International Women’s
)Year Liaison Group
فيلق الرحمة ()Mercy Corps
فيلق السالم النيجيري ()Peace Corps of Nigeria
اللجنة الكهربائية التقنية الدولية
اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر ()National Anti-Poverty Comission
لجنة هويرو :الخاصة بالنساء ،والمنازل ،والمجتمع
مبادرة األديان الموحدة ()United Religions Initiative
مبادرة الزالزل والحواضر الكبرى
مجلس البحوث واالبتكارات في مجال البناء والتشييد
مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (Natural Resources Defence
)Council, Inc.
المجلس الدولي لالتحادات العلمية
المجلس الدولي للعلم
مجلس الكومنولث لإليكولوجيا البشرية
مجلس الالجئين النرويجي
مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون اإلنمائي فيما وراء البحار
المجلس الياباني األمريكي ()US-Japan Council
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
مركز التنمية الريفية
المركز الدولي المعني بأبحاث السياسات والتعليم للشعوب األصلية (Indigenous
)Peoples’ International Centre Policy Research and Education
المركز الدولي للقانون البيئي المقارن (International Center of
))Comparative Environmental Law (CIDCE
المركز الياباني للمنظمات غير الحكومية للتعاون الدولي
مركز دعم الشعوب األصلية لمنطقة الشمال األوروبي
معهد التنمية الخارجية
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي
المعهد الدولي لتعمير الريف
المعهد العربي إلنماء المدن
معهد المناخ ()Climate Institute
معهد الموارد العالمية ()World Resources Institute
معهد بحوث األشغال العامة ()Public Works Research Institute
معهد تاتا لبحوث الطاقة
معهد ستوكهولم للبيئة ()Stockholm Environment Institute
معهد عموم الهند المعني بالتخفيف من حدة الكوارث
معهد كيفوي للتنمية المجتمعية (Kevoy Community Development
)Institute
المنتدى األوروبي لإلعاقة
منتدى الشباب آلسيا والمحيط الهادئ
منتدى المحيط الهادئ المعني باإلعاقة ()Pacific Disability Forum
منتدى اليابان المعني باإلعاقة ()Japan Disability Forum
المنتدى الياباني للمياه
منظمة "كير" الدولية
منظمة Practical Action
منظمة أكشن أيد
منظمة األمل العالمية
المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة ()Save the Children International
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
المنظمة الدولية لألراضي الرطبة ()Wetlands International
المنظمة الدولية لألطفال والشباب
المنظمة الدولية للتقدم الصناعي ،والروحي ،والثقافي
المنظمة الدولية للرؤية العالمية ()World Vision International
المنظمة الدولية للمعوقين
المنظمة الدولية لموئل من أجل البشرية
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منظمة العمل البيئي العالمي ()GEA
منظمة العمل لمكافحة الجوع ()ACF
منظمة القلب المقدس للعلمانيين الملتزمين من أجل تنمية كيمبوندو
المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والمساعدات التنموية (Catholic
)Organization for Relief and Development Aid
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (United Cities
)and Local Governments
منظمة المؤتمر العالمي للديانات من أجل السالم
()World Conference of Religions for Peace
المنظمة النسائية للبيئة والتنمية (Women’s Environment
)and Development Organization
المنظمة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تنظيم األسرة
منظمة إنقاذ الطفولة
منظمة إنقاذ الطفولة باليابان ()Save the Children Japan
منظمة أوكسفام الدولية ()Oxfam International
منظمة حسن الجوار الدولية ()Good Neighbors International
منظمة حفظ الطبيعة ()The Nature Conservancy
منظمة حقوق اإلنسان اليوم ()Human Rights Now
منظمة حماية البيئة والحفاظ عليها (Environmental
)Protection and Conservation Organization
منظمة رصد القيادة
منظمة زورق السالم ()Peace Boat
منظمة سوكا غاكاي الدولية
منظمة شباب يغالب الكوارث ()Youth Beyond Disasters
منظمة غلوبال هاند ()Global Hand
منظمة ليد الباكستانية ()Lead Pakistan
منظمة هاوس أوف جايكوبس الدولية
المؤتمر الوطني لنساء األحياء السكنية
مؤسسة "ريدي" آسيا والمحيط الهادئ ()R3ADY Asia-Pacific
مؤسسة  - ACT Allianceتحالف عمل الكنائس
مؤسسة Plan International, Inc
مؤسسة آربيتر  -ساماريتر  -باند
مؤسسة التحالف األطلسي ()Stiftelsen Atlas-Alliansen
مؤسسة الحفظ الدولية
مؤسسة الصندوق االستئماني لتعليم الالجئين (The Foundation
)for the Refugee Education Trust
مؤسسة العطاء آلسيا ()Give2Asia
مؤسسة أوكسفام موفيب
مؤسسة إيبون الدولية
مؤسسة تيتان أمريكا ()Titan America
مؤسسة ساريتسا ()Saritsa Foundation
مؤسسة كاريتاس الدولية
مؤسسة لجنة التوزيع المشتركة اليهودية األمريكية
مؤسسة ميونخ ري ()Munich Re Foundation
مؤسسة نيبون ()Nippon Foundation
هيئة اإلغاثة اإلسالمية
هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
هيئة الخدمات الكنسية العالمية
الهيئة الدولية للتأهيل
الهيئة الدولية للخدمات العامة
وكالة التعاون التقني والتنمية
وكالة السبتيين للتنمية واإلغاثة
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
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اإلجراءات  -مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

االختصارات
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AEMI

المعهد األسترالي إلدارة الطوارئ

AFAD

هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (تركيا)

ASEAN

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

ASONOG

رابطة المنظمات غير الحكومية (هندوراس)

CASC

آسيا الوسطى جنوب القوقاز

CCA

التكيف مع تغير المناخ

CDP

مركز التأهب للكوارث (الفلبين)

CEB

مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق

CEMADEN

المركز الوطني للرصد والتنبيه بالكوارث الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث (البرازيل)

CEO

المسؤول التنفيذي األول

CIMNE

المركز الدولي لتطوير الطرق العددية المستخدمة في الهندسة

COP21

الجلسة  21لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

CSO

منظمة المجتمع المدني

DRM

إدارة مخاطر الكوارث

DRR

الحد من مخاطر الكوارث

ECCAS

االتحاد االقتصادي لدول وسط أفريقيا (اإليكاس)

EC DEVCO

المديرية العامة للجنة األوروبية للتعاون الدولي والتنمية

EC ECHO

إدارة المعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للجنة األوروبية

EU

االتحاد األوروبي

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

GAR

تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام

GEF

مرفق البيئة العالمية

GEO

الفريق المعني برصد األرض

GFDRR

المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي

GIZ

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

H.E.

سعادة

HFA

إطار عمل هيوغو

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

ICHARM

المركز الدولي إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه

ICMIF

االتحاد الدولي للتأمين التعاوني والمتبادل

ICSU

المجلس الدولي للعلم

ICT

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

IFRC

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IGO

المنظمة الحكومية الدولية

IIASA

المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي

ILO

منظمة العمل الدولية

INSTAAR

معهد بحوث القطب الشمالي وجبال األلب

IPCC

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

IPU

االتحاد البرلماني الدولي

IRP

البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث

ISO

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

ISOCARP

الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم

ITU

االتحاد الدولي لالتصاالت

االختصارات

JANIC

المركز الياباني للمنظمات غير الحكومية للتعاون الدولي

JICA

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

LDC

أقل البلدان ً
نموا

MDG

األهداف اإلنمائية لأللفية

NADMO

المنظمة الوطنية إلدارة الكوارث (غانا)

NDMA

الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث (باكستان)

NEDA

الهيئة الوطنية للتخطيط االقتصادي واإلنمائي (الفلبين)

NGO

منظمة غير حكومية

NSET

الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل (نيبال)

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

)PSP (UNISDR

الشراكة مع القطاع الخاص

PwC

برايس ووترهاوس كوبرز

PWRI

معهد بحوث األشغال العامة ()Public Works Research Institute

R!SE

مبادرة االستثمارات الحساسة لمخاطر الكوارث

SAARC

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

SARS

المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

SDGs

أهداف التنمية المستدامة

SIDS

الدول الجزرية الصغيرة النامية

SMS

نظام الرسائل القصيرة

TV

تلفزيون

UN

األمم المتحدة

UNAIDS

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNECE

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNESCAP

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلوم ،والثقافة

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة

UNISDR

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

UNOCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNOOSA

مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

UNSG

األمين العام لألمم المتحدة

WCDRR

المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث

WFP

برنامج األغذية العالمي

WHO

منظمة الصحة العالمية

WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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مكتب االتصال في نيويورك
2 United Nations Plaza, Room 1149
323 E. 44th Street
New York, NY 10017
USA
+1 )212( 963 9534 :هاتف
+1 )917( 367 1578 :فاكس
isdr-ny@un.org

المقرات الرئيسية لمكتب األمم المتحدة للحد
)UNISDR( من مخاطر الكوارث
9-11 Rue de Varembé
1202 Geneva, Switzerland
+41 22 917 89 08 :هاتف
isdr@un.org
المكتب اإلقليمي ألفريقيا
United Nations Complex
Block N, Level 2
Gigiri
PO Box 47074
00100 Nairobi, Kenya
+254 207626719 :هاتف
+254 207620336 :فاكس
isdr-africa@unisdr.unon.org
المكتب اإلقليمي لألمريكتين
# 142 Arnoldo Cano Ave.
City of Knowledge
Clayton, Ancon
0843-03441
Panama City, Panama
+507 317 1120 :هاتف
+507 317 0600 :فاكس
eird@eird.org
المكتب اإلقليمي للدول العربية
2 El Hegaz St.
CEDARE Building, 5th Floor
Roxy
Heliopolis
11737 Cairo, Egypt
+2 02 2453 5626 ،+2 02 2453 5638 :هاتف
+2 02 2453 5718 :فاكس
isdr-arabstates@un.org
المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
UN Building
8th Floor, Block A,
Rajadamnern Nok Avenue
Bangkok, Thailand 10200
+66 2 288 2745 :هاتف

facebook.com/unisdr
twitter.com/unisdr
flickr.com/photos/isdr

unisdr.org

المكتب اإلقليمي ألوروبا
UN House
Rue Montoyer 14
1000 Brussels, Belgium
+32 )0( 22 902 588 :هاتف
+32 )0( 22 904 950 :فاكس
isdr-europe@un.org
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث متواجد أيضًا في كوبه باليابان؛ وسوفا
بجمهورية فيجي؛ وبون بألمانيا؛ وألماتي بكازاخستان؛ وإنتشون بجمهورية كوريا؛
.وريو دي جانيرو بالبرازيل؛ وأديس أبابا بإثيوبيا

