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فخامة الرئيس إنريكه بينيا نييتو،
رئيس المكسيك
تتشرف دولة المكسيك باستضافة المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر
الكوارث لعام  2017ويسعدها أن ترحب بممثلي العديد من البلدان والمنظمات
وكذلك األعضاء البارزين من المجتمع الدولي ،واألكاديمي ،والقطاع الخاص.
إن حماية السكان من الكوارث الطبيعية من أهم المسؤوليات اإلنسانية .وهو مجال
علينا جميعًا أن نشارك فيه بل ويمكننا جميعًا أن نقدم المساعدة فيه .علينا أن نتعاون
معًا ،مجتمعًا وحكومة ،لتوفير مزيد من الحماية لمجتمعاتنا.
وفي هذا السياق ،يوفر المنتدى العالمي فرصة مثالية للحوار ،وتبادل الخبرات ،ونقل المعارف .والهدف واضح وهو:
تعزيز قدرتنا على الصمود عند مواجهة الكوارث مع وجود هدف محدد يتمثل في الحد من الخسائر.
إن حكومتي ترى أن الناس ،وراحتهم ،وممتلكاتهم يمثلون األصول األهم قيمة بالنسبة لنا .ولذلك ،فإن هذه اإلدارة ،منذ
توليها األمور ،اعتبرت الحماية المدنية سياسة لدى الدولة .فحماية مواطنينا ورفاهيتهم هي المحور األساسي لإلجراءات
التي نتخذها.
إننا ،خالل السنوات األربع الماضية ،دعمنا نظامًا للحماية المدنية يشمل المشاركة الفعّالة لفروع الحكومة الثالثة وجميع
قطاعات المجتمع .وعلى الصعيد الدولي ،فقد عملنا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكذلك انضممنا ،عن اقتناع كامل،
إلى إطار سِ نداي.
من المؤكد أن علينا أن نواصل وضع إجراءات منسقة ،وأن نحسن استجابتنا عند مواجهة الكوارث ،وقبل كل ذلك ،يجب
علينا ،في مجال إدارة المخاطر الشاملة ،أن نواصل تشجيع الوقاية باعتبارها عادة لدى السكان حتى تش ّكل ثقافة الحماية
المدنية ،إلى جانب اإلجراءات الحكومية ،جزءًا من طريقة حياتنا.
إن الشعب المكسيكي فخور باستضافة هذا الحدث المهم في بلده .وسوف نبذل قصارى جهدنا لتسهيل الحوار والتعاون بين
المشاركين .دولة المكسيك ترحب بكم دائمًا .أهالً بكم!

شكر وتقدير
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن عميق امتنانه للحكومات المانحة التالية التي دعمت المنتدى العالمي  2017للحد من
مخاطر الكوارث بالمساهمات المخصصة أو غير المخصصة :أستراليا ،وفنلندا ،وألمانيا ،واليابان ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والسويد ،والواليات
المتحدة األمريكية ،وكذلك المفوضية األوروبية.
يُعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أيضًا عن عميق امتنانه لعدد كبير من المنظمات ،واألفراد ،والمتطوعين الذين أسهموا في
المنتدى العالمي .والشكر موصول كذلك إلى كندا ،والهند ،وموريشيوس ،وفنلندا ،وتركيا ودولة قطر الستضافتها األحداث التحضيرية اإلقليمية.
كما يتوجه بشكر وتقدير خاص لدولة المكسيك الستضافتها المنتدى العالمي ولدعمها السياسي والمالي القوي.

السيد /روبرت جالسر ،الممثل الخاص لألمين العام لدى األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث

من االلتزام إلى العمل .عندما يتعلق األمر بإدارة مخاطر الكوارث يُطرح سؤالين
رئيسيين أمام الحكومات.
هل نحد من عدد األشخاص المتضررين من الكوارث؟ وهل نحد من الخسائر
االقتصادية التي تلتهم المليارات سنويًا من أموال دافعي الضرائب نظرً ا ألن
الكوارث تهدد مكاسب التنمية؟
في وقت سابق من هذا العام ،اتفقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على الكيفية التي
ستقيس بها الدول األعضاء في األمم المتحدة مستوى التقدم في هذه المجاالت األساسية خالل السنوات الخمسة عشر
القادمة في ظل وجود تطور كبير في المساءلة من أجل الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث .ويمثل اعتماد أهداف
ومؤشرات واضحة للحد من األضرار الناجمة عن الكوارث على النحو المطلوب في إطار سِ نداي للحد من مخاطر
الكوارث لعام  2015السبيل نحو تحقيق األهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وال سيما القضاء
على الفقر .ومن خالل التوقيع على هذه األهداف ،أظهرت الحكومات التزامًا واضحً ا بتحسين إدارة بعض القضايا
المحددة في عصرنا الحالي بما في ذلك التغير المناخي والتوسع الحضري السريع.
ً
فرصة مناسبة للحكومات ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص
يوفر المنتدى العالمي  2017للحد من مخاطر الكوارث
إلعالن تفاصيل كيفية العمل سويًا لتحقيق البنود التالية :حماية األرواح ،وحماية سبل العيش ،وحماية المنازل،
والتوفير في إهدار النفقات من خالل التأكد من قدرة بيئتنا المعمورة على تحمل الهزات الزلزالية والكوارث المتعلقة
بالطقس .وهناك مجموعة من التحديات الناشئة األخرى عندما يتعلق األمر بالتعامل مع األخطار الناجمة عن األنشطة
البشرية التي تتضمن األخطار التكنولوجية ،مثل الحوادث النووية ،والتسربات الكيميائية والنفطية .كما أن التأهب
للجوائح أمر بالغ األهمية أيضًا في عالم تتزايد فيه الحركة إلى جانب حجم السكان .وسيمنح المنتدى العالمي الموافقة
الرسمية للمضي قدمًا في هذا العمل المهم لنظام األمم المتحدة والعالم بأسره .وسيُدفع العمل من خالل وجود استيعاب
أكبر لكيفية تقويض الخسائر الناجمة عن الكوارث لجهود القضاء على الفقر ،وكيف تهدر هذه الخسائر األموال وتحرم
منها مجاالت اإلنفاق االجتماعية المهمة بما في ذلك الصحة والتعليم في أقل البلدان ً
نموا.
أنشأت حاليًا ما يقرب من  100حكومة وإقليم حول العالم قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث .ومع القدرة على
قياس الخسائر المتكررة من الفيضانات ،والعواصف ،والزالزل ،واألخطار الطبيعية األخرى ،تتوفر سلطة التصرف
بنا ًء على هذه المعلومات من خالل االستثمار في البنية التحتية المرنة منذ البداية والحد من الخسائر االقتصادية على
األمد الطويل .وتماشيًا مع هذا األمر ،تتضح أهمية وجود شبكة قوية من أصحاب المصالح بالقطاع الخاص ،بما
في ذلك الخدمات المصرفية ،والتأمين ،والصناعات التحولية التي تستوعب تمامًا أهمية الحد من مخاطر الكوارث
وإدراجه في القرارات االستثمارية الرئيسية .وتأمل األمم المتحدة ،في كانكون ،أن يصل االعتراف بحوكمة مخاطر
آفاق جديدة ويصبح جزءًا من االتجاه العام للحياة االقتصادية في القطاعين العام والخاص على ح ٍد سواء.
الكوارث إلى ٍ
ال سيما وأن سالمة ورفاهية كوكبنا في المستقبل تعتمد على ذلك.
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مقدمة

إطار سِ نداي
للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030 - 2015
إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث -2015
 2030هو اتفاق عالمي اع ُتمد خالل مؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث
وصدقت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة من
خالل القرار  .283/69ويُعد إطار سِ نداي إطارً ا
مبتكرً ا في تحوله الواضح من إدارة الكوارث إلى
إدارة المخاطر .وقد وضع هذا اإلطار لتعزيز العمل
الذي عكفت على تنفيذه الدول وأصحاب المصلحة
اآلخرين وضمان استمراريته في نطاق إطار عمل
هيوغو للفترة  )2005( 2015-2005والصكوك
السابقة مثل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
( ،)1999واستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر
أمنا ً ( ،)1994وإطار العمل الدولي للعقد الدولي للحد
من الكوارث الطبيعية (.)1989
تتضمن االبتكارات األساسية في إطار سِ نداي بيا ًنا
واضحً ا يهدف إلى إدارة مخاطر الكوارث في التنمية
عبر القطاعات ،وتأكي ًدا على مواجهة العوامل الكامنة
وراء مخاطر الكوارث ،ونتيجة متوقعة واضحة
ركزت على الحد من المخاطر وليس الخسائر فحسب.
كما يمتلك اإلطار أيضًا نطا ًقا موسعًا يشمل مخاطر

بشكل كا ٍ
الكوارث اإلضافية التي لم تتم مناقشتها
ف
ٍ
ً
صراحة مسب ًقا ،مثل األخطار البيولوجية
أو ذكرها
ومخاطر الكوارث المحدودة النطاق وبطيئة الظهور.
يوفر إطار سِ نداي مجموعة واضحة من التدابير
ومسارً ا لتحقيق النتيجة المتوقعة بنجاح.
من خالل وجود هدف واحد يركز على منع نشوء
مخاطر جديدة ،والحد من المخاطر القائمة وتعزيز
القدرة على الصمود ،فضالً عن سبع غايات عالمية
لقياس النجاح ،وثالثة عشر مبدأً توجيهيًا وأربعة
أولويات جديدة .كما يدرك أيضًا ويوضح الدور المهم
والمسؤوليات المشتركة ألصحاب المصلحة في تحقيق
النتيجة .ويحدد هيكل اإلطار محور األعمال على
الصعيدين المحلي والوطني مقابل الصعيدين اإلقليمي
والعالمي .أخيرً ا ،تهدف مجموعة من التدابير إلى
تعزيز المساءلة بشأن نشوء مخاطر الكوارث وفي
إدارة مخاطر الكوارث.

مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث
يُعد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث جهة التنسيق في نظام األمم المتحدة لتنسيق الحد من مخاطر
الكوارث وضمان التآزر بين أنشطة وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات اإلقليمية ،واألنشطة المتعلقة
في المجاالت االقتصادية االجتماعية واإلنسانية .ويتمثل دور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في
دعم تطبيق إطار سِ نداي ومتابعته ومراجعته ،بما في ذلك تعزيز االتساق مع الصكوك الدولية األخرى ،مثل خطة
التنمية المستدامة لعام  ،2030وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها ،فضالً عن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
ومن هذا المنطلق ،يؤيد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ويدعم دمج إدارة مخاطر الكوارث في
مجاالت العمل المختلفة لألمم المتحدة والدول األعضاء بها ،وكذلك بين مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة
األساسيين ،بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
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المنتدى العالمي
للحد من مخاطر الكوارث
لعام 2017
إن المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ،على
النحو الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة ،هو المنبر
الرئيسي على المستوى العالمي للمشورة االستراتيجية،
والتنسيق ،وتطوير الشراكات ،واستعراض التقدم
المحرز في تنفيذ الصكوك الدولية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث .وقد أُنشأ في عام  2006ويمثل حاليًا التجمع
األول في العالم ألصحاب المصلحة الذين تعهدوا بالحد
من مخاطر الكوارث وبناء قدرة األمم والمجتمعات
على الصمود .ويتسم المنتدى العالمي بهيكل يُيسر سبل
الحوار وتبادل اآلراء بين جميع أصحاب المصلحة،
على الصعيد الحكومي وغير الحكومي على ح ٍد
حوار رفيع المستوى يجمع
سواء .كما يتميز بوجود
ٍ
كبار المسؤولين الحكوميين ،بما في ذلك رؤساء الدول
والحكومات ،والوزراء ،والعُمد والبرلمانيين والقادة
من القطاع الخاص ،والمجتمع العلمي والمدني .ويعقد
المنتدى العالمي دورات كل سنتين .وقد عُقدت أربع
دورات ،حتى تاريخه ،في عام  ،2007و،2009
و ،2011و ،2013جميعها في جنيف .ولم ُتعقد دورة
عام  ،2015حيث أن هذا العام قد شهد مؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث ،الذي
تضمن مشاركة مهمة ومحل تقدير من جانب أصحاب
المصلحة المتعددين.
يرتبط التوجيه في إطار سِ نداي بشأن وظيفة المنتديات
العالمية واإلقليمية ،المحدد في الفقرتين ( 28ج) و،49
ً
ارتباطا مباشرً ا بوضع جداول أعمال هذه المنتديات.
ويمكن استخالص توجيه إضافي في إطار سِ نداي من:
أجزاء "المستويين العالمي واإلقليمي" بأولويات العمل
األربع؛ القسم السادس بشأن "التعاون الدولي والشراكة
العالمية"؛ والغايات العالمية السبعة.

من المتوقع أن تظهر مسائل إضافية للمناقشة من رصد
تطبيق إطار سِ نداي ،بما في ذلك من تقارير الدول.
عالو ًة على ذلك ،من المتوقع أن يُقدم المنتدى العالمي
مساهمات من منظور الحد من مخاطر الكوارث إلى
مداوالت الجهات واآلليات اإلدارية لألمم المتحدة ،مثل
الجمعية العامة ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي
( ،)ECOSOCوالمنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة ،وال سيما من أجل عمليات
المتابعة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الخاصة باألمم
المتحدة ،وعلى وجه التحديد خطة التنمية المستدامة لعام
 2030وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.

يستخدم شعار المنتدى العالمي  2017أربعة ألوان
تمثل أولويات إطار سِ نداي .وترمز األيقونات األربع
إلى العناصر األساسية للصمود واالستدامة في ثقافة
المايا .واس ُتخدمت هذه األيقونات في منسوجات المايا
التقليدية في تشياباس ،المكسيك .من اليسار إلى
اليمين :شاك :إله المطر؛ سيبة :الشجرة المقدسة،
األرض :رب األرض؛ الثعبان :خصوبة األرض.
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المنتدى العالمي 2017

معلومات عملية

ينحدر اسم كانكون من كلمات المايا  ،kaan kunالتي تعني "عش الثعابين" .وتقع كانكون في بلدية بينيتو خواريز
وتبعُد  370كيلومترً ا عن شيتومال ،عاصمة والية كينتانا رو .وتبعُد كانكون  1668كيلومترً ا عن مكسيكو سيتي.
تمثل كانكون واجهة سياحية شهيرة في مجموعة منتجع البحر الكاريبي المعروفة باسم ريفييرا مايا .ويحيط بها
عدد من مواقع المايا األثرية ،مثل كوبا ،ومويل ،زكاريت ،وتولوم.
يمكن الوصول إلى المنتجع باستخدام مطار كانكون الدولي الذي يستقبل العديد من الرحالت الجوية من أمريكا
الشمالية والوسطى والجنوبية ،وكذلك آسيا وأوروبا.
يقع مكان انعقاد المؤتمر في منتجع مون باالس ،ويبعُد  10كيلومترات عن مطار كانكون الدولي .وسيتوفر مكتب
الترحيب والمعلومات للمشاركين في الفترة من  21إلى  26مايو/أيار في المطار.
كما ستتوفر خدمة نقل مجانية للمشاركين المسجلين ،من المطار ومن الفنادق المحددة إلى مكان انعقاد المؤتمر.
تتوفر كذلك خدمات النقل الخاص وسيارات األجرة من المطار والفنادق.

"

كانكون هي أكبر مدينة في والية
كينتانا رو ويبلغ عدد سكانها
 628،306نسمة.
وبدأ تشييد المدينة في عام .1974

"

"

كوكولكان بوليفارد ،الذي سمي باسم
اإلله األعظم في ثقافة المايا ،الثعبان
ذو الريش ،هو الشارع الرئيسي في
المنطقة السياحية ،حيث يضم عدد
كبير من مراكز التسوق والمطاعم.

كانكون هي موطن ثاني أكبر حاجز
مرجاني في العالم ،حاجز المايا العظيم.
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مركز اكسبو
المنتدى العالمي 2017

س
اللم

مركز اكسبو 4

اللم

مركز اكسبو
7

منتجع مون باالس

Carretera Cancún-Chetumal,
Km36.5, Riviera Maya
77500 Cancún,
Quintana Roo, México

ركن المشروبات

3

س

م
نط
التس قة
وق

منصة مضيئة

2

األطفال والشباب

منظمة غير حكومية

مركز تجاري

مركز التأمل للنساء

مركز اكسبو 8

مركز اكسبو 3

مركز التأمل للرجال

الطابق األرضي

نسخة

مركز اكسبو 6

PO
EX

الطابق األول

مركز اكسبو 2

قاعة استقبال صن رايز

مركز اكسبو 1

الصالة (ح)
المطعم

الصالة (ز)

المركز اإلعالمي
والمؤتمر الصحفي

الصالة (و)
جلسات العمل
قاعة احتياطية

الصالة (هـ)
جلسات العمل
قاعة احتياطية

الصالة (د)

البيانات الرسمية
قاعة احتياطية

التسجيل

الزيارات الميدانية

حجرة المعاطف

صن رايز 13

ركن
المشروبات

صن رايز 9

معلومات

الضيافة

صن رايز 11

الطابق
األرضي

صن رايز 12

+

صالة

صن رايز 10

مركز اكسبو 5

DSA

الصالة (أ)

ساللم

حفل االفتتاح
الحفل الختامي
الجلسات العامة
الجلسات الخاصة
الطابق األول

12

13

التنقل

معلومات عملية في الموقع

ستتوفر خدمة نقل مجانية ذهابًا وإيابًا للمشاركين ،من مطار كانكون الدولي إلى الفنادق المعتمدة ومكان انعقاد المؤتمر.
وستعمل هذه الخدمة في الفترة من  21إلى  27مايو/أيار.

للحصول على التوجيه أو المساعدة ،يرجى زيارة مكتب المساعدة الخاص بالمنتدى العالمي  ،2017الموجود
بالقرب من المدخل إلى مكان انعقاد المؤتمر في الفترة من  22إلى  26مايو/أيار.

المطار  -مكان المؤتمر
 21و 22و 23مايو/أيار
 19:00 - 7:00كل ساعة

مكان المؤتمر

مكان المؤتمر  -المطار
 26و 27مايو/أيار 2017
 19:00 - 7:00كل ساعة

2
3

مكان المؤتمر  -مناطق الفنادق  -مكان المؤتمر
 21و 22و 23مايو/أيار 2017
 20:00 - 8:00كل ساعتين
 24و 25و 26مايو/أيار 2017
 10:30 - 6:30كل  40دقيقة
 22:30 – 18:30كل  40دقيقة

5

المدة الزمنية لالنتقاالت من مكان انعقاد المؤتمر
إلى الفنادق (تخضع للتغيير وف ًقا لحالة المرور)

1
18

4

المنطقة 1
أومني  20:00دقيقة
فييستا أميريكانا كونديسا  22:00دقيقة
باراديسوس  24:00دقيقة
جي دبليو ماريوت  26:00دقيقة
سيكرتس ذا فين  28:00دقيقة

17
6

16

15
14

المنطقة 1
 1أومني
 2فييستا أميريكانا
كونديسا
 3باراديسوس
 4جي دبليو ماريوت
 5سيكرتس ذا فين
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المنطقة 2
اليف أكوا  32:00دقيقة
7
كريستال كانكون  40:00دقيقة
8
كريستال جراند  42:00دقيقة
حياة زيفا  44:00دقيقة
9
فييستا أميريكانا كورال  46:00دقيقة
فييستا أميريكانا فيالز  47:00دقيقة
11
 10بريزيدنت إنتركونتيننتال  49:00دقيقة
لاير إن  54:00دقيقة
12
13
المنطقة 3
كورتيارد (المطار)  22:00دقيقة
وان  32:00دقيقة
فور بوينتس  34:00دقيقة
فييستا إن  38:00دقيقة

المنطقة 2

المنطقة 3

 6اليف أكوا
 7كريستال كانكون
 8كريستال جراند
 9حياة زيفا
 10فييستا أميريكانا كورال
 11ألوفت
 12فييستا أميريكانا فيالز
 13بريزيدنت
 14لاير إن

 15فييستا إن
 16فور بوينتس
 17وان
 18كورتيارد

األمانة العامة

يقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
بدور الجهة التنسيقية للمنتدى العالمي  2017للحد من
مخاطر الكوارث تحت إشراف الممثل الخاص ألمين
عام األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،وذلك بنا ًء
على طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة .يمكن توجيه
االستفسارات لألمانة العامة عبر البريد اإللكتروني:
 .globalplatform@un.orgكما تتوفر المعلومات
على الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
www.unisdr.org/gp2017/

األمن

يقتصر الدخول إلى المنتدى العالمي  2017على
المشاركين المسجلين حاملي الشارات السارية .وتتكفل
شعبة خدمات السالمة واألمن في األمم المتحدة بفرض
األمن في مكان انعقاد المؤتمر .بينما تتكفل الدولة
المضيفة باألمن خارج مكان انعقاد المؤتمر.

المساعدة

يمكن طلب أي مساعدة من مكتب المساعدة .توجد عيادة
تضم طاقم طبي أيضًا عند المدخل الرئيسي ،في حالة
الطوارئ( .راجع خريطة مكان المؤتمر الصفحة .)12

التسجيل ومنح الشارات

يُطلب من جميع المشاركين حمل شارة للدخول إلى مكان
انعقاد المؤتمر .وسوف ُتخصص منطقة تسجيل ومنح
شارات عند مدخل المكان (راجع الخريطة ،الصفحة
 .)12وتوفر هذه المنطقة وصوالً مباشرً ا إلى منشآت
المؤتمر .ويُفضل استالم الشارة في وقت مبكر لتجنب
االنتظار في طوابير .وفيما يخص الوفود ذات التمثيل
المحلي ،سيفتح مكتب لمنح الشارات في قاعة استقبال

صن رايز بفندق مون باالس في الفترة من  15إلى
 22مايو/أيار ،من الساعة  10:00إلى  .19:00ستفتح
منطقة التسجيل الرئيسية وف ًقا للجدول الزمني التالي:
18:00 - 12:00
 21مايو/أيار
 25-22مايو/أيار 18:00 - 7:30
15:00 - 8:00
 26مايو/أيار

استمارة حضور DSA

بعد إكمال عملية التسجيل واستالم الشارات في الموقع،
يُطلب من جميع المشاركين المموَّ لين الذين سيحضرون
المنتدى العالمي  2017توقيع استمارة الحضور في
منطقة  DSAالموجودة عند البهو الرئيسي للصالة
(راجع خريطة مكان المؤتمر؛ الصفحة  .)12كما
سار
يُطلب من المشاركين المموَّ لين تقديم أي إثبات
ٍ
للهوية الوطنية المشتملة على صورة.

طلبات لالجتماعات الثنائية

لن ُيدّخر أي جهد الستضافة االجتماعات غير
الرسمية والثنائية شريطة توافر المكان والخدمات.
ويتعين إرسال الطلبات على العنوان التالي:
 globalplatform@un.orgمع اإلشارة في سطر
الموضوع "طلب اجتماع المنتدى العالمي ."2017
وستتوفر ثالث غرف (تسع  8إلى  14شخصًا) في مكان
انعقاد المؤتمر وس ُتقبل عمليات الحجز لمدة  25دقيقة فقط.

البرنامج والجدول الزمني

سوف ُتنشر التحديثات والتغييرات في البرنامج والجدول
الزمني على الشاشات بمكان انعقاد المؤتمر وعلى موقع
الويبwww.unisdr.org/gp2017/ :
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الوثائق

ُتنشر وثائق المنتدى العالمي  2017على الموقع
االلكتروني الرسمي عند توفرها .وستتوفر الوثائق
أيضًا لدى مكتب المساعدة .وس ُتنشر البيانات الرسمية
المكتوبة على اإلنترنت مع بث يومي على شبكة
اإلنترنت للجلسات العامة ،وتسجيالت صوتية للجلسات.

التكنولوجيا

يوفر المنتدى العالمي  2017إمكانية الوصول إلى
اإلنترنت من خالل خدمة  WIFIمجانية في جميع
مناطق مكان انعقاد المؤتمر ،فضالً عن أجهزة
الحاسوب ،والفاكسات ،والهواتف في المركز التجاري
(راجع الخريطة الصفحة .)12

الترجمة الفورية

س ُتترجم الجلسات العامة ،والبيانات الرسمية ،والجلسات
الخاصة إلى الست لغات الرسمية لألمم المتحدة :العربية
والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
وستترجم جلسات العمل باللغة اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية.

وسائل اإلعالم

س ُتنظم مجموعة من األنشطة لدعم التغطية اإلعالمية
للمنتدى العالمي  .2017وتشمل هذه األنشطة :فرص
األحاديث الصحفية مع المشاركين رفيعي المستوى؛
والبث المباشر للجلسات رفيعة المستوى ،والمقابالت
الصحفية اليومية مع ممثلين رفيعي المستوى؛
والوصول اإلعالمي إلى الجلسات العامة .وسيُفتح
مركز إعالمي للصحفيين المعتمدين خالل فترة
المؤتمر (راجع الخريطة ،الصفحة  .)12وس ُتنظم جلسة
تدريبية للمراسلين المدعومين بمكان انعقاد المؤتمر في
 23مايو/أيار .كما س ُتنظم أيضًا مناظرة تلفزيونية بتاريخ
 25مايو/أيار بالشراكة مع مذيع ميكسيكي .ويمكن
إرسال أي استفسارات عن اإلعالم إلى العنوان التالي:
 globalplatform@un.orgبعنوان "اإلعالم".
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كبار الشخصيات

سيُجري البلد المضيف ترتيبات خاصة لرؤساء الدول
وسيتم إبالغ الوفود الرسمية بهذه الترتيبات .ويمكن
كذلك توجيه الطلبات الخاصة بكبار الشخصيات إلى:
 globalplatform@un.orgبعنوان "طلب كبار
الشخصيات بالمنتدى العالمي ."2017

إمكانية الوصول

يتمتع مكان انعقاد المنتدى العالمي  2017بتجهيزات
جيدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .وتشمل هذه
التجهيزات المصاعد ،واألرصفة المنحدرة ،ومكتب
مساعدة إمكانية الوصول .وسيتم توفير تعليق فوري
للحوار باللغة اإلنجليزية في الصالة العامة الرئيسية.
وسيتم توفير ترجمة للغة اإلشارة الدولية في بعض
الجلسات حسب الطلب .كما سيتم توفير الوثائق األساسية
الرئيسية والوثائق الختامية للمؤتمر في تنسيق ميسّر.

األغذية والمشروبات الخفيفة

ستفتح العديد من أماكن المشروبات التي توفرها الدولة
المضيفة من الساعة  8:00إلى  18:00في الفترة من
 23إلى  26مايو/أيار .وسيفتح مطعم على طراز الكافتيريا
بمكان انعقاد المؤتمر من الساعة  12:00إلى 15:00
في قاعة الصالة (ح) (راجع الخريطة ،الصفحة .)12
وسيكون المطعم مجانيًا للمشاركين المقيمين في فندق مون
باالس .بينما سيدفع المشاركون اآلخرون مبلغ إجمالي
معقول لتناول وجبة الغداء.
يرجى مالحظة أن تناول الطعام والشراب غير مسموح
به في قاعات االجتماعات .وال توجد قاعات للطعام في
مكان انعقاد المؤتمر.

التخضير والتنمية المستدامة
ً
محافظا على البيئة ومقتص ًدا في
يُعد المنتدى العالمي  2017للحد من مخاطر الكوارث مؤتمرً ا
استخدام الورق .وبنا ًء عليه ،ستتوفر جميع وثائق المؤتمر الرئيسية على الموقع االلكتروني والتطبيق
الخاصين بالمؤتمر .كما يُشجع المشاركون على استخدام نسخ إلكترونية بدالً من المواد المطبوعة،
واستخدام محطات إعادة التدوير الخاصة بالمؤتمر المتوفرة بسهولة .وقد تم تكييف الزي الرسمي مع
المناخ المحلي ،ما أدى إلى انخفاض الحاجة إلى مكيف الهواء والحد من استهالك الطاقة .ومن أجل
خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن المؤتمر ،يُشجع المشاركون على مشاركة ركوب السيارات،
واستقالل الحافالت المكوكية ،وتقليل سفرهم.
لقد بذل مكان انعقاد المنتدى العالمي  ،2017منتجع مون باالس ،جهو ًدا عديدة لتحسين األثر البيئي
للمرافق .وتشمل جهود االستدامة استخدام تقنيات منخفضة في استهالك الطاقة مثل مصابيح ،LED
واأللواح الشمسية ،وممارسات التسميد وإعادة التدوير الشاملة .ويستخدم منتجع مون باالس أيضًا
التقنيات للحد من استهالك المياه ،ومعالجة المياه من خالل نظام زراعي مائي للتحويل الحيوي
وإعادة استخدام  %90منها في نهاية المطاف .كما بذل المنتجع مجهودات هائلة للحفاظ على النباتات
والحيوانات ،مدعومًا بدراسات بيئية متعمقة ،لحماية النظام البيئي المحيط بالمنتجع.
تمتلك بلدية بينيتو خواريز ،التي تعي دائمًا أهمية الحفاظ على البيئة ،مجموعة من البرامج في مجال
التنمية الحضرية والبيئة .ويكمن هدفهم في تحقيق نمو منتظم والحفاظ على البيئة .وقد أنشأت البلدية
مدونة بيئية لتكون أداة توفر تحليالً مستمرً ا لجهود مسارات التنمية التي تشمل أيضًا تصميم األنظمة
إلنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها؛ والحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والحيوانات والمحافظة
عليه ،ال سيما تلك األنواع المهددة باالنقراض ،من أجل تعزيز القدرة على تخزين النباتات األصلية
والمحافظة عليها؛ وزيادة الرقع الخضراء وإعادة التحريج؛ واتخاذ إجراءات لحماية سلحفاة البحر
وأنواع سرطان البحر األزرق التي تستوطن مستنقعات المنجروف وشواطئ البلدية.

الزي المقترح

الرجال :صباحً ا :قميص غويابيرا أبيض بأكمام طويلة،
أو قميص أبيض ،وبناطيل فاتحة اللون.
االستقبال :قميص غويابيرا أبيض بأكمام طويلة،
أو قميص أبيض ،وبناطيل غامقة اللون.
النساء :مالبس كتانية أو قطنية
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الهيكل

يرتكز المنتدى العالمي  2017حول أنواع الجلسات التالية:

منتدى القادة

(لغات األمم المتحدة الست)

سيشارك قادة العالم في منتدى القادة ،بما في ذلك رؤساء
الدول ،ورؤساء الحكومات ،وكبار الوزراء ،والمديرين
التنفيذيين ،والرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة وقادة
المجتمع المحلي .وسيناقش هؤالء القادة االستراتيجيات
األساسية لمواجهة الخسائر االقتصادية المتزايدة الناجمة
عن الكوارث .وستكون نتيجة هذه الجلسة هي بيان
رفيع المستوى تتم مناقشته مسب ًقا بين الدول وأصحاب
المصلحة ووضع صيغته النهائية خالل الجلسة.
وال يمكن حضور حدث منتدى القادة إال لحاملي
الدعوات.

البيانات الرسمية

(لغات األمم المتحدة الست)

سوف تتاح الفرصة للوفود تقديم بيانات رسمية لمدة
ثالث دقائق في األوقات المخصصة ووف ًقا لقائمة
المتحدثين الرسميين .كما يتم تشجيع الوفود أيضًا على
تسليم بيانات كتابية سواء قدموا بيا ًنا شفويًا أم ال.
 24مايو/أيار18:45 - 16:15 :
 25مايو/أيار18:30 - 15:00 – 12:45 - 9:00 :
 26مايو/أيار17:00 - 14:00 – 12:45 - 9:00 :

الجلسات العامة

(لغات األمم المتحدة الست)

س ُترحب الجلسات العامة األربع ألصحاب المصلحة
المتعددين بالمساهمات من جانب الحكومات،
ومجموعات أصحاب المصلحة ،وشركاء األمم المتحدة،
والقطاع الخاص ،والمنتديات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ،والمنظمات اإلقليمية .وستمنح األولوية
لتجارب الدول ،ودراسات الحالة ،وقصص النجاح
في تطبيق إطار سِ نداي ،وذلك من أجل تشجيع الدول
األخرى على تبادل الممارسات الملموسة والناجحة
وتكرارها.
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وستركز الجلسات العامة على الجوانب االستراتيجية
والسياسية الحاسمة للحد من مخاطر الكوارث التي
تتطلب إجراءات واهتمام خاص من الدول لتحقيق
غايات إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة بحلول
عام .2030

الجلسات الخاصة

(لغات األمم المتحدة الست)

جلستان خاصتان يتضمنا مزيجً ا من المناقشات الفنية
واالستراتيجية يجمع وجهات النظر ،والخبرات،
واإلنجازات والتحديات من الحكومات ،والمؤسسات
التقنية والعلمية ،وشركاء األمم المتحدة ،والمجتمع
المدني والقطاع الخاص.
ستهدف الجلسات الخاصة إلى صياغة استراتيجيات
لخفض معدل الوفيات ،وعدد األشخاص المتضررين
والخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث،
وهي الغايات العالمية الثالثة األولى إلطار سِ نداي
والهدف الناتج المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
وستحاول الجلسات الخاصة كذلك تحقيق هذه النتائج
بالتركيز على غاية إطار سِ نداي (ز) التي تهدف
إلى زيادة ما هو متوافر من نظم اإلنذار المبكر ومن
معلومات مخاطر الكوارث.

المائدة المستديرة الوزارية

(لغات األمم المتحدة الست)

سينعقد اجتماعان للمائدة المستديرة بنا ًء على دعوة على
المستوى الوزاري بهدف معالجة القضايا األساسية
وتبادل التجارب الوطنية.
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منصة إيجنايت

(اللغة اإلنجليزية)

ُتعد منصة إيجنايت مكا ًنا خاصًا حيث يتاح للمشاركين
 15دقيقة لتقديم عرض ديناميكي يتناول أي موضوع ،أو
مشروع ،أو مبادرة للحد من مخاطر الكوارث .والهدف من
ذلك توسيع نطاق الموضوعات عن تلك التي يتم عرضها
في الدورات والفعاليات الرئيسية .يقام حدث منصة إيجنايت
عند المدخل الرئيسي لمركز اكسبو ،ويتم فتحها من الساعة
 10:00إلى  18:00في يوم  24مايو/أيار ،ومن الساعة
 09:00إلى  18:00في يوم  25مايو/أيار ،ومن الساعة
 09:00إلى  17.00في يوم  26مايو/أيار.

منطقة العرض
ستجمع منطقة العرض في المنتدى العالمي 2017
ما يزيد عن  150دولة ومنظمة س ُتقدم أحدث أعمالها
بشأن الحد من مخاطر الكوارث وستكون على استعداد
للمشاركة في المناقشات وتكوين شراكات جديدة.
وتتضمن العروض أجنحة وطنية وإقليمية وأجنحة
القطاع الخاص ،فضالً عن أجنحة المجتمع المدني
وشبكات الخبراء .وسينعقد المعرض في الفترة من 24
إلى  26مايو/أيار في بهو الطابق العلوي بمركز اكسبو.

جلسات العمل

(اللغة اإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية)

ستتناول جلسات العمل الخمس عشرة ،متعددة أصحاب
المصلحة بطبيعتها ،الجوانب الفنية للحد من مخاطر
الكوارث على النحو المبين في إطار سِ نداي .وستستند
جلسات العمل على موضوعات نقاشية نتجت عن
عملية التشاور المكثفة التي حدثت مع الدول األعضاء
وأصحاب المصلحة في الفترة من مارس/آذار إلى
يونيو/حزيران  .2016ومن المتوقع أن تسفر جلسات
العمل عن شراكات من أجل العمل ،بما في ذلك تحديث
االلتزامات التطوعية ألصحاب المصلحة وحصرها،
وعن توصيات فنية ملموسة في المجال المحدد الذي
تمت مناقشته ،وخطة عمل محددة للعامين المقبلين دعمًا
لتطبيق إطار سِ نداي.
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األحداث الجانبية

(اللغة اإلنجليزية)

سيُعقد ما يقرب من ً 44
حدثا جانبيًا تنظمه مجموعة
كبيرة من أصحاب المصلحة على مدار المنتدى العالمي
 .2017واألهداف الرئيسية هي زيادة التوعية بالحد من
مخاطر الكوارث ،وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة،
والمساهمة في تعزيز المعرفة .وس ُتقام األحداث الجانبية
في مركز اكسبو وكذلك قاعات االجتماعات الموجودة
في الطابق العلوي في رواق صن رايز بفندق مون
باالس( .راجع خريطة مكان المؤتمر ،الصفحة .)12

االستشارات واالجتماعات التحضيرية

كما سيكون هناك احتفال بجائزة المخاطر ،المقدمة من
منتدى دافوس للمخاطر العالمية ،ومؤسسة ميونيخ ري،
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وقد
أُنشئت جائزة المخاطر في عام  2012للمساعدة في
تحسين إدارة مخاطر الكوارث من خالل تقديم الدعم المالي
للمشروعات المبتكرة والمستدامة التي ترتكز على البشر.
سيُقام حفل استقبال بضيافة فخامة رئيس المكسيك
إنريكه بينيا نييتو بعد البرنامج الرسمي في اليوم األول
للمنتدى العالمي  .2017وسيكون الحدث قاصرً ا على
الدعوات فقط.
ثان بضيافة حاكم والية كينتانا رو
سيٌقام حفل استقبال ٍ
بعد البرنامج الرسمي في اليوم الثاني .وسيتم اإلعالن
عن التفاصيل قبل المؤتمر.

معلومات عملية

المنتدى العالمي 2017

االحتفاالت واالستقباالت

ستجري العديد من االحتفاالت واالستقباالت خالل
المنتدى العالمي :2017
تسلط جائزة ساساكاوا التابعة لألمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث لعام  ،2017والممنوحة من مؤسسة
نيبون ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
الضوء على األفراد أو المنظمات التي تتسم بالرؤية
والقدرة على التنبؤ باالحتياجات المستقبلية للحد من
مخاطر الكوارث.

(اللغة اإلنجليزية)

سيكون يوم اإلثنين  22مايو/أيار ويوم الثالثاء  23مايو/
أيار يوم تحضيري ،حيث ستسنح الفرصة ليتقابل أصحاب
المصلحة والشركاء وإعداد إسهاماتهم ومشاركاتهم.
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البرنامج الرسمي

منتدى القادة

الحد من الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث

األربعاء  24مايو/أيار 18:45 - 16:15
(لحاملي الدعوات فقط)
سيضم منتدى القادة قادة العالم ،بما في ذلك رؤساء الدول ،ورؤساء
الحكومات ،وكبار الوزراء ،والمديرين التنفيذيين ،والرؤساء التنفيذيين
لألمم المتحدة ،وقادة المجتمع المحلي ،وسيُناقش االستراتيجيات
األساسية لمواجهة الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث .وسيركز
منتدى القادة ،برئاسة رئيس المكسيك واألمين العام لألمم المتحدة ،على
"اإلسكان والبنية التحتية الحيوية العامة والخاصة القادرة على الصمود.
بالرغم من اإلنجازات الكبيرة في الفترة من  2005إلى 2015
في خفض معدل الوفيات المرتبط باألخطار المائيــة المناخيــة،
إال أنه ال تزال هناك حاجة ملحة إلى بذل جهود كبيرة لمواجهة المخاطر
المستقبلية ومعالجة الخسائر االقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة
بشكل منهجي.
عن الكوارث
ٍ
سيتناول منتدى القادة كيفية مراعاة االستثمارات العامة والخاصة
للمخاطر ،بما يتماشى مع غاية إطار سِ نداي (ج) التي تهدف إلى خفض
الخسائر االقتصادية الناجمة مباشر ًة عن الكوارث مقابـل النـاتج المحلـي
اإلجمالي العالمي .وسيبحث كذلك عناصر الشراكات بين القطاعين العام
والخاص لدعم اإلسكان والبنى التحتية الحيوية القادرة على الصمود
باعتبارها عناصر أساسية لحياة البشر وسبل العيش المستدامة .وستتم
مناقشة هذا األمر في سياق الغاية (د) التي تهدف إلى الحد مما تلحقه
الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل
للخدمات األساسية ،واألولوية  3إلطار سِ نداي بشأن "االستثمار في
مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها".
ً
يمثل منتدى القادة
فرصة للتشجيع على عمل جديد وصياغة التزامات
رفيعة المستوى لتعجيل إنجاز األولويات والغايات العالمية إلطار
سِ نداي ،فضالً عن أهداف التنمية المستدامة .وس ُتسفر الجلسة عن بيان
رفيع المستوى ،سيمثل وثيقة ختامية رئيسية للمنتدى العالمي .2017
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الجلسات العامة

المنتدى العالمي 2017

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية والوطنية تمهد الطريق للعمل من قِ َبل الجميع

نهج واعي بالمخاطر  /مستنير بالمخاطر للتنمية المستدامة والقدرة على الصمود للدول
التي تمر بأوضاع خاصة

يُجسد إطار سِ نداي تحوالً حاسمًا من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر ويرسخ بناء القدرة على الصمود باعتباره قاسمًا
مشتر ًكا لخطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعد االتساق والروابط بين تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث،
وتخطيط التنمية المستدامة ،والتكيف مع تغير المناخ أمرً ا بالغ األهمية لضمان كفاءة استخدام المعلومات والموارد من
أجل اتخاذ قرار قوي ،والتخطيط ،واالستثمار في بناء القدرة على الصمود في المستقبل.

الخميس  25مايو/أيار 17:00-15:00 ،الصالة (أ)

الخميس  25مايو/أيار 11:00-9:00 ،الصالة (أ)

في سبيل تمهيد الطريق لتطبيق الحد من مخاطر الكوارث واالستثمار فيه ،تحث الغاية (هـ) في إطار سِ نداي العالم
على "الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها اسـتراتيجيات وطنيـة ومحليـة للحـد من مخاطر الكوارث
بحلول عام  ."٢٠٢٠وبينما تمتلك نحو  %75من الدول قدرً ا من التشريع أو استراتيجية أو خطة للحد من مخاطر
الكوارث على المستوى الوطني ،من المالحظ أن هذه األشياء ليست جميعها قابلة للتنفيذ أو ال تستوفي المتطلبات
الالزمة لتحقيق هدف إطار سِ نداي منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة.
تركز الجلسة العامة على كيفية تحقيق هذه الغاية الطموحة  ،وهي عملية تتطلب االلتزام والمشاركة القوية من جانب
بشكل خاص،
القادة السياسيين في كل دولة ،ومن أصحاب المصلحة على جميع المستويات .وستستخدم هذه الجلسة،
ٍ
أمثلة ناجحة للدول لتقديم الدليل والتوجيه من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة للحد من مخاطر الكوارث
المحلية والوطنية ،والتي تتواءم مع توصيات إطار سِ نداي.

تشكل أقل البلدان ً
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية نحو  90دولة من الدول
األكثر تعرضًا للخطر في العالم .وبينما يعيش عدد كبير من الفقراء حاليًا في الدول متوسطة الدخل ،من المقدر أن
حوالي  %21من تعداد سكان العالم سيعيش في أقل البلدان ً
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية
الصغيرة النامية بحلول عام .2050
غالبًا ما تتحمل الدول التي تمر بأوضاع خاصة العبء األكبر لتغير المناخ ،بدءًا من زيادة حدة األحوال الجوية
القاسية ،وتكرارها ،وتقلبها ،ووصوالً إلى الجفاف والكوارث بطيئة التطور األخرى .وتجري بالفعل مالحظة
العواقب البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،بما في ذلك اآلثار الهائلة على الصحة ،وأمن الغذاء ،ونزوح السكان.
ومع االعتراف بذلك ،تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار سِ نداي على أن الدول األفريقية ،وأقل البلدان
ً
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وكذلك الدول متوسطة الدخل التي تواجه
نوع خاص .ويشمل ذلك تحسين قدرات هذه الدول على تطبيق االتفاقات
من
ًا
م
اهتما
تستحق
خاصة،
تحديات
ٍ
الحكومية الدولية تلك على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل حشد التعاون الدولي في شكل مساعدات مالية،
وتكنولوجية ،وفنية باعتبارها وسيلة للتطبيق وف ًقا ألولوياتها الوطنية.
ستبحث الجلسة العامة كيف يمكن للدول التي تمر بأوضاع خاصة االستفادة من إطار سِ نداي في وضع استراتيجيات
جديدة وتحسين االستراتيجيات الوطنية والمحلية القائمة للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  .2020وسيتم ،على
وجه التحديد ،تبادل التجارب واألمثلة العملية التي توضح كيفية وضع الدول التي تمر بأوضاع خاصة استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث المبتكرة وتطبيقها مع تصميمها حسب االحتياجات ،وأوجه الضعف ،والقدرات الخاصة بها.
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الجلسات العامة

المنتدى العالمي 2017

رصد إطار سِ نداي

االتساق بين إطار سِ نداي ،وخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وتغير المناخ

الجمعة  26مايو/أيار ،11:00-9:00 ،الصالة (أ)

الجمعة  26مايو/أيار ،16:00-14:00 ،الصالة (أ)

بعد أن أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إطار سِ نداي ،أنشأت فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ( .)OIEWGوقد أوصى فريق
الخبراء بمجموعة من المؤشرات للغايات العالمية السبعة إلطار سِ نداي ،والتي أقرتها الح ًقا الجمعية العامة لألمم
المتحدة في فبراير/شباط عام .2017

إن الحد من مخاطر الكوارث أمر أساسي إذا كان الهدف هو استدامة التنمية في المستقبل .تقر خطة التنمية المستدامة
لعام  2030بالحاجة الملحة للحد من مخاطر الكوارث وتؤكد عليها من جديد .ويسعى إطار سِ نداي بصورة كبيرة
لتحقيق االتساق بين الخطط الدولية ويحدد تدابير التكامل الالزمة على جميع المستويات .فاالتساق في القضاء على
الفقر ،واإلجراءات المتعلقة بالمناخ ،وجعل المدن والمستوطنات البشرية قادرة على التحمل وثيق الصلة بصفة
خاصة في ضوء المؤشرات المشتركة التي تربط هذه األهداف بإطار سِ نداي.

المؤشرات موجزة وخاصة بالغايات العالمية السبعة إلطار سِ نداي .وعالوة على ذلك ،أوصت اللجنة اإلحصائية
لألمم المتحدة في دورتها الثامنة واألربعين في شهر مارس/آذار عام  ،2017في مشروع القرار الخاص بها،
بضرورة تبني المجلس االقتصادي واالجتماعي إلطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة واألهداف
الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام  – 2030الذي أعده فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعنية بمؤشرات
أهداف التنمية المستدامة .ومن خالل ذلك ،سيتم أيضًا استخدام نفس المؤشرات التي أقرتها اللجنة العامة لألمم
المتحدة لقياس الغايات العالمية إلطار سِ نداي في قياس األهداف المتعلقة بالكوارث الواردة في خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030ومع ذلك ،يخضع رصد الغايات العالمية إلطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة لكمية البيانات الوطنية
ومدى توافرها ،فضالً عن جودتها وسهولة الوصول إليها.
ستنظر الجلسة العامة في مدى استعداد الدول لقياس التقدم المحرز في الغايات العالمية إلطار سِ نداي وتحديد الحالة
العالمية للبيانات لرصدها وإرساء خطوط أساس وطنية .ويتضمن ذلك قدرة الدول على جمع البيانات بشكل شامل
حول اآلثار االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية للكوارث وتقييم مخاطر الكوارث ،بهدف وضع أنظمة رصد وطنية
فعالة .كما ستتناول الجلسة أي ً
ضا الحد األدنى من المعايير المطلوبة لجودة البيانات وسهولة الوصول إليها.

يقر إطار سِ نداي على وجه الخصوص بالفرصة الفريدة لتعزيز االتساق بين السياسات ،والمؤسسات ،واألهداف
ويسعى لضمان وجود روابط ذات مصداقية ،حسب االقتضاء ،بين هذه العمليات .وتتضمن الخطوات األساسية
لضمان هذا االتساق إرساء اعتراف سياسي باالتساق والتعزيز المتبادل في االتفاقات الدولية ،واعتراف بالتنمية
والتخطيط المحيط بالمخاطر ،ورصد التقدم المشترك ومتابعته ،ودعم الشراكات واالستثمار في التنفيذ.
ستركز الجلسة العامة على بناء اتساق بين إطار سِ نداي وخطة التنمية المستدامة لعام  2030بوصفها إسهامًا في
المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام  .2017والجلسة العامة هي فرصة أولى
الستكشاف التطبيقات العملية لتحقيق القدرة على مواجهة الكوارث من خالل نهج متسق يعزز كل من إطار سِ نداي
وخطة  2030األوسع نطا ًقا.
ستهدف الجلسة إلى زيادة الوعي بعناصر الخطط الدولية وأوجه تكاملها ،والتركيز على كيفية دعم الحكومات
الوطنية ،والسلطات المحلية ،والجهات المعنية لالتساق بين هذه الخطط.

ستعكف الجلسة كذلك بصورة إضافية على استكشاف عملية جمع البيانات الوطنية والنموذج األولي لرصد إطار
سِ نداي ،وتقييم االتساق مع جهود الرصد واإلبالغ لدعم أهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس بشأن تغير المناخ،
والنتائج ذات الصلة المراد تحقيقها على مستوى منظومة األمم المتحدة .كما ستشهد الجلسة إطالق "الشراكة العالمية
من أجل البيانات المتعلقة بالكوارث للتنمية المستدامة في الفترة ."2025 - 2017
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تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية و "إعادة البناء بشكل أفضل" في
مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار

توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ومعلومات مخاطر الكوارث وإمكانية
االستفادة منها

األربعاء  24مايو/أيار ،11:30-10:00 ،الصالة (أ)

األربعاء  24مايو/أيار ،13:15-11:45 ،الصالة (أ)

أوضح األثر المتزايد للكوارث على األشخاص واألصول مدى الحاجة لتعزيز التأهب للكوارث من أجل التصدي لها
واالستعداد للتعافي قبل وقوع الكارثة .إن مرحلة التعافي ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار هي فرصة مهمة "إلعادة
البناء بشكل أفضل" ،بما في ذلك من خالل دمج الحد من مخاطر الكوارث في التدابير اإلنمائية .تشير الدروس
المستفادة من الجهود السابقة للتصدي للكوارث والتعافي منها إلى الحاجة إلضفاء الطابع المؤسسي على عمليات
تقييم ما بعد وقوع الكارثة والتخطيط للتعافي منها لتحسين إدارة المخاطر ،وتعزيز التنسيق بين الحكومات ،والمجتمع
المدني والجهات المعنية األخرى.

حققت المناطق والبلدان حول العالم تقدمًا كبيرً ا في تعزيز نظم اإلنذار المبكر الشاملة باألخطار المتعددة .وبرز
هذا التقدم بشكل خاص في تنمية نظم الرصد والمراقبة وتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصال والمعلومات عن
المخاطر ،كجزء من الجهود الكلية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث .وباإلضافة إلى ذلك ،أسهمت
أوجه التقدم في وضع النماذج المناخية والتنبؤ بأحوال الطقس في جعل التنبؤ بالطقس أكثر دقة.

لمعالجة مثل هذه الثغرات ،تحدد الغايات العالمية إلطار سِ نداي اإلنجازات الالزمة لكي يتمكن العالم من تقليل كل
من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنها ،وزيادة القدرة على مواجهتها .تساهم األولوية  4إلطار سِ نداي في
تحقيق هذه الغايات من خالل تركيزها المضاعف على تعزيز االستعداد من أجل التصدي الفعَّال "وإعادة البناء
بشكل أفضل" أثناء التعافي .ومن المهم الحفاظ على االستمرارية المؤسسية بين التأهب للكوارث ،والتصدي لها،
والتعافي منها ،وتخفيف آثارها ،وتدابير التنمية المستدامة .ومن الضروري تمكين المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقات
لتنفيذ وتعزيز ُنهج التصدي ،والتعافي ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار مما يحقق المساواة بين الجنسين مع إمكانية
االستفادة منها على مستوى العالم.
ستشارك الجلسة الخاصة مستوى التقدم الحالي والتحديات في سبيل التأهب للكوارث من أجل التصدي الفعَّال لها
"وإعادة البناء بشكل أفضل" للتعافي من آثار الكوارث ،وإعادة اإلعمار .وستهدف الجلسة لتوضيح األولوية 4
للمساهمة في تحقيق غايات إطار سِ نداي ومناقشة كيفية تصميم االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر
الكوارث من أجل تعزيز التأهب "وإعادة البناء بشكل أفضل".

28

ومع ذلك ،لم تستفد العديد من الدول النامية بقدر ما يمكن من هذا التقدم في اإلنذار المبكر .وال تزال هناك فجوات
كبيرة ،خاصة في "الشوط األخير" من نشر اإلنذار المبكر .وكان من التحديات األساسية الوصول لسكان المناطق
األكثر بع ًدا وتعرضًا للخطر مع تحذيرات مجدية ،وقابلة للتنفيذ في الوقت المناسب .ولتحقيق الفعالية ،يجب بناء
نظم اإلنذار المبكر على خبرات األشخاص األكثر عرضة للخطر ،ولذلك يجب تضمين المرأة ،والشباب ،والفئات
المستضعفة األخرى في جميع جوانب عملية اتخاذ القرار والتصميم.
ومع االعتراف بهذا التحدي ،تسعى الغاية (ز) إلطار سِ نداي إلى تحقيق"االزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من
نظم اإلنـذار المبكـر باألخطـار المتعـددة ومـن المعلومـات والتقييمـات عـن مخـاطر الكـوارث و في إمكانيـة اسـتفادة
النـاس بهـا بحلول عام ."2030
ستهدف الجلسة الخاصة إلى توجيه استثمارات الدول والمنظمات الدولية للنظم الفعالة ،القائمة على أساس التأثير،
والتي محورها اإلنسان لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتقديم طريقة الستعراض تقدم جهود الدول لتنفيذ نظم
اإلنذار المبكر .كما ستوفر الجلسة فرصة للتعلم من تكرار الممارسات الجيدة في نظم اإلنذار المبكر ،وتبادل
المعلومات بشأنها ،وتعزيزها.
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اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية

جلسات العمل

دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط االقتصادي العام

استشارة رصد إطار سِ نداي

الخميس  25مايو/أيار ،19:00-17:00 ،مركز اكسبو ( 5لحاملي الدعوات فقط)

األربعاء  24مايو/أيار ،11:30-10:00 ،الصالة (و)

المبدأ الرئيسي إلطار سِ نداي هو حقيقة أن الحد من مخاطر الكوارث مهم لتحقيق التنمية المستدامة .تدعو غايتان
من غاياته السبع إلى خفـض الخسـائر االقتصـادية الناجمـة مباشـرة عـن الكـوارث مقابـل النـاتج المحلـي اإلجمالي
العالمي بحلول عام  ،٢٠٣٠الحـد بدرجـة كـبيرة مـن إحـداث الكـوارث أضـرارا في الهياكـل األساسـية الحيويـة
وتسببها في َّ
تعطل الخدمات األساسـية بحلول عام  .٢٠٣٠لن يتم تحقيق هذه الغايات إذا لم يتبع التخطيط االقتصادي
العام نهجً ا يراعي مخاطر الكوارث .ستهدف الجلسة لتناول حقيقة شروع العديد من الدول بانتظام في جهود تخطيط
اقتصادي متعددة السنوات دون وضع مخاطر الكوارث في االعتبار ،وبالتالي يحتمل أن يساهموا في زيادة نصيب
الدولة من مخاطر الكوارث ،وااللتزامات العرضية ،والخسائر االقتصادية المستقبلية .كما ستلقي الجلسة الضوء
على الممارسات الجيدة التي نفذتها دول التي قامت بالفعل بدمج الحد من مخاطر الكوارث كعنصراً أساسيًا لعملية
التخطيط االقتصادي.

من المميزات المهمة إلطار سِ نداي اآللية القوية والشاملة للرصد واإلبالغ .ومن شأن الرصد العالمي إلطار سِ نداي
مساعدة الدول األعضاء في وضع أهداف ومؤشرات محددة على الصعيد الوطني لقياس االستراتيجيات الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث .وسيوفر ذلك للدول األعضاء تحليالً يمكن تطبيقه في سياق خاص بكل بلد ،مع تمكين
الدول من إعداد تقارير حول الغايات العالمية إلطار سِ نداي والجوانب المتعلقة بالكوارث لألطر األخرى ،مثل خطة
التنمية المستدامة لعام  2030واتفاق باريس .ومن المتوقع أيضًا أن تعمل أداة الرصد على تشكيل إجراءات اتخاذ
قرارت السياسة الوطنية وتصحيح المسار.
ستعمل جلسة العمل على استشارة الدول األعضاء بشأن النموذج األولي لرصد إطار سِ نداي .وستتضمن عرضًا
للنموذج األولي لرصد إطار سِ نداي ومهامه التحليلية الرئيسية ،فضالً عن مستويات التطبيق (عالميًا ،إقليميًا ،وطنيًا،
محليًا) .وستتم مشاركة خبرات الدول وكيان حكومي دولي إقليمي واحد شارك في الممارسة التجريبية .وستساهم
المالحظات المستقاة من الجلسة في تشكيل عملية بناء رصد إطار سِ نداي.

إدراج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط القطاعي
الجمعة  26مايو/أيار ،13:15-11:15 ،مركز اكسبو ( 5لحاملي الدعوات فقط)

ضمان بنية تحتية حيوية قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر

يطلب إطار سِ نداي من الحكومات الوطنية تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها .كما
يشدد على أهمية تعزيز االتساق في سياسات وخطط وبرامج وعمليات جميع النظم والقطاعات والمنظمات ذات
الصلة بالتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث .وعادة ما تكون آثار مخاطر الكوارث متعاقبة بين القطاعات.
على سبيل المثال ،يمكن أن يتسبب التدهور البيئي في حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية تؤثر في قطاعي النقل
واإلسكان .ويؤثر هذا الضرر بدوره في سبل العيش والرفاهية االقتصادية لألشخاص ،مع إمكانية دفعهم إلى الفقر
وانعدام األمن الغذائي .وبالمثل ،غالبًا ما تصاحب قرارات تعزيز التنمية االقتصادية حوافز مالية وتؤدي إلقامة بُنى
تحتية في مناطق شديدة التعرض لألخطار الطبيعية ،ويمكن أن تتأثر هذه البنى التحتية بكارثة عاجالً وليس آجالً.
ستساهم الجلسة في توضيح الحاجة الملحة لكي تواجه القطاعات العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث من خالل
قرارات مطلعة على مخاطر الكوارث في التخطيط واالستثمار

األربعاء  24مايو/أيار ،11:30-10:00 ،الصالة (هـ)
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تتألف البنية التحتية الحيوية من الهياكل المادية ،والمرافق ،والشبكات ،وسائر األصول التي تقدم خدمات ضرورية
لسير الحياة االجتماعية واالقتصادية للجماعة المحلية أو المجتمع .وبذلك تمثل مكو ًنا رئيسيًا لألداء والتقديم الفعالين
للخدمات األساسية المتاحة في المدن ،والبلدات ،والمناطق الريفية وعن طريقها .قد يؤدي التعطل ،أو االنهيارات،
أو انقطاع األعمال في البنية التحتية الحيوية ،بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية ،إلى آثار متعاقبة بين القطاعات
وأحيا ًنا عبر الحدود .ولذلك ،يسلط كل من إطار سِ نداي ،وخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس الضوء
بشكل واضح على حماية البنية التحتية الحيوية وقدرتها على على الصمود في مواجهة الكوارث باعتبارها أولوية
عليا للحكومات.
ستركز جلسة العمل على المستويات الحالية في التقدم المحرز والتجارب الناجحة ،وتوضح األدوات والتقنيات
المتوفرة لتقييم المخاطر وتخفيف حدتها .كما ستدعو الجلسة إلنشاء مجتمع أساسه الممارسة ومنصة إلكترونية،
بهدف تعزيز الشراكات والتزامات التنفيذ.
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التعاون الدولي لدعم تنفيذ إطار سِ نداي

مشاركة القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث

األربعاء  24مايو/أيار ،13:15-11:45 ،الصالة (هـ)

األربعاء  24مايو/أيار ،17:45-16:15 ،الصالة (هـ)

ُذكر التعاون الدولي كوسيلة أساسية للتغلب على األزمات المترابطة عالمية النطاق من الفقر المدقع ،وعدم االستقرار
االقتصادي ،والتفاوت االجتماعي ،والتدهور البيئي .تدعو كل من خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار سِ نداي
إلى التوفير المعزز لوسائل التنفيذ ،بما في ذلك من خالل التعاون الدولي والشراكات العالمية لدعم الدول النامية.
وهذا مهم نظرً ا لالرتباط بين مستوى الدعم المتوفر والقدرة على تحقيق النتائج المرجوة ،خاصة الغاية (و) إلطار
سِ نداي التي تسعى إلى الزيادة بدرجة كبيرة في التعاون الدولي مع البلدان النامية.

نظرً ا ألن القطاع الخاص هو المسؤول عن  %85-70من استثمارات رأس المال في معظم االقتصادات ،فهو يملك
سلطة مهمة لصنع القرار بخصوص كيفية معالجة مخاطر الكوارث على مستوى جميع الصناعات .وال شك أن
التعاون والمشاركة ضمن األعمال التجارية الخاصة ومع الحكومات والجهات المعنية األخرى ضروري للجهود
المبذولة لبناء مجتمعات ،واقتصادات ،وأمم لديها القدرة على الصمود.

وتلقي جلسة العمل الضوء على أهمية التنفيذ المتسق ،ونقل التكنولوجيا ،واالستثمارات في تحقيق تعاون دولي
الئق .حيث ستناقش الجلسة بشكل خاص الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تحقيق التعاون الدولي ،وتحدد
عوائق تنفيذ شراكات بين الشمال والجنوب ،وبين بلدان الجنوب ،وشراكات ثالثية ،واستكشاف حلول للحفاظ على
التعاون الدولي.

تحويل المخاطر التأمين من اجل القدرة على الصمود
األربعاء  24مايو/أيار ،13:15-11:45 ،الصالة (و)
بالرغم من استمرار تزايد حدة الكوارث وأثرها ،يظل االختراق التأميني للكوارث منخفضًا ،وال سيما بالنسبة لتلك
المواقع األكثر تعرضًا للكوارث .بين عامي  1980و ،2015قام التأمين بتغطية  %2فقط من الخسائر الناتجة عن
الكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان منخفضة الدخل.
تحدد خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وإطار سِ نداي ،واتفاق باريس مدى إسهام تحويل المخاطر والتأمين في
القدرة على الصمود وتقليل اآلثار المالية للكارثة ،عند دمجهما في استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث .يمكن
للكيانات العامة والخاصة ،بما في ذلك واضعي نماذج المخاطر والرابطات العالمية ،العمل معًا الستكشاف الحلول
المبتكرة وتقديمها لمواجهة تحدي زيادة قدرة المجتمع على الصمود.
ستدرس جلسة العمل طريقة تحسين ومد التأمين وقدرات إدارة المخاطر ذات الصلة لبناء القدرة على الصمود
والحماية لكل المجتمعات .كما ستتناول االقتصاد السياسي آلليات تحويل مخاطر الكوارث والتأمين ،وكيف يمكنها
تحفيز التخطيط واالستثمار العام والخاص المراعيين لمخاطر الكوارث .كما ستتم كذلك مناقشة أوجه التعاون بين
القطاعين العام والخاص.
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ستقدم جلسة العمل حلوالً تعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقليل المخاطر وبناء القدرة على الصمود ،مع تسليط
الضوء على حلول الستثمارات مطلعة على المخاطر .وستعرض الجلسة كيف يمكن إنشاء بيئة مواتية لتمكين القطاع
الخاص من االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة الصمود.
ستبحث الجلسة أيضًا فرص وضع استراتيجيات لشراكات ومشاركات عامة وخاصة واإلدارة التنفيذية لألعمال
التجارية التي تعزز القدرة على الصمود .ومع اإلقرار بوجود ثغرات في قياس التقدم والمساءلة ،ستروج الجلسة
لدمج احتياجات القطاع الخاص مع رصد الحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك من خالل المؤشرات التي تجذب
االستثمارات التي لديها القدرة على الصمود و/أو االستثمارات التي تراعي المخاطر.

معلومات حول المخاطر وقواعد بيانات
الخسائر الناجمة عن الكوارث لتحقيق الفعالية
في الحد من مخاطر الكوارث
األربعاء  24مايو/أيار ،17:45-16:15 ،الصالة (و)
مع إدراك أهمية المعرفة بالمخاطر في إثراء السياسات
والممارسات الخاصة باإلدارة الفعالة مخاطر الكوارث ،أقر
إطار سِ نداي "فهم مخاطر الكوارث" ليكون األولوية االولى.
وتعتبر بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث جزءًا أساسيًا
من المعرفة الالزمة إلجراء هذه التقييمات للمخاطر ،ويمكن أن تكون بالغة األهمية في توفير أساس لمعايرة النتائج
والتصديق عليها باستخدام معلومات قابلة للتحقق.
ستناقش جلسة العمل تنمية قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث الوطنية وتحسينها بوصفها أدوات جوهرية
لتقديم معلومات حول المخاطر وتفعيلها لدعم صنع السياسات وإدارة المخاطر ،وبوصفها اآللية الرئيسية إلعداد
التقارير حول غايات إطار سِ نداي .كما ستناقش الجلسة ،بشكل خاص ،تحديات الجمع المنهجي للبيانات وسهولة
الوصول إليها ،والحاجة لتحسين جودة بيانات الخسائر ونطاق تغطيتها من خالل إضفاء الطابع المؤسسي ،وبناء
القدرات ،والمنهجيات المناسبة ،وتحديات ومنافع التصنيف حسب الجغرافيا ،والجنس ،والسن ،والدخل ،واإلعاقة.
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إسهام العلوم والتكنولوجيا في تحقيق غاية
سِ نداي لعام 2020

لتمكين السلطات المحلية من تحقيق الغايات وبناء القدرة على الصمود ،يجب أن تتغلب هذه االستراتيجيات والخطط
على التحديات الكبيرة ،بما في ذلك الفجوات في مستوى السلطة ،والقدرة ،والتمويل ،والتنسيق مع عمليات السياسة
الوطنية ،وغيرها.

الخميس  25مايو/أيار ،12:45-11:15 ،الصالة (هـ)

ستركز جلسة العمل على تحقيق الغاية الطموحة المحددة في إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة ،وهي الزيادة بدرجة
كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بالتكامل مع تغير المناخ وخطط
التنمية المستدامة بحلول عام .2020

لتحقيق الغاية (هـ) من إطار سِ نداي التي تركز على
االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث،
يتوجب على الدول الوصول الوصول إلى واستخدام تقييمات
موثوقة وقوية لألخطار المتعددة .ويشمل ذلك معلومات عن
المخاطر قائمة على األدلة يوفرها مجتمع العلم والتكنولوجيا
ويتم تطويرها بالتعاون معه.
يدعو إطار سِ نداي مجتمع العلوم والتكنولوجيا للتركيز على فهم العوامل والسيناريوهات لمخاطر الكوارث ،ودعم
العمل من خالل المجتمعات والسلطات المحلية ،وتحسين التواصل بين السياسة والعلم لصنع القرار.
ستعتمد الجلسة على نتائج مؤتمر مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المعني بالعلم والتكنولوجيا الذي
عقد في جنيف في يناير/كانون الثاني عام  2016وأطلق شراكة العلوم والتكنولوجيا وخارطة الطريق الخاصة
بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .كما ستناقش إسهام العلوم والتكنولوجيا في تحقيق الغاية (هـ) من
إطار سِ نداي مع التركيز بشكل خاص على كيفية استخدام التقييمات العالمية ،والوطنية ،والمحلية المناسبة لمخاطر
الكوارث والتحليل العلمي إللهام عملية التخطيط والرصد للحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني
والمحلي .وسيتم عرض أمثلة ملموسة لحلول لسد الفجوة بين العلم وصنع السياسات في عمليات التخطيط المحلية
والوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

تحقيق غايات إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي
الخميس  25مايو/أيار ،12:45-11:15 ،الصالة (و)
تلعب السلطات المحلية دورً ا مفي ًدا من خالل إدارة متكاملة ومنسقة ،في تحقيق الغايات واألهداف المحددة
في المكونات األساسية المختلفة لخطة التنمية لعام .2030
للحد من المخاطر القائمة و منع نشوء مخاطر الكوارث على السلطات المحلية من المناطق الحضرية والريفية،
التي تتصدر الحد من مخاطر الكوارث تحويل ال ُنهج الخاص بها .فهي مطالبة بالتقييم والمراجعة المستمرين
الستراتيجياتها ،وإجراءاتها ،واستثماراتها بما يتماشى مع وتيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية.

34

الجلسات العمل

المنتدى العالمي 2017

تعجيل جهود بناء قدرة المجتمع على الصمود
الخميس  25مايو/أيار 12:45-11:15 ،الصالة (أ)
تتفاقم آثار الكوارث بسبب تغير المناخ والكوارث المتكررة ضيقة النطاق وبطيئة الحدوث التي تؤثر بشكل خاص
في المجتمعات واألفراد .وبينما تتصدر المجتمعات الكوارث ،إال أنها تقدم أيضًا فرصًا إلرساء االتساق والتكامل
للخطط العالمية على المستوى المحلي .كما يلزم وجود نموذج جديد للتفاعل بين المجتمعات والحكومات المحلية
والوطنية لإلسهام في عمليات صنع القرار ،وذلك للحد من مخاطر الكوارث والقابلية للتضرر ،ولتعزيز القدرة على
الصمود على صعيد المجتمع.
ستهدف جلسة العمل إلى تحديد العناصر األساسية ووضع مجموعة من التوصيات لبناء القدرات من أجل الحد
من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود على صعيد المجتمع .كما ستشارك الجلسة أيضًا الممارسات
الجيدة والتجارب الناجحة لتكامل الحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،والتنمية المستدامة
على مستوى المجتمع.
ستحدد المناقشات المكونات األساسية إلطار قدرة المجتمع على الصمود الذي يشجع وجود نهج متكامل للحد
من مخاطر الكوارث وقدرة المجتمع على الصمود ويدعم سبل إدارة مخاطر الكوارث من خالل التفاعالت المحسنة
بين المجتمع ،على المستويين المحلي والوطني لدعم الغاية (هـ) من إطار سِ نداي .كما ستتطرق المناقشات لفرص
الوصول للموارد المالية لبناء قدرة المجتمع طويلة األجل على الصمود.

سبل إدارة مخاطر الكوارث
الخميس  25مايو/أيار ،18:30-17:00 ،الصالة (هـ)
تشير سبل إدارة مخاطر الكوارث إلى الطريقة التي تتمكن من خاللها السلطات ،والموظفين ،ووسائل اإلعالم،
والقطاع الخاص والمجتمع المدني من التنسيق فيما بينها على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي إلدارة المخاطر
المتعلقة بالكوارث والمناخ والحد منها .يجب النظر إلى االستثمار في سبل إدارة مخاطر الكوارث بوصفه حاجة
ملحة وفرصة لمالحظة االنتقال من الحكومة بوصفها النقطة التنظيمية المركزية إلى إجمالي طرق تنظيم المجتمعات.
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ستشارك جلسة العمل خبرات الدول ،وتطلق الطبعة األولى من دليل تحويل "األقوال ألفعال" الخاص بإطار سِ نداي
المعني سبل إدارة مخاطر الكوارث والمساءلة .كما ستشارك الجلسة وتطلب المعطيات حول اإلدارة الفعالة لسبل
إدارة مخاطر الكوارث و ُنهج المساءلة .ومن شأن نتائج الجلسة مساعدة الدول والشركاء للمضي قدمًا في سبيل تنفيذ
إطار سِ نداي ،وال سيما األولوية  2والغاية (هـ).

حماية النظم البيئية الطبيعية  ,وإدارتها  ,والزراعة القادرة على الصمود في مواجهة
الكوارث للحد من مخاطر الكوارث
الخميس  25مايو/أيار ،18:30-17:00 ،الصالة (و)
لطالما يُنظر إلى سوء إدارة األراضي ،واالستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية ،وتدهور النظم البيئية الطبيعية
على أنها من أهم العوامل المسببة لمخاطر الكوارث التي يلزم معالجتها .ويؤكد هذا األمر على كيفية إسهام الظروف
البيئية في األخطار الطبيعية وكيفية تأثير صحة النظم البيئية الطبيعية في تعرض المجتمع لتلك المخاطر وقابليته
للتضرر.
ستبحث جسلة العمل جهود الحكومة في عقد الشراكة مع المجتمع المدني والعلمي وقطاع األعمال لمواجهة هذه
التحديات ،وتوسيع نطاق االستثمارات في الحلول القائمة على النظم البيئية الطبيعية التي تحد من مخاطر الكوارث
وتحقق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وتسعى لمعالجة تغير المناخ.
ستدرس الجلسة ،على وجه الخصوص ،كيف يمكن للممارسات المختارة إلدارة الموارد الزراعية والطبيعية بناء
القدرة على الصمود أو خلق المخاطر ،فضالً عن مشاركة دروس عن كيفية الحد من مخاطر الكوارث ،والحفاظ
على التنوع البيولوجي وزيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية األخرى من خالل اإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية،
وتحديد التدابير العملية لرفع مستوى االستثمارات في النظام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية للحد من مخاطر
الكوارث.

ستهدف جلسة العمل إلى وضع القاعدة المعرفية للتنفيذ العملي إلطار سِ نداي لصالح أكثر فئات المجتمع تهمي ًشا
وبالتعاون معها .كما ستتناول الجلسة منظور على مستوى المنظومة بشأن التنفيذ والرصد الشاملين لسياسات الحد
من مخاطر الكوارث وتوفير أدلة سليمة آلثارها اإليجابية .وسترتبط المناقشات باالستراتيجيات اإلقليمية وتعتمد
عليها وتوفر خطوات إجرائية عملية للتخطيط ،ووضع الموازنة ،والتنفيذ ،والرصد للحد من مخاطر الكوارث الذي
محوره اإلنسان.
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التراث الثقافي الشعوب األصلية
لبناء القدرة على الصمود
الجمعة  26مايو/أيار ،12:45-11:15 ،الصالة (هـ)
يتعرض التراث الثقافي ،بشكليه الملموس وغير الملموس،
بشكل متزايد لمخاطر الكوارث ،مع تفاقم المخاطر الناتجة
عن آثار تغير المناخ ،والتوسع الحضري الغير مخطط له
والتدهور البيئي .ومع ذلك ،ال يتعرض فقط كل من التراث
الثقافي والمعرفة التقليدية لمخاطر الكوارث فحسب ،بل هما أيضًا من األصول الحيوية التي تساهم مباشرة في بناء
قدرة المجتمع على الصمود.
يوجه إطار سِ نداي ندا ًء قويًا للدول لحماية المؤسسات الثقافية والتجميعية مثل المتاحف والمواقع األثرية .كما يلقي
الضوء كذلك على الدور الذي لعبته الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي يمكنها اإلسهام في تنمية خطط
وآليات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ،من خالل خبراتها ومعرفتها التقليدية.
ستروج جلسة العمل للحاجة إلى دمج اعتبارات التراث الثقافي في السياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية
والمشاركة الكاملة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عملية الحد من مخاطر الكوارث .كما ستحدد الجلسة
التدابير العملية لتحفيز إجراءات بناء قدرات السلطات المعنية ،والمجتمعات المحلية ،والشعوب األصلية ،للحد
من مخاطر الكوارث ،وحماية األصول الثقافية ،واالنتفاع من التراث لبناء القدرة على الصمود.

الحد من مخاطر الكوارث الشامل والذي محوره اإلنسان
الخميس  25مايو/أيار ،18:30-17:00 ،الصالة (أ)
بينما تتحمل الدول المسئولية العامة للحد من مخاطر الكوارث ،تشترك الحكومات والجهات المعنية ذات الصلة
في تحمل المسؤولية .يقر إطار سِ نداي بالدور المهم الذي لعبته الجهات المعنية غير التابعة للدولة بوصفها عوامل
مساعدة لتقديم الدعم للدول .مما يضمن كذلك وجود نهج قائم على الحقوق يحقق تكافؤ الفرص ويلبي االحتياجات
الوظيفية لكل األفراد .كما يدعو إطار سِ نداي لتبني نهج وقائي أوسع نطا ًقا محوره اإلنسان للحد من مخاطر
الكوارث ،على أن يكون شامالً ويمكن للجميع االستفادة منه لضمان كفاءته وفعاليته.
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تشجيع تخطيط استخدام األراضي والتخطيط المكاني للحد من مخاطر الكوارث

الحد من مخاطر الصحة والكوارث

الجمعة  26مايو/أيار ،12:45-11:15 ،الصالة (و)

الجمعة  26مايو/أيار ،12:45 - 11:15 ،الصالة (أ)

من المرجح أن تؤدي حدة المخاطر المناخية المتزايدة ،المقترنة بالتوسع الحضري السريع ،إلى تزايد القلق بشأن
قدرة الحكومات المحلية أثناء معالجتها لمكامن الضعف لسكان الحضر ،وخاصة الفقراء .ويقر كل من إطار سِ نداي
والخطة الحضرية الجديدة بالتهديدات غير المسبوقة الناتجة عن الكوارث الطبيعية والكوارث والتي من صنع
اإلنسان ويؤكدان على أهمية وجود تقييمات لقابلية التضرر واآلثار لوضع الخطط ،والسياسات ،والبرامج التي تبني
القدرة الحضرية على الصمود.

يلقي إطار سِ نداي الضوء على أهمية بناء نظم صحية قادرة على الصمود من خالل تكامل إدارة مخاطر الكوارث
ضمن عملية توفير الرعاية الصحية والصحة العامة .ويتواءم هذا األمر مع خطة التنمية المستدامة لعام ،2030
وخاصة الهدف  3من التنمية المستدامة المعني بتحقيق الصحة والرفاهية للجميع ،ومعالجة آثار تغير المناخ والتوسع
الحضري على الصحة .كما يتسق هذا األمر كذلك مع اللوائح الصحية الدولية التي تهدف لتعزيز القدرات األساسية
للدول للوقاية من األمراض المعدية ،وتوفير الحماية منها ،ومكافحتها ،واستجابة الصحة العامة لها ،والتحديات التي
تواجه سالمة األغذية ،والسالمة البيئية ،والكيميائية ،واإلشعاعية-النووية.

ستعرض جلسة العمل الممارسات الجيدة التي تعالج التحديات المحيطة بدمج الحد من المخاطر في الممارسات
الحالية لتخطيط استخدام األراضي ادارتها على المستوى المحلي .وسيتم تقديم توصيات عملية حول كيفية ضمان
وصول الحكومات المحلية للمعلومات الجوية ،والفضائية ،والموقعية ،واألدوات والقدرات الالزمة لتخطيط استخدام
األراضي المراعي للمخاطر وتنفيذه .وستؤكد الجلسة على أهمية بناء المعرفة بين المسؤولين الحكوميين ،والمجتمع
المدني ،والجماعات ،والمتطوعين ،والقطاع الخاص ،حول أهمية خطط وسياسات استخدام األراضي التي تدعم
الحد من مخاطر الكوارث .وسيتم إلقاء الضوء ،على وجه الخصوص ،على ضرورة االستفادة من القدرات التقنية
والعلمية الحالية لتعزيز المعرفة دعمًا لوضع مثل تلك الخطط والسياسات.
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ستوفر جلسة العمل خطة لالستثارة والحشد للدول األعضاء والجهات الفاعلة الرئيسية في الصحة ،والحد من
مخاطر الكوارث ،والتنمية لتحديد طرق العمل سويًا إلدراك هذه الغايات على المستويين الوطني والمحلي واإلسهام
في تحقيق غايات إطار سِ نداي ،وخاصة الغاية (هـ) المعنية بتطوير استراتيجيات وخطط شاملة للحد من مخاطر
الكوارث .وستركز الجلسة على مشاركة التقدم ،والتحديات ،والدروس المستفادة في تطبيق النواحي الصحية الخاصة
بإطار سِ نداي ،ومبادئ بانكوك التي تم االتفاق عليها في المؤتمر الدولي المعني بتنفيذ الجوانب الصحية إلطار سِ نداي
المنعقد في تايالند في مارس/آذار عام .2016

39

فعاليات أخرى

أحداث أخرى
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االجتماعات التحضيرية
اإلثنين  22مايو/أيار
تنفيذ إطار سِ نداي الشامل لمسائل ذوي اإلعاقة

12:00 - 10:30

مركز اكسبو 8

التعلم من التاريخ :بناء مجتمعات قادرة على الصمود
في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

16:00 - 12:00

مركز اكسبو 8

آراء من الخطوط األمامية

15:30 - 13:30

مركز اكسبو 4

جلسة إحاطة منظمات المحيط الهادئ اإلقليمية

16:00 - 14:00

اجتماع البرلمانيين ()1

13:30 - 11:30

مركز اكسبو 3

االجتماع التحضيري لألطفال والشباب

13:30 - 11:30

مركز اكسبو 4

الثالثاء  23مايو/أيار ،بعد الظهر

الصالة I

بناء مدارس أكثر أما ًنا وف ًقا للمبادرة العالمية لمدارس آمنة

15:00 - 13:00

مركز اكسبو 8

باحثو الحد من مخاطر الكوارث الذي محوره االطفال

18:00 - 15:00

مركز اكسبو 2

جلسة إحاطة لبرامج العمل الوطنية

15:30 - 13:30

الصالة (د)

االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث :تنفيذ االلتزامات

19:00 - 15:00

مركز اكسبو 3

الشراكة العالمية للتأهب

17:00 - 15:30

مركز اكسبو 4

جلسة إحاطة رؤساء دول المحيط الهادئ (لحاملي الدعوات فقط)

17:00 - 16:00

الصالة I

الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث

18:30 - 16:00

مركز اكسبو 8

أفضل ممارسات المنظمات الدينية للحد من مخاطر الكوارث تحت
قيادة محلية لتنفيذ إطار سِ نداي

9:30 - 8:00

صن رايز 9

جلسة إحاطة إقليمية لألمريكتين

9:30 - 8:00

الصالة (هـ)

جلسة إحاطة إقليمية أفريقية

9:30 - 8:00

الصالة (د)

جلسة إحاطة إقليمية أوروبية

الثالثاء  23مايو/أيار ،صباحً ا

9:30 - 8:00

مركز اكسبو 1

جلسة إحاطة إقليمية عربية

9:30 - 8:00

مركز اكسبو 2

جلسة إحاطة إقليمية آسيوية

9:30 - 8:00

مركز اكسبو 3

الحد من مخاطر الكوارث في خطة ما بعد عام 2015

14:30 - 13:30

مركز اكسبو 1

االجتماع التحضيري للشعوب األصلية (لحاملي الدعوات فقط)

14:30 - 13:30

مركز اكسبو 2

التحالف العالمي للتثقيف بالحد من مخاطر الكوارث

16:30 - 13:30

الصالة I

االجتماع االستشاري المعني العلوم والتكنولوجيا

17:00 - 13:30

مركز اكسبو 3

االجتماع االستشاري للقطاع الخاص

17:00 - 13:30

مركز اكسبو 4

الصحة والحد من مخاطر الكوارث

16:00 - 14:30

مركز اكسبو 2

إدارة الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي

16:30 - 14:30

مركز اكسبو 1

جلسة اللعب المعنية بتمويل مخاطر الكوارث والتأمين

16:30 - 15:00

صن رايز 13

االجتماع االستشاري لقطاع التأمين

16:30 - 15:00

صن رايز 11

جلسة إحاطة إقليمية آلسيا الوسطى وجنوب القوقاز

16:30 - 15:00

مركز اكسبو 8

اجتماع البرلمانيين ()2

19:00 - 15:30

الصالة (د)

االجتماع التحضيري لرؤساء األمم المتحدة (لحاملي الدعوات فقط)

18:00 - 16:00

مركز اكسبو 2

اتخاذ اإلجراءات :النزوح وإطار سِ نداي

18:00 - 16:30

صن رايز 10

تنفيذ سبل إدارة مخاطر الكوارث لتعزيز القدرة على الصمود
(المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية)

18:30 - 16:30

مركز اكسبو 1

18:00 - 16:30

صن رايز 11
صن رايز 9

االجتماع االستشاري المعني بقدرة المدن على الصمود

9:30 - 8:00

مركز اكسبو 4

استشارة اجتماع مجلس إدارة ARISE

10:00 - 8:00

مركز اكسبو 8

مؤتمر قمة الحكومات المحلية

18:00 - 9:30

الصالة (هـ)

جلسة إحاطة وفود المحيط الهادئ

11:30 - 10:00

مركز اكسبو 8

االجتماع االستشاري من أجل عالم أكثر أما ًنا

11:30 - 10:00

مركز اكسبو 1

االستراتيجية العالمية للحد من مخاطر الكوارث الشامل لمسائل
اإلعاقة :الخطوات التالية اللتزام سِ نداي

االجتماع االستشاري للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،والمكتب اإلقليمي لغرب ووسط
أفريقيا ،وقسم التأهب للطوارئ

11:30 - 10:00

الصالة (د)

الشركاء في بناء القدرة على الصمود

19:00 - 17:00
19:00 - 17:00

مركز اكسبو 3

االجتماع االستشاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

11:30 - 10:00

مركز اكسبو 3

دليل من الكالم إلى العمل المعني باجتماع التشاور لتقييم مخاطر
الكوارث الوطنية (لحاملي الدعوات فقط)

االجتماع االستشاري لمركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية
في أمريكا الوسطى

11:30 - 10:00

مركز اكسبو 4

االجتماع التحضيري لقيادة المرأة

19:00 - 17:00

مركز اكسبو 4

بناء ما بعد الكارثة :دراسات الحالة والدروس المستفادة

19:00 - 17:30

مركز اكسبو 8

األولوية  1إلطار سِ نداي :فهم مخاطر الكوارث

13:00 - 10:00

صن رايز 9

الندوة االستشارية لتنمية القدرات

13:00 - 11:30

مركز اكسبو 8

اجتماع خاص بمنصة الممارسين المجتمعيين

13:30 - 11:30

مركز اكسبو 2

االجتماع التحضيري للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 13:30 - 11:30
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جلسة إحاطة الستراتيجية الرصد العالمية المتكاملة

13:30 - 11:30

مركز اكسبو 1

االجتماعات التحضيرية

المنتدى العالمي 2017

الصالة (د)
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فعاليات أخرى

فعاليات جانبية
تنفيذ إطار سِ نداي من خالل التعاون بين
القطاعات  -نهج  ARISEالمبتكر لبناء
القدرة على الصمود

حماية األشخاص النازحين من الكوارث
من خالل توفر بيانات ومعرفة أفضل بشأن
مخاطر النزوح

األربعاء  24مايو/أيار ،14:25 – 13:30 ،الصالة (و)

األربعاء  24مايو/أيار 14:25 – 13:30 ،مركز اكسبو 2

من تنظيم ( ARISEتحالف القطاع الخاص لمجتمعات قادرة
على الصمود التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث)

من تنظيم منتدى النزوح المتعلق بالكوارث بالتنسيق مع
مركز رصد النزوح الداخلي؛ واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر؛ ومركز تنسيق الوقاية
من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى

يعمل  ،ARISEتحالف القطاع الخاص لمجتمعات
قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث التابع لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،على جعل
مخاطر الكوارث جانبًا أساسيًا في تخطيط األعمال
التجارية .ويتعاون عالميًا في مجالي الحد من مخاطر
الكوارث والقدرة على التصدي لها ويقدم للحكومات
والجهات المعنية من مختلف الدول خطة القطاع
الخاص المحلي التي يمكن االعتماد عليها .ستعرض
الجلسة نتائج المشروع الملموسة والمؤثرة التي تحرك
االستثمار المراعي لمخاطر الكوارث والعمليات
التجارية القادرة على الصمود الناتجة عن التعاون
بين األعمال التجارية ،والحكومات ،والجهات المعنية
األخرى .كما ستنشر الجلسة المجاالت األساسية التي
يمكن للقطاع الخاص بخبرته وتجربته إحداث فرق
فيها ،والعوامل التي تساهم في نجاح المشروعات بقيادة
القطاع الخاص.

44

فهم المخاطر والتصرف بشأنها من منظور
مجتمعات السكان األصليين في المكسيك.
األربعاء  24مايو/أيار ،14:25 – 13:30 ،مركز اكسبو 1
من تنظيم تحالف الحد من مخاطر الكوارث في المكسيك؛
منظمة الرؤية العالمية؛ مجموعة City Group-
Banamex؛ منظمة Ayuda en Acción؛ برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي؛ منظمة أوكسفام الدولية
يهدف الحدث الجانبي إلى مساعدة المشاركين على كيفية
الفهم من منظور المجتمعات األصلية في المكسيك لكيفية
الحد من القابلية للتضرر والمخاطر .ومع وجود الترجمة
الفورية من اللغات األصلية ،يقوم القادة المجتمعيون من
أواخساكا ،وفيراكروز ،وغيريرو بمشاركة قصص حول
كيفية فهمهم للمخاطر المتعلقة بهم وكيفية تعاملهم معها
من خالل التنسيق ،والمشاركة المجتمعية ،وسياسات
البلدية .ويعتبر تحالف الحد من مخاطر الكوارث شراكة
ألصحاب المصلحة المتعددين تتضمن منظمة أوكسفام
الدولية ،ومنظمة  ،Ayuda en Actionوبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة الرؤية العالمية ،ومؤسسة
 ،Citigroupالتي ساهمت منذ عام  2014مع الشركاء
المحليين في المكسيك في بناء القدرات وتطوير تنسيق
أفضل تجاه التنمية القادرة على الصمود.

تؤدي الكوارث ،كل عام ،إلى نزوح ماليين األشخاص
داخليًا وعبر الحدود ،األمر الذي يخلق تحديات خاصة
لهؤالء المتضررين والسلطات المسؤولة عن حمايتهم
ومساعدتهم .ودون التعامل مع هذا الواقع ،سيزيد خطر
النزوح ،وسيتفاقم بسبب تغير المناخ .وال تزال العديد
من الحكومات غير مستعدة لمواجهة هذا الخطر .وهناك
تح ٍد عام يكمن في الحاجة إلى توفير بيانات ومعرفة
أفضل تتيح وضع سياسات واتخاذ إجراءات واعية تقلل
الخطر وتدعم الحلول المستدامة .ولتنفيذ إطار سِ نداي،
يجب توفير مزيد من التوجيه لتعزيز جمع بيانات
النزوح ودمج هذه المعرفة في استراتيجيات وخطط
الحد من مخاطر الكوارث .وتوفر هذه الجلسة فرصة
الستعراض الممارسات الفعالة ومناقشتها على المستوى
الوطني واإلقليمي.

تجارب الحد من الكوارث في المحيط الهادئ
األربعاء  24مايو/أيار 14:25 – 13:30 ،مركز اكسبو 3
تنظمه جماعة المحيط الهادئ ()SPC؛ ومكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()UNISDR
ُتعد منطقة المحيط الهادئ منطقة متميزة ،حيث
تغطي مساحة شاسعة ،معظمها في البيئة البحرية.
وقد تسببت كالً من األخطار الجيوفيزيائية واألخطار
الجوية الهيدرولوجية في حدوث الكوارث األخيرة.
ونظرً ا للمسافات الكبيرة بين المجتمعات ،تمثل القدرة
ً
قضية أساسية .فمن المهم أن تضع
على الصمود
الدول والمجتمعات آليات للحد من مخاطر الكوارث.
سيُقدم المشاركون أمثلة للعمليات التي اع ُتمدت للحد
من المخاطر الناجمة عن الكوارث .وستستعرض
العروض التقديمية آليات الحد من مخاطر الكوارث
والدروس المستفادة ،وقصص النجاح أو غير ذلك من
التجارب الحديثة وس ُتقدم تفاصيل تنفيذ إطار سِ نداي،
وإطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ
( ،)FRDPوأهداف التنمية المستدامة.

تخفيف آثار ظاهرة النينو ،واالستجابة لها،
والتعافي منها  -هل تتعلم قارة أفريقيا من
الكوارث السابقة؟
تنظمه مفوضية االتحاد األفريقي؛ شركاء من أجل
القدرة على التصدي للكوارث
األربعاء  24مايو/أيار 14:25 - 13:30 ،مركز اكسبو 4
كان تأثير ظاهرة النينو لعام  16/2015واسع النطاق،
حيث تفاقم هذا التأثير بسبب مشكلة تغير المناخ ،األمر
الذي أدى إلى توسع بقعة الجفاف في شرق قارة أفريقيا
وجنوبها.
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وكان ذلك سببًا في تعرُض أكثر من  60مليون شخص
النعدام األمن الغذائي واضطراب األسواق ،والمياه
والصرف الصحي ،والتعليم ،والصحة ،والبنية التحتية،
والسلم واألمن ،والتماسك االجتماعي .وهناك دروس
مستفادة بشأن ما يجب القيام به حتى تستطيع قارة أفريقيا
تعزيز قدرتها على التكيف مع الكوارث الناجمة عن
تغير المناخ .وبما أن هناك دليل علمي مقنع يشير إلى
احتمالية تكرار هذه الظروف المناخية المتطرفة والمكثفة
ً
مصحوبة بآثار سلبية خطيرة في معظم مناطق قارة
أفريقيا ،توجد حاجة ملحة ُتحتم على القارة االستفادة من
دروس الماضي لمنع الكوارث المماثلة وتعزيز جهود
االستجابة والتعافي الخاصة بها .وسوف تستكشف
الجلسة )1( :التدابير الوقائية المالئمة وتدابير الحد من
المخاطر )2( ،وكيفية تعميم االستجابات اإلنسانية تجاه
التصدي للكوارث على المدى البعيد والتنمية المستدامة،
( )3وتعزيز المعرفة بسياسات التخفيف ،واالستجابة،
والتعافي الفعالة وبأفضل الممارسات.

المجتمعية لتحفيز ما نأمل أن يكون مناقشة فعّالة لمعرفة ما
إذا كان بإمكاننا ح ًقا وضع االحتياجات المحلية في صدارة
ومحور تصميم أنظمة اإلنذار المبكر ( )EWSلدينا.

يمكن الحد من مخاطر الكوارث عند دمج حلول قائمة
على النظام البيئي في استراتيجية الحد من مخاطر
الكوارث ،والتكيف على تغير المناخ ،وتخطيط التنمية
المستدامة .ويمثل االستيعاب الكامل لألسباب الجذرية
للمخاطر في جميع أنواع المسطحات الطبيعية وكيفية
إدارتنا لألراضي والموارد المائية جانبًا محوريًا من أجل
تحقيق االستدامة والقدرة على الصمود .وتجدر اإلشارة
إلى أن األنظمة البيئية على المستوى العالمي تتعرض
لضغوط .وبالتالي نحن بحاجة إلى مبادرات يمكنها
تحويل المسطحات الطبيعية بالكامل إلى بيئات أكثر أم ًنا
وازدهارً ا .ويقبل إطار سِ نداي بهذا التحول الرئيسي ،لكن
ما الذي يتطلبه األمر لتسريع التطبيق على أرض الواقع؟
ستعرض الجلسة أمثلة مبشرة وتحدد المكونات المختلفة
للخطة المستقبلية.

أنظمة اإلنذار المبكر التي محورها اإلنسان -
هل يمكننا ح ًقا إحداث تغيير؟

األعمال التجارية القادرة على الصمود:
منهجيات واستراتيجيات لدمج إدارة مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في
استثمارات القطاع الخاص

األربعاء  24مايو/أيار  14:25 – 13:30صن رايز 9
ينظمه مكتب األرصاد الجوية البريطاني؛ ومعهد ديلتاريس
نحن بصدد الحديث عن أنظمة االتصال واإلنذار المبكر
التي تعمل من مستوى أعلى إلى مستوى أقل بدءًا من
المستوى العالمي ،ثم إلى اإلقليمي ،ثم إلى الوطني.
ولكن ،ما الذي يمكن أن نتعلمه إذا قمنا بهندسة عكسية
لهذه العملية؟ هل نستطيع تعزيز االستدامة وابتكار عملية
محورها اإلنسان يتم تطويرها من خالل "الشراكة" مع
المجتمعات لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام؟ سيتبادل معهد
ديلتاريس (هولندا) ومكتب األرصاد الجوية (المملكة
المتحدة) ،خالل الجلسة ،تجارب المشاركة
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مخاطر الكوارث للمنظمات غير الحكومية السويسرية،
ومؤسسة كاريتاس سويسرا؛ واالتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة (/)IUCNاألراضي الرطبة

األربعاء  24مايو/أيار  14:25 – 13:30صن رايز 11

تحول جوهري في الحد من مخاطر
الكوارث :دمج الحلول القائمة على النظام
البيئي مع األبعاد المناخية والتنموية
األربعاء  24مايو/أيار  14:25 – 13:30صن رايز 10
ينظمه تحالف شركاء من أجل القدرة على الصمود
(الصليب األحمر الهولندي؛ مركز الصليب األحمر
والهالل األحمر للمناخ؛ ومؤسسة رعاية الهولندية
( ،)Care Netherlandsوالمنظمة الكاثوليكية
لإلغاثة والتنمية ،والمنظمة الدولية لألراضي الرطبة،
ومعهد البيئة واألمن البشري التابع لجامعة األمم
المتحدة؛ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومؤسسة التعاون
الدولي السويسري هيلفتاس (بوليفيا)؛ ومنتدى الحد من

تنظمه الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي
والتنمية ()BMZ؛ والوكالة األلمانية للتعاون الدولي
( .)GIZألمانيا

والمصائد السمكية .وستسهل الجلسة تبادل المنهجيات
الناجحة لدمج عناصر إدارة مخاطر المناخ والكوارث
في النماذج والعمليات التجارية.

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

المياه والكوارث – اإلدارة المبتكرة القادرة
على الصمود والمستدامة لدورة المياه
األربعاء  24مايو/أيار  14:25 – 13:30صن رايز 12
ينظمه البنك الدولي؛ ومنظمة اليونكسو؛ والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ()WMO؛ والمركز الدولي
إلدارة شوؤن المخاطر المتعلقة بالمياه ()ICHARM
أسست العديد من البلدان جهة وطنية إلدارة الكوارث،
إلى جانب إنشاء عدد من منظمات حوض النهر.
ومع ذلك ،تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بما في
ذلك الفيضانات ،والجفاف ،واالنهيارات األرضية،
أضرار هائلة ،وال يزال التفكك
والكوارث الساحلية في
ٍ
وعدم وجود منهجية شاملة يمثالن تحديات رئيسية.
وستعرض الجلسة دراسات حالة في إدارة المياه
والكوارث وتناقش التوجهات والمنهجيات األساسية
في مجاالت مثل أطر العمل المؤسسية ،وإدارة
الموارد المائية المتكاملة ،وقدرة المناطق الحضرية
على الصمود ،والبنية التحتية القائمة على الطبيعة،
والتحليل االقتصادي ،واإلنذار المبكر وتقييم المخاطر
المبتكر ،فضالً عن المشاركة المجتمعية من أجل التأهب
واالستجابة في حاالت الطوارئ.

تمثل حماية استثمارات القطاع الخاص من آثار
األخطار الطبيعية وتغير المناخ تحديًا أساسيًا في دعم
التنمية المستدامة .ولزيادة الفهم بشأن كيفية تعزيز
قدرة عمليات القطاع الخاص على الصمود في مواجهة
الكوارث ،ستعرض هذه الجلسة جهود شركات القطاع
الخاص وشبكات األعمال في الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف على تغير المناخ .كما ستعرض الجلسة أدوات
تقييم المخاطر ،والوحدات التدريبية ،ومنهجيات الحد
من المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
التي تعمل في القطاعات المتضررة تحدي ًدا مثل السياحة
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تعزيز فعالية سبل إدارة المخاطر متعددة
النطاق وتقييمها
األربعاء  24مايو/أيار 18:45 – 17:50 ،مركز اكسبو 2
ينظمه معهد التنمية الخارجية ()ODI؛ وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ()UNDP؛ االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC؛ وجامعة
إكستريمادورا؛ وجامعة بكين للمعلمين؛ وحكومة
المكسيك؛ ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ()UNISDR

من سِ نداي إلى أهداف التنمية المستدامة
( :)SDGsإضفاء الطابع المؤسسي على
القيادة النسائية الشعبية من أجل زيادة القدرة
على الصمود
األربعاء  24مايو/أيار 18:45 – 17:50 ،مركز اكسبو 1
تنظمه منصة الممارسين المجتمعيين (برعاية لجنة
تآخ
هوايرو/شبكة المنظمات الشعبية العاملة معا ً في ٍ
( ،)GROOTSوالبنك الدولي/المرفق العالمي للحد
من الكوارث واإلنعاش ()GFDRR؛ والوكالة اليابانية
للتعاون الدولي ()JICA؛ واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC؛ وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP؛ وهيئة األمم المتحدة
للمرأة؛ والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية ()WEDO؛
ومنظمة أكشن إيد للمعونة
يقر كالً من إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة
بأهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والحصول
على فرص متساوية للقيادة على جميع مستويات صنع
القرار .ويمثل تمكين المرأة باعتبارها عنصرً ا فاعالً
عامًا وعنصرً ا للتغيير أحد المكونات المهمة لبناء القدرة
على الصمود .وستركز الجلسة على كيف أن القيادات
النسائية الشعبية كانت تعمل مع السلطات المحلية،
والوطنية ،واإلقليمية والوكاالت الخارجية لتعزيز
عمليات صنع القرار والتخطيط الشامل والتعاوني الذي
بشكل ملموس من المخاطر وقابلية التضرر من
يحد
ٍ
األخطار الطبيعية وتغير المناخ.
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تستعرض الجلسة ثالث قضايا مهمة في تعزيز اإلدارة
الفعالة للمخاطر هي :دور التشريعات الوطنية ،وتعزيز
التكامل العمودي ،وتقييم التقدم المحرز .وسيناقش
محاضرون من أوغندا ،والهند ،والمكسيك الدور
التمكيني للحكومة الوطنية في تعزيز المركزية إدارة
مخاطر الكوارث ( ،)DRMوكيف يُترجم ذلك إلى
ممارسة جيدة على أرض الواقع .وستدرس الجلسة
النطاقات والمسؤوليات المناسبة للجوانب المختلفة
في إدارة مخاطر الكوارث ،مع التركيز على بناء
روابط عمودية أفضل للتعامل مع المخاطر .وسيتبادل
المحاضرون دروسًا بشأن وضع أهداف ومؤشرات
لقياس التقدم على المستويين الوطني ودون الوظني
وتقنيات لتقييم إدارة مخاطر الكوارث.

االستجابة المجتمعية والتعافي في كوارث
فوكوشيما النووية واإلشعاعية :حالة قرية
كاواوشي
األربعاء  24مايو/أيار18:45 – 17:50 ،مركز اكسبو 3

تنظمه جامعة ناغازاكي؛ وائتالف منظمات المجتمع
المدني اليابانية للحد من مخاطر الكوارث

الذين تم إجالؤهم ،وتابعت جهود إعادة اإلعمار بمساعدة
جامعة ناغازاكي .وس ُتقدم الجلسة أفضل الممارسات
لالستجابة والتعافي المجتمعي متعدد التخصصات في
أي أخطار نووية مستقبلية في العالم ،بنا ًء على الدروس
المستفادة من قرية كاواوشي في تطهير التربة ،وإدارة
مخاطر امتصاص اإلشعاع من الغذاء والمياه؛ والرعاية
الصحية للسكان ،واستعادة عافية النظام البيئي.

كيف يمكن لوسائل اإلعالم واالتصال دعم هذه العملية
للمساعدة في الحد من مخاطر الكوارث.

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

المجتمعات العربية ضمن إطار سِ نداي
األربعاء  24مايو/أيار  18:45 - 17:50صن رايز 9
تنظمه جامعة الدول العربية والشبكة العربية للبيئة
والتنمية المستدامة ()RAED
تؤمن الشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة بأن
النجاح في تطبيق منهجيات بناء القدرة على الصمود
تعتمد على ضمان المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة
عبر المنصات الوطنية ،ومن خالل ذلك يتم تحديد
األدوار والمسؤوليات لكل جهة وتمكينها ،مع الوضع
في االعتبار الدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع
المدني.

اإلعالم ...والتغيير الواقعي! كيف يمكن
لوسائل اإلعالم واالتصال استهداف ما هو
أبعد من "الوعي العام" وتعزيز التغيير
الحقيقي للحد من مخاطر الكوارث؟
األربعاء  24مايو/أيار18:45 – 17:50 ،مركز اكسبو 4

وتهدف الشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة،
بالشراكة مع جامعة الدول العربية ،والمكتب اإلقليمي
لجامعة الدول العربية التابع لمكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث ،والمجلس النرويجي لالجئين إلى
البناء على ما تحقق خالل االستعدادات للمنتدى العالمي
 .2017وسيتم إجراء ذلك من خالل تسليط الضوء على
جهود أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتعزيز القدرة
المجتمعية على الصمود في المنطقة العربية ،ووسائل
بناء أوجه التآزر بين إطار سِ نداي ،وأهداف التنمية
المستدامة ،واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

تنظمه هيئة اإلذاعة البريطانية
يحتاج السكان المعرضون للخطر إلى فهم المخاطر التي
يواجهونها وما يمكن القيام به تجاهها .إال أن دفع التغيير
السلوكي واالجتماعي يعد معق ًدا وينطوي غالبًا على
ما هو أكثر من مجرد تقديم المعلومات .وستبحث الجلسة

ً
تم إجالء معظم سكان قرية كاواوشي
نتيجة النهيار
محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية في عام
 ،2011التي تبعُد أقل من  30كيلومتر عن القرية .ومنذ
يناير/كانون الثاني  ،2012ومع انخفاض الجرعات
اإلشعاعية ،أصبحت القرية هي الحكومة المحلية األولى
التي بدأت في إعادة األشخاص
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تعزيز القدرة المحلية على الصمود والسياسة
الوطنية من خالل دمج حماية الحيوانات
األربعاء  24مايو/أيار  18:45 – 17:50صن رايز 10
تنظمه الهيئة العالمية لحماية الحيوانات؛ المركز الوطني
للوقاية من الكوارث (.)CENAPRED
ستعرض الهيئة العالمية لحماية الحيوانات ،بالتعاون مع
حكومة المكسيك ،أمثلة في أقاليم مختلفة تتعلق بكيف
يمكن الحد من مخاطر الكوارث وتحسين التصدي
لتغير المناخ في البلدان األكثر ضع ًفا بإدراج حماية
ً
وخاصة الماشية وحيوانات المزارع،
سبل العيش،
ضمن السياسيات الوطنية .وستستعرض الجلسة تجربة
المكسيك ،وجهودها القيادية في ضمان حماية سبل
العيش للقطاعات األكثر فقرً ا ،من خالل تنفيذ مجموعة
سياسات لحماية الحيوانات .وقد دمجت سلطات إدارة
الكوارث المعنية في الهند وكوستاريكا كذلك الرفق
بالحيوان ضمن سياساتهم الوطنية وعززت مشاركة
جهات فاعلة جديدة مثل وزارات الزراعة ضمن
عمليات مخاطر الكوارث.

الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث
في قارة أفريقيا :الدروس المستفادة
األربعاء  24مايو/أيار  18:45 – 17:50صن رايز 11
تنظمه مفوضية االتحاد األفريقي؛ برنامج مراقبة البيئة
من أجل األمن في أفريقيا (.)MESA
يُعد برنامج مراقبة البيئة من أجل األمن في أفريقيا
البرنامج الرائد المعني بالبيئة لدى االتحاد األفريقي.
وتوفر الخدمات المناخية من أجل الحد من مخاطر
الكوارث التابعة لبرنامج مراقبة البيئة من أجل األمن
في أفريقيا معلومات مناخية للتخفيف من أثر الكوارث،
ولتصميم خطط وسياسات التنمية وتطبيقها.
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ستركز الجلسة على استخدام خدمتين من الخدمات
المناخية التي وضعت في إطار برنامج مراقبة البيئة من
أجل األمن في أفريقيا ،مع تسليط الضوء على الدروس
المستفادة والتحديات التي تواجه استخدامهما .وقد أثبت
برنامج مراقبة البيئة من أجل األمن في أفريقيا أن مستوى
ومعدل االحترار الكبير المالحظ منذ عام  1950فوق
كتل اليابسة األفريقية يفوق إشارة االحترار العالمي .كما
حدد سيناريوهات الخطر الرئيسية المتوقعة في جميع
أنحاء قارة أفريقيا من أجل تحديد أهداف استراتيجية
على نحو أفضل ُتفيد في تحديث االستراتيجيات األفريقية
للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

من سِ نداي إلى كانكون :فهم مخاطر الكوارث
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
األربعاء  24مايو/أيار  18:45-17:50صن رايز 12
تنظمه المفوضية األوروبية؛ مؤشر إدارة المخاطر؛
منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية
يمثل عدم وجود معلومات منهجية لتحليل حجم مخاطر
الكوارث ،وفهمها ،وعرضها في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي تحديًا أساسيًا في الحد من
مخاطر الكوارث ،وزيادة القدرة على مواجهتها ،وتأمين
التنمية المستدامة .وبينما يُحسن العلم من فهمنا للمخاطر
ويتزايد توفر البيانات ذات الصلة ،إال أن هناك فجوة
في كثير من األحيان في ترجمة ذلك إلى معلومات قابلة
للتنفيذ يمكن أن تدعم صناعة القرار لدى الحكومات
وشركائها .وستبحث الجلسة مفهوم التحليل المفتوح
والمشترك للمخاطر ،مثل مؤشر إدارة المخاطر،
وتوضح كيف يمكن لهذا المفهوم دعم العمليات للوقاية
من مخاطر الكوارث والحد منها في اإلقليم.

وإعصار التسونامي ،والكوارث األخرى في اليابان،
تشيلي وغير ذلك .وسيقدم المتحدثون استراتيجيات
ناجحة تعزز التعاون بين الحكومات ،والمجتمع المدني،
واإلعالم ،وأصحاب المصلحة اآلخرين.

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

إدارة المخاطر الكارثية العالمية :إطار سِ نداي و"جائزة
الفكر الجديد  "The New Shape Prizeإلدارة سبل
مخاطر الكوارث

الخميس  25مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 2
تنظمه منظمة البرلمانيين العالمية من أجل بيئة متوازنة

اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث :األشخاص
ذوو اإلعاقة وكبار السن
الخميس  25مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 1

تنظمه شبكة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية؛ إنكلوسيفا
شيلي؛ المؤسسة الدولية لمساعدة المسنين في المملكة
المتحدة ()HelpAge International UK؛
مؤسسة نيبون ،كلية الخدمة الدولية؛ الجامعة األمريكية
والمعهد المعني باإلعاقة والسياسة العامة
سيركز الحدث الجانبي على التحديات والفرص للحد من
مخاطر الكوارث الشامل لحاالت اإلعاقة (،)DiDRR
وذلك بنا ًء على التزام هدف التنمية المستدامة "عدم ترك
أي أحد خلف الركب" .وسيبحث الحدث حلوالً لتعزيز
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومجتمعات كبار السن
والشيخوخة في تخطيط مخاطر الكوارث .وستعرض
ً
أبحاثا ودراسات حالة بشأن طرق تحسين تطبيق
الجلسة
إطار سِ نداي وعمليات األمم المتحدة األخرى ،بما في ذلك
أمثلة على االستجابات الشاملة لذوي اإلعاقة بعد الزالزل،

يضع إطار سِ نداي تأكي ًدا قويًا على تعزيز حوكمة
مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث .ماذا يحدث
عندما يكون للخطر أبعاد عالمية ويكون كارثيًا في
طبيعته؟ ماذا يحدث عندما يتأثر عشرات الماليين من
األشخاص من هذا الخطر ،كما هو الحال مع تغير
المناخ ،أو الكوارث النووية ،أو األوبئة ،أو اإلرهاب
اإللكتروني؟ ما مدى مالئمة أنظمة الحوكمة الخاصة
بنا لغرض التعامل مع هذه المخاطر؟ تناقش منظمة
البرلمانيين العالمية من أجل بيئة متوازنة وصندوق
التحديات العالمية هذه القضايا والحاجة إلى االبتكارات
في إدارة المخاطر .وستسلط الجلسة الضوء على فرص
جديدة في سياق إطار سِ نداي والجائزة المعلن عنها
مؤخرً ا بقيمة  5مليون دوالرً ا أمريكيًا ،وهي جائزة
الفكر الجديد ( ،)The New Shape Prizeالمقدمة
من صندوق التحديات العالمية لتحفيز الفكر الجديد بشأن
إدارة المخاطر الكارثية العالمية على نحو أفضل.
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تعزيز القدرة على الصمود واألمن الغذائي
في المجتمعات الريفية
الخميس  25مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 3
ينظمه برنامج األغذية العالمي؛ منظمة المزارعين
العالمية؛ االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية؛ منظمة
العناية العالمية المملكة المتحدة؛ منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة؛ مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث
يعيش أكثر من  %80من إجمالي  795مليون جائع
في العالم في دول عرضة لألخطار الطبيعية .و ُتعد
المجتمعات الفقيرة والريفية األكثر تأثرً ا بالكوارث .فهي
بحاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر ،وتعزيز
إجراءات القدرة على الصمود واإلجراءات الوقائية إلدارة
اآلثار الناجمة عن الكوارث وتقلب المناخ وتغيره .ويجب
أن تسير الحلول المخصصة محليًا لالستجابة وضمان
التعافي المستدام من الكوارث لقطاعي الزراعة واألمن
الغذائي جنبًا إلى جنب مع نهج متكامل إلدارة المخاطر
يضع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في
صدارة أولوياته .وستسلط الجلسة الضوء على اإلجراءات
الالزمة لتعزيز القدرة على الصمود والحد من قابلية
تضرر المجتمعات الريفية من انعدام األمن الغذائي.

إزالة العقبات وتعزيز التعاون بين القطاعين
العام والخاص في الحد من مخاطر الكوارث
الخميس  25مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 4
تنظمه شركاء ( MIKTAالمكسيك ،وأندونيسيا،
وجمهورية كوريا ،وتركيا) ووزارة الشؤون الخارجية
والتجارة ،أستراليا
يمتلك القطاعان العام والخاص مصلحة مشتركة في
مواجهة تحديات الحد من مخاطر الكوارث .وبينما يدعو
إطار سِ نداي إلى وجود منهجيات شاملة على مستوى
المجتمع بالكامل إلدارة مخاطر الكوارث ،يلزم وجود
تعاون أكثر عم ًقا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق
فوائد للحكومات ،والشركات ،والمجتمعات على السواء.
ويتمتع قطاع األعمال بمعرفة ،وأفكار ،وموارد واسعة
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النطاق يمكن أن تسرّ ع جهود تعزيز قدرة المجتمع على
الصمود .وتحتاج الحكومات إلى تسخير هذه القدرات
ودعمها .ستسلط الجلسة الضوء على نماذج التعاون
الفعال بين القطاعين العام والخاص في الحد من مخاطر
الكوارث وبناء قدرة المجتمع على الصمود.

بيانات عالمية مفتوحة لرصد أهداف سِ نداي
الخميس  25مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 9
ينظمه فريق عمل لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية
المعني بالبيانات المفتوحة المتصلة لبحث مخاطر
الكوارث العالمية وبرنامج بيانات البحث المتكامل بشأن
مخاطر الكوارث نيوزيلندا؛ ومركز األبحاث المشتركة
للمفوضية األوروبية بإيطاليا
يضم الحدث الجانبي مؤسسات تستخدم مجموعات
البيانات المكانية العالمية إلنشاء مؤشرات بهدف
مراقبة مخاطر الكوارث فضالً عن غايات إطار سِ نداي
واالتفاقات األخرى .وتهدف الجلسة إلى نشر ثروة
المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث المتوفرة عبر
تقنيات تحليالت البيانات الجديدة المطبقة على مصادر
البيانات المجانية والمفتوحة ،بما في ذلك رصد األرض.
ْ
الركب"
وستستعرض الجلسة "عدم تخلف أي أحد عن
في إطار رصدها لبعض أهداف سِ نداي .أخيرً ا ،تهدف
الجلسة إلى التعريف بقيمة التقنيات والبيانات الجغرافية
المكانية وإلى الترويج الستخدامها باعتبارها منصة
منسقة وموحدة لمجتمع مخاطر الكوارث.

ربط القطاعين العام والخاص في إدارة
مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة
الخميس  25مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 10
ينظمه مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في
أمريكا الوسطى؛ مؤسسة يو بي إس
في هذا الحدث الجانبي ،سيعرض القطاعان العام والخاص
إسهاماتهم في تعزيز السياسات ونماذج األعمال التي
تضمن وجود شراكات متكاملة في الحد من المخاطر.
وسيستعرض مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية
في أمريكا الوسطى ( ،)CEPREDENACومؤسسة
يو بي إس ،التي تمثل الذراع الخيرية لشركة خاصة
تعمل على نطاق عالمي ،الممارسات الجيدة والدروس
المستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في
إدارة مخاطر الكوارث.
ستعزز الجلسة التحليل وتقترح آليات لضمات االستدامة
والتنسيق الفعال في تلك الشراكات بين القطاعين العام
والخاص ،مع مراعاة الفجوات القائمة بين سياسات
ولوائح إدارة مخاطر الكوارث ،ومستويات المشاركة
من القطاع الخاص ،والوعي بالعالقة بين االستثمارات
اآلمنة والحد من مخاطر الكوارث.

عمليات إعادة التوطين المجتمعية الوقائية:
اآلليات المؤسسية والقيود في استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث
الخميس  25مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 11
ينظمه معهد أالسكا للعدالة ( )AIJوالمجلس النرويجي
لالجئين ()NRC
ُتعد عمليات إعادة التوطين المجتمعية الوقائية استراتيجية
حيوية للحد من مخاطر الكوارث وال يوجد مكان أكثر
مالئمة لذلك من القطب الشمالي .وتضطر مجتمعات
األصليين في أالسكا إلى التفكير في إعادة التوطين
في محاولة لحماية حياتهم والحفاظ على أنماط حياتهم
وثقافتهم .وفي غياب اآلليات المؤسسية لعمليات إعادة
التوطين الوقائية ،تعمل قبائل سكان أالسكا األصليين مع
السلطات الحكومية الفيدرالية وعلى مستوى الواليات
لوضع منهج يعتمد على المجتمع لتحديد توقيت وكيفية
القيام بعمليات إعادة التوطين .ستعرض الجلسة األعمال
التي يقومون بها وستضم كذلك تجارب من أقاليم أخرى
مثل جنوب المحيط الهادئ لمشاركة الدروس المستفادة
والممارسات الجيدة.
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تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على
الصمود :الوصول إلى الفئات األكثر قابلية
للتضرر وتعزيز التنمية المستدامة في المدن
الخميس  25مايو  /أيار  14:55 – 14:00مركز اكسبو 1
تنظمه حكومة سويسرا؛ تعاون ميدلين لتعزيز قدرة
المجتمعات الحضرية على التصدي للكوارث؛ البنك
الدولي/المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
()GFDRR
عندما تضرب كارثة مدين ٍة ما ،عادة ما يكون أكثر
المتضررين هي المجتمعات المهمشة القابلة للتضرر،
وال سيما هؤالء الذين يعيشون في األحياء الفقيرة
ً
إضافة لذلك ،فإن التوسع الحضري
واألحياء العشوائية.
في المناطق المعرضة للخطر إلى جانب تغير المناخ
يجعل الكوارث أكثر تكرارً ا وكثافة .وبنا ًء عليه ،أصبح
التخطيط الشامل وتعزيز إدارة المخاطر أكثر أهمية من
ذي قبل.
وستستعرض الجلسة إدارة المخاطر في المناطق
الحضرية وجهود بناء القدرة على الصمود من وجهات
نظرة متنوعة بما في ذلك الحكومة المحلية ،والوكاالت
اإلنسانية ،وشركاء التنمية .وسيقدم الحضور أمثلة
تخص كيفية تجاوبهم مع فرص وتحديات إدارة المخاطر
في العالم اآلخذ في التحضر.

من الكالم إلى العمل :المبادئ التوجيهية
لتقييم مخاطر الكوارث الوطنية
الخميس  25مايو  /أيار  14:55 – 14:00مركز اكسبو 2
تنظمهجمعية المخاطر بهولندا
أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
في عام  ،2016المبادئ التوجيهية بشأن تقييم مخاطر
الكوارث الوطنية ( )NDRAكجزء من سلسلة تصدر
في إطار مبادرة االنتقال من الكالم إلى العمل لدى
المكتب .و ُتعد المبادئ التوجيهية بشأن تقييم مخاطر
الكوارث الوطنية حصيلة تعاون أكثر من  100خبير
رائد من السلطات الوطنية ،والمنظمات الدولية،
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والمنظمات غير الحكومية ،واألوساط األكاديمية،
والمراكز الفكرية ،،بين جهات أخرى .وصممت هذه
المبادئ التوجيهية باعتبارها مجموعة وحدات قصيرة
مقسمة إلى ثالثة أجزاء .وقد ركز الجزء األول على
العناصر المهمة في عملية تقييم مخاطر الكوارث
الوطنية وهي :اإلعداد وتحديد النطاق ،والتطبيق،
واالستفادة من النتائج .ويتكون الجزء الثاني من وحدات
عن القضايا المحددة التي يجب النظر فيها استنا ًدا إلى
هدف تقييم مخاطر الكوارث الوطنية ونطاقه .ويتناول
الجزء الثالث معلومات أكثر تعم ًقا عن إجراء تقييم
المخاطر لألخطار المتنوعة.
تمثل الجلسة مقدمة لهذه المبادئ التوجيهية الشاملة .وسيتم
إطالق نسخة مؤقتة من المبادئ التوجيهية في المنتدى
العالمي  2017إلجراء مشاورات تستمر لثالثة أشهر.

المحاكاة التفاعلية :تغيير الحوافز من خالل
شراكات المجتمع القادرة على الصمود
الخميس  25مايو  /أيار  14:55 – 14:00مركز اكسبو 3
ينظمه االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC
يؤدي تغير المناخ إلى زيادة المخاطر االقتصادية
والبشرية ،مع وجود تأثير خاص على المدن الساحلية.
ويقدم أصحاب المصلحة الدعم ل ُنهج الوقاية ،والتأهب،
والحد من المخاطر باعتبارها النهج األكثر فعالية من
حيث التكلفة لتحقيق القدرة على التصدي .ويمكن
لالبتكارات المالية ،والمتعلقة بالسياسة والشراكة مكافأة
المنظمات التي تتخذ إجراءات لبناء القدرة على الصمود
وإزالة المخاطر المنتظمة .سيشارك الحضور أثناء
الجلسة في تدريب تمثيلي سهل بشأن الحوافز بغرض
توضيح قوة العمل الجماعي لبناء القدرة على الصمود
على المستوى المجتمعي .وسيشارك االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر التجارب
المجتمعية ،إلى جانب خبرة المشاركين من القطاعين
الحكومي والخاص ،من أجل بحث الكيفية التي يستطيع بها
العمل المحلي تلبية االحتياجات المجتمعية ،وتحديد العقبات

التي تمنع وجود تعاون أفضل بين القطاعات ،وتحديد
الدور الذي يمكن أن تؤديه شراكات المخاطر والشراكات
المالية المبتكرة.

التمويل القائم على التنبؤ :االستثمار
في العمل اإلنساني قبل وقوع الكوارث -
منظور أمريكا الالتينية
الخميس  25مايو  /أيار  14:55 – 14:00مركز اكسبو 4
ينظمه الصليب األحمر األلماني؛ وزارة الخارجية
االتحادية األلمانية
يُعد التمويل القائم على التنبؤ ( )FbFآلية تستخدم
التنبؤات المناخية لتمكين صرف األموال في الوقت
المناسب من أجل تنفيذ إجراءات التأهب قبل حدوث
كارثة محتملة .ويفشل تنفيذ اإلجراءات المبكرة في كثير
من األحيان بسبب عدم وجود األموال أو الصالحيات
في الوقت المحدد عندما تكون هناك ضرورة لتطبيقها.
ويُم ِّكن التمويل القائم على التنبؤ من تنفيذ هذه اإلجراءات،
من خالل تحليل التأثيرات ،ومستويات الخطر ،ومهارة
التنبؤ والمحفزات .وستبحث الجلسة الفرص والتحديات
أمام تطبيق آلية التمويل القائم على التنبؤ في قارة أمريكا
الالتينية التي تم الوصول إليها من خالل مرحلة تجريبية
استمرت لعامين.

إليه في األبحاث ،والسياسة ،والممارسة .وستعرض
الجلسة األساليب واألدوات المبتكرة من أجل ( )1تقييم
اآلثار االجتماعية االقتصادية األوسع نطا ًقا للكوارث
(على الحياة والممتلكات ،النزوح)؛ ( )2استيعاب
العوامل الكامنة وراءاألحداث الخاصة؛ ( )3قياس
بشكل عام؛ ( )4مواءمة
القدرة على الصمود ومراقبتها
ٍ
األساليب واألدوات مع منظور األنظمة من أجل التطبيق
عبر واجهة العلوم والممارسة.
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مرور عام على مؤتمر القمة العالمي للعمل
اإلنساني :إنجازات اسطنبول ومبادئ سِ نداي
الخميس  25مايو/أيار  14:55 – 14:00صن رايز 10
ينظمه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ المكسيك
يبحث الحدث الجانبي متابعة مؤتمر القمة العالمي
للعمل اإلنساني وذلك بالتوافق مع إطار سِ نداي ،فيما
يتعلق بالمبدئين التوجيهيين "و)" و "ز)" .وتعهدت
الجهات الوطنية والدولية على ح ٍد سواء ،في مؤتمر
القمة ،بتوجيه مواردها نحو تعزيز التأهب للكوارث -
بما في ذلك اإلنذار المبكر ،وتحليل المخاطر ،واالستعداد
لالستجابة  -على المستوى المحلي .كما وضعت أيضًا
تركيزها على الحد من المخاطر وقابلية التضرر ،بدالً
من االستجابة المكلفة وإعادة اإلعمار.

االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث
والتنمية المستدامة – أساليب وأدوات
اجتماعية اقتصادية جديدة لتعزيز الحد من
مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود
الخميس  25مايو/أيار  14:55 – 14:00صن رايز 9
ينظمه المعهد الدولي لتحليل األنظمة التطبيقية
()IIASA؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث
من أجل تعزيز الفهم الشامل لآلثار المتعددة للكوارث
وتحفيز االستثمار المتزايد في القدرة على التصدي في
مختلف النطاقات ،ستقدم الجلسة أحدث ما تم التوصل
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وسيعرض المحاضرون كيفية دمجهم لنهج مُطلع
بالمخاطر عبر االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ،وكيف قلل ذلك من التكاليف اإلنسانية
لالستجابة أو كيف خفف من التأثير .وستسلط األمثلة
التطلعية الضوء على تحليل المخاطر المشترك والنتائج
الجماعية.

من أجل إنشاء مليون مستشفى آمنة للفئات
األكثر قابلية للتضرر :كيف يمكن لشراكة
القطاعين العام والخاص المساعدة في
تحسين صحة األمهات وحديثي الوالدة في
المكسيك
الخميس  25مايو/أيار  14:55 – 14:00صن رايز 11
ينظمه معهد المكسيك للضمان االجتماعي؛ وزير
الصحة المكسيكي؛ أكسا المكسيك
تفرض األنظمة الصحية المفككة تحديات هائلة في الدول
النامية .وفي هذه السياقات ،توجد العديد من "األنظمة
الفرعية"ويكون تجميع المخاطر هو األمر األصعب
بالنسبة للفئات األكثر ضع ًفا :نساء الشعوب األصلية
التي تعيش في فقر .وتشكل الكوارث الطبيعية مزي ًدا
من الضغط على األنظمة الصحية العامة .ويتطلب
ذلك التعاون من خالل الشراكات بين القطاعين العام
والخاص والمنظمات غير الحكومية ،حيث يقدم كل
عضو معرفة متخصصة ،أو تمويل ،أو مصداقية تجاه
المجتمع من أجل االستعداد واالستجابة بفعالية على ح ٍد
سواء.

التعاون الدولي من أجل التصدي للكوارث
في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي

تعزيز القدرة على الصمود لدى الشباب
ومن خالل االستعانة بهم

الجمعة  26مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 1

الجمعة  26مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 2

تنظمه الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل
التنمية ()AMEXCID؛ المركز الوطني للوقاية من
الكوارث (.)CENAPRED

تنظمه مجموعة األمم المتحدة الرئيسية للشباب واألطفال
()UN MGCY-UK

تهدف الجلسة إلى عرض نطاق وإنجازات مبادرات
التعاون اإلقليمي التي تدعمها المكسيك لزيادة قدرة
األقاليم على التصدي للكوارث الناجمة عن األخطار
الطبيعية ،فضالً عن أهمية التحالفات االستراتيجية التي
تهدف إلى تعزيز المشروعات المستمرة.
ً
ستمثل الدورة
فرصة لعرض هذا المخطط باعتباره
الهيكل الذي تستخدمه المكسيك لتحقيق اإلنجازات في
تعاونها .كما تعد تكملة لآلليات اإلقليمية األخرى وتعزز
العمل المنجز في مجاالت التنمية الرئيسية األخرى مثل
الصحة ،واإلسكان ،والبنية التحتية ،والبيئة.

يشكل األطفال والشباب ما يصل إلى نصف تعداد سكان
العالم .ومع تزايد تكرار األخطار والتعرض لها ،فالبد
بدور هادف في مواجهة
أن يقوم األطفال والشباب
ٍ
المخاطر نحو بناء حلول أكثر استدامة تعكس األولويات
الملحة والناشئة.
ستعرض هذه الجلسة أمثلة لمشاركة األطفال والشباب
في تطبيق إطار سِ نداي ،بما في ذلك التحديات ،وأفضل
الممارسات ،والفرص المستقبلية .وستتابع الجلسة
االلتزامات التي تعهد بها الشباب والتي تم التعهد بها من
أجلهم خالل مؤتمر االمم المتحدة العالمي الثالث لألمم
المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك
عرض اإلنجازات حتى تاريخه والخطط التطلعية نحو
عام .2030

األخطار التكنولوجية :االستعانة بمجتمع
جديد في الحد من مخاطر الكوارث
الجمعة  26مايو  /أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 3
تنظمه المفوضية األوروبية؛ ومركز المفوضية
األوروبية للبحوث المشتركة؛ وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
يزيد التحضر والتصنيع من خطر الحوادث التكنولوجية
التي من صنع اإلنسان أو أخطار طبيعية أو ما يطلق
عليها الحوادث الطبيعية التكنولوجية .ومع ذلك ،ال
يوجد إطار شامل إلدارة المخاطر التكنولوجية التي
كثير من األحيان
تعاملت معها مجمتعات محددة في
ٍ
بمعزل عن جهود الحد من المخاطر األوسع نطا ًقا.
ٍ
سيبحث الحدث الجانبي االحتياجات المستقبلية لدعم
الحد من المخاطر التكنولوجية والطبيعية التكنولوجية
في سياق إطار سِ نداي .وسيناقش المشاركون مخاطر
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الحوادث التكنولوجية واضطرابات البنية التحتية
الحيوية ،وسيقومون بتحديد خيارات من أجل تحسين
دمج المخاطر التكنولوجية في الحد من مخاطر الكوارث
وجهود التنمية المستدامة ،مع التركيز على الوقاية
والتأهب للكوارث .وستشهد الجلسة أيضًا إطالق مبادرة
من الكالم إلى العمل :دليل تطبيق سِ نداي بشأن األخطار
التكنولوجية/التي من صنع اإلنسان.

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

اإلجراءات المبتكرة بشأن إعادة البناء على
نحو أفضل :كشف تجارب التعاون الدولية
ٍ
والمحلية
الجمعة  26مايو/أيار  13:55 – 13:00مركز اكسبو 4
ينظمه البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
()IRP؛ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ()JICA
تشير الدروس المستفادة من التعافي من آثار الكوارث
إلى أن المجتمعات المتضررة يمكنها زيادة القدرة على
بشكل
التصدي للكوارث إذا ما كانت مستعدة ومجهزة
ٍ
أفضل إلعادة البناء .وفي هذا الصدد ،يشجع إطار
سِ نداي على تعزيز القدرة على اتخاذ إجراءات التعافي
من الكوارث وتطبيق أنظمة فعالة التخاذ القرار قبل
حدوث الكارثة .وسيتبادل المحاضرون من البلدان،
وإحدى الجهات المانحة ،والمنظمات الدولية الحاالت
واإلجراءات الملموسة التي ا ُتخذت لتعزيز التعاون،
والتنسيق ،والتواصل ،والتمويل ،والموارد البشرية
نحو أفضل
لضمان وجود منهجية إلعادة البناء على
ٍ
في عملية التعافي .وس ُتجيب هذه الجلسة على السؤال
نحو أفضل بالحد
التالي :كيف ترتبط إعادة البناء على ٍ
من مخاطر الكوارث من منظور الجهات الفاعلة المحلية
والداعمين الدوليين؟
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دعم المباني ،والمدارس ،والمستشفيات
األكثر أم ًنا.
الجمعة  26مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 9
ينظمه معهد التنمية الخارجية؛ منظمة إنقاذ الطفولة؛
أستراليا؛ المعهد المكسيكي للضمان االجتماعي
غالبًا ما تكون المباني سيئة التشييد السبب األكبر للوفاة،
واإلصابة ،وفقدان األصول خالل أي كارثة .ويمنح
إطار سِ نداي األولوية إلى ضرورة "الحـد بدرجـة كـبيرة
مـن إحـداث الكـوارث أضـرارا في الهياكـل األساسـية
َّ
تعطل الخدمات األساسـية ،بمـا
الحيويـة وتسببها في
فيهـا المرافـق الصـحية والتعليميـة ،بطـرق منـها تنميـة
قـدرتها على الصمود في وجه الكوارث" .كما يحدد
أيضًا الحاجة إلى "تعزيز درجة االستعداد لمواجهة
الكوارث من أجل التصدي الفعال لها" ،وإعادة البناء
نحو أفضل" للتعافي من آثار الكوارث ،وإعادة
على
ٍ
التأهيل ،وإعادة اإلعمار" .وستدعم الجلسة الحاجة إلى
المشاركة من أصحاب المصلحة المتعددين ،والمنهجيات
مبان ومدارس
والشراكات القائمة على المجتمع لدعم بناء
ٍ
ومستشفيات أكثر أم ًنا ،مع وجود سياسات وممارسات
للحد من فقدان األرواح ،واألصول ،وسبل العيش.

البناء من خالل المعرفة التاريخية :البناء
االجتماعي للكوارث والحد من مخاطر
الكوارث
الجمعة  26مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 10
تنظمه شبكة أمريكا الالتينية للدراسات االجتماعية في
مجال الوقاية من الكوارث ()LA RED؛ المخاطر،
واألخطار ،والكوارث ،والثقافات ()RHDC؛
شبكة المخاطر والمجتمع RED؛ الشبكة الدولية
للحلقات الدراسية المعنية بالدراسة التاريخية للكوارث
()ALARMIR
يُعد فهم الجذور التاريخية للكوارث المعاصرة ،ومن ثم
تحديد البناء االجتماعي لنقطة (نقاط) الضعف والخطر
(المخاطر) وتحليله على مدار الزمن ومقارنتهم في
مجاالت مختلفة ،أمرً ا جوهريًا للحد من اآلثار المرتبطة
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باألخطار الطبيعية وللوقاية من الكوارث في المستقبل.
كما نهدف إلى تعزيز المعرفة المتراكمة بشأن هذه
الموضوعات القادمة من الشمال ومن الجنوب ،التي
وضعها أعضاء من أربع شبكات دولية متخصصة ،تقع
على كال جانبي المحيط األطلنطي .وستتناول الجلسة
األمور التي يمكن أن يساهم بها البحث بشأن الكوارث
التاريخية في القضايا األشمل التي تجري مناقشتها في
المنتدى العالمي .2017

التنبؤ باألوبئة والوقاية منها
الجمعة  26مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 11
ينظمه تحالف إيكوهيلث
مما الشك فيه أن الحد من الكوارث الصحية يمثل
محورً ا للتنمية المستدامة .وقد أسفر تفشي األمراض
المعدية الناشئة مؤخرً ا  -بما في ذلك فيروس اإلبوال،
وزيكا ،وإنفلونزا الطيور عالية اإلمراض عن تدمير
صحة الشعوب واضطراب االستقرار االقتصادي
واالجتماعي .ولكن تظل عمليات االستجابة لتهديدات
األوبئة والجوائح تفاعلية بصور ٍة كبيرة ،ما يدعم
ضرورة تعزيز الربط بين الصحة ومنصات إدارة
مخاطر الكوارث على المستوى الوطني لجميع
األخطار ومعالجة الروابط المتكاملة بين صحة اإلنسان،
والحيوان ،والصحة البيئية .تعرض الجلسة استراتيجيات
تخص المجتمع بالكامل لتحسين العمل المنسق من أجل
تحقيق األمن الصحي وذلك من خالل التنبؤ بحاالت
الطوارئ الصحية ،والوقاية منها ،واالستعداد لها.

تعزيز تعزيز القدرة على الصمود من
المنظور المالي لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا تجاه مخاطر الكوارث والمناخ
الجمعة  26مايو/أيار  13:55 – 13:00صن رايز 12
تنظمه رابطة أمم جنوب شرق آسيا
ستركز الجلسة على أهمية وجود قاعدة بيانات للخسائر
واألضرار اإلقليمية الناجمة عن الكوارث لدى رابطة
أمم جنوب شرق آسيا باعتبارها أداة للتمويل ضد
المخاطر .وتدرك رابطة أمم جنوب شرق آسيا أهمية
قاعدة البيانات التاريخية اإلقليمية في استيعاب نقاط
القابلية للتضرر السابقة فضالً عن فهم المخاطر القائمة
والمستقبلية .كما ستعمل أيضًا باعتبارها أداة فعالة من
حيث التكلفة للحكومات في تطوير التمويل ضد المخاطر
المتوقعة وسياسات نقل المخاطر وآلياتها .وستستعرض
الجلسة كذلك المشهد الحالي لسياسات التمويل ضد
مخاطر الكوارث في تايالند.

من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر:
قوة اإلجراءات المعتمدة على التوقعات،
والتأمين القائم على مؤشرات ،وتمويل
التعافي متعدد السنوات
الجمعة  26مايو/أيار 16:55 - 16:00 ،مركز اكسبو 1
من تنظيم برنامج األغذية العالمي؛ والقدرة األفريقية
على مواجهة المخاطر؛ ومنظمة أوكسفام الدولية؛
والصليب األحمر األلماني؛ واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر؛ ومؤسسة START
Network

دور اآلليات المبتكرة لتمويل المخاطر اإلنسانية التي
تتضمن اإلجراءات المعتمدة على التوقعات ،والتأمين
القائم على مؤشرات ،وبرامج التعافي متعددة السنوات
في (أ) تعزيز قدرة صمود األشخاص القابلين للتضرر
قبل وقوع الكارثة المناخية وأثنائها وبعدها ،و(ب)
اإلسهام في النقلة النوعية من إدارة الكوارث إلى إدارة
المخاطر.

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

الشراكة العالمية بشأن تطبيقات تكنولوجيا
الفضاء للحد من مخاطر الكوارث (GP-
)STAR
الجمعة  26مايو/أيار 16:55 - 16:00 ،مركز اكسبو 2
من تنظيم مركز التميز المعنيّ بتكنولوجيا الفضاء
للتخفيف من الكوارث التابع ألكاديمية العلوم الصينية
واألكاديمية الدولية للعلوم؛ والشراكة العالمية بشأن
تطبيقات تكنولوجيا الفضاء للحد من مخاطر الكوارث؛
ومكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمم المتحدة
في كندا والواليات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا؛
والمعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا في المكسيك؛
وإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية؛ والشعبة
اإلحصائية باألمم المتحدة
ستشارك الجلسة وتستعرض الخبرات المتعلقة باستخدام
المعلومات الجغرافية واإلحصائية المتضمنة في نظم
المعلومات ،وهي أدوات ال غنى عنها للحد من قابلية
التعرض للخطر وزيادة قدرة تحمل الدول واألقاليم في
مواجهة مخاطر الكوارث المختلفة .كما ستتناول أيضًا
مواءمة تلك الخبرات وتطويرها واستخدامها ضمن
خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار سِ نداي.

تمثل مخاطر الكوارث سببًا رئيسيًا للجوع وسوء التغذية،
مما يؤثر على اإلمكانية االقتصادية والمادية للحصول
على اإلمدادات الغذائية ،وكذلك توافرها واستقرارها.
فمن دون إدارة أفضل لهذه المخاطر ،ال يمكن لماليين
األشخاص المعرضين للخطر والذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي المتضررين من المخاطر الطبيعية
الشديدة والمتكررة بناء قدرتهم على الصمود حتى
يصبحوا آمنين من حيث األمن الغذائي .ستحدد الجلسة
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إقامة شراكات من أجل التنمية المطلعة
على المخاطر
الجمعة  26مايو/أيار 16:55 - 16:00 ،مركز اكسبو 3
من تنظيم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة؛ المرفق العالمي للحد من
الكوارث واإلنعاش التابع للبنك الدولي؛ واالتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛
والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني من أجل
تخفيف الكوارث
تدعو أهداف التنمية المستدامة ،وإطار سِ نداي ،واتفاق
باريس للمناخ إلى تحول ملحوظ من المساعدة الدولية
المجزأة إلى الدعم الموحد والمنسق الذي يتماشى مع
أولويات البلد من أجل التنمية المطلعة على المخاطر.
ستقدم الجلسة مناقشة ميسرة بين الشركاء والدول
األعضاء حول الشراكة الجديدة والحالية بشأن الحد من
مخاطر الكوارث و ُنهج التمويل ،واستكشاف الفرص
والتحديات الخاصة بها ،وكيف تحتاج إلى المزيد من
التطور لتحقيق غايات إطار سِ نداي على المستوى
الوطني .يُنظم الحدث بشكل مشترك من جانب أعضاء
مبادرة شراكة  50-10-5من أجل التنمية المطلعة على
المخاطر؛ ومبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث؛
والشراكة العالمية للتأهب؛ كما تسعى إلى الوصول إلى
شركاء آخرين في شكل يغلب عليه طابع دافوس.

إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة
على الصمود في أقل البلدان ً
نموا والدول
الجزرية الصغيرة النامية
الجمعة  26مايو/أيار 16:55 - 16:00 ،مركز اكسبو 4
من تنظيم مكتب األمم المتحدة للممثل السامي المعني
بأقل البلدان ً
نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان
الجزرية الصغيرة النامية
لقد عمل مكتب الممثل السامي لألمم المتحدة ألقل البلدان
نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية
الصغيرة ،جاه ًدا لبناء شراكات فعالة من أجل بناء
القدرة على مواجهة الكوارث ،بما في ذلك أثناء المنتدى
العالمي للحد من مخاطر الكوارث في عام 2013
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مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من
أخطار الكوارث عام  .2015ستجمع الجلسة القادة
السياسيين ،والخبراء ،والجهات المعنية المشاركة في
الحد من مخاطر الكوارث في البلدان الجزرية النامية
الصغيرة .تتعرض هذه البلدان على وجه التحديد لخطر
الكوارث الطبيعية ،بما في ذلك تلك الناتجة عن المخاطر
البيئية ،وال تمتلك سوى قدرة محدودة على التعافي.
وتعد مسألة التعرض للخطر نقطة ضعف رئيسية تواجه
التنمية المستدامة للبلدان الجزرية النامية الصغيرة.
تحدد إجراءات العمل المعجل للدول الجزرية الصغيرة
النامية لعام  2014أو مسار ساموا التوصيات في
مجال الحد من مخاطر الكوارث باعتبارها مسألة مهمة
يلزم التصدي لها من خالل نهج كلي وشامل يتضمن
الشراكات.

المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة :تعزيز
القدرة على الصمود في قطاع التعليم
الجمعة  26مايو/أيار ،16:55 - 16:00 ،صن رايز 9
من تنظيم التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث
والقدرة على مواجهتها في قطاع التعليم
سيوفر الحدث الجانبي فرصة لتسليط الضوء على اإلسهام
المهم للمبادرة العالمية للمدارس اآلمنة في بناء قطاع تعليمي
قادر على الصمود باعتباره مكو ًنا أساسيًا في تنفيذ الغاية (د)
من غايات إطار سِ نداي بخصوص "الحـد بدرجـة كـبيرة
مـن إحـداث الكـوارث أضـرارا في الهياكـل األساسـية
الحيويـة " بحلول عام  .2030إن المبادرة العالمية للمدارس
اآلمنة هي شراكة تقودها الحكومة تعزز من االلتزام
السياسي في سبيل دعم بناء مرافق تعليمية قادرة على

الصمود أمام الكوارث ضمن اإلطار الشامل بشأن
السالمة في المدارس .ستتضمن الجلسة مدى تقدم
بلدان قادة المدارس اآلمنة وخبراتها في تنفيذ المبادرة
العالمية للمدارس اآلمنة ،بما في ذلك دراسات الحالة
الشاملة والناجحة للمدارس اآلمنة ،وتنفيذ السياسات
الوطنية من خالل اآلليات الفعالة للدعم اإلقليمي.

إدارة المعلومات الجغرافية المكانية للوقاية
من مخاطر الكوارث

المجتمعات المساعدة ،فإنها لن تتمكن على األرجح
من التكيف مع سيناريو قد تزيد فيه صعوبة توفير
الغذاء والوصول إليه وضمان وجود مياه كافية
لإلنتاج واالستهالك .ستقدم الجلسة خطة لتبادل
الخبرات حول تنفيذ خطة عام  2030وإطار سِ نداي
في المنطقة العربية ،مع التركيز على الدروس
المستفادة والتحديات التي ينفرد بها السياق العربي.
كما سيتم إلقاء الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز
شراكات ومناهج جديدة ،وصناعة سياسات وبرامج
فعالة لدعم أولويات إطار سِ نداي.
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الجمعة  26مايو/أيار ،16:55 - 16:00 ،صن رايز 10
من تنظيم المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا
يلقي إطار سِ نداي الضوء على أهمية المشاركة
باستخدام
المتعلقة
للخبرات
واالستعراض
المعلومات الجغرافية واإلحصائية المتضمنة في
نظم المعلومات ،وهي أدوات ال غنى عنها للحد
من قابلية التعرض للخطر وزيادة قدرة تحمل الدول
واألقاليم في مواجهة مخاطر الكوارث المختلفة.
فالتنسيق بين المعلومات الجغرافية واإلحصائية
بغية تنفيذ خطة التنمية المستدامة وإطار سِ نداي
للحد من مخاطر الكوارث بطريقة شاملة قد يكون
ذا فائدة كبيرة للمجتمع بالكامل لتحقيق فهم أفضل،
وزيادة الوعي ،والتصدي للمخاطر.

إطار سِ نداي في المنطقة العربية :نهج
ترابط لمخاطر المناخ
الجمعة  26مايو/أيار ،16:55 - 16:00 ،صن رايز 11
من تنظيم جامعة الدول العربية ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة بسبب
التغير السريع في المناخ ،والتعرض الكبير لمخاطر
الكوارث ،واالتجاهات المتزايدة لتدهور األرض.
وتزيد صعوبة الوضع بشكل خاص على المجتمعات
المعرضة للخطر في المنطقة التي تعاني بالفعل
بسبب انعدام األمن الغذائي والمائي .وما لم تلق هذه
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فعاليات خاصة
مؤتمر اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة

المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الجزرية الصغيرة النامية :الحلول
العملية (لحاملي الدعوات فقط)

األحد  21مايو/أيار  - 18:00 – 14:00 -صن رايز 13
اإلثنين  22مايو/أيار  - 18:00 – 09:00 -صن رايز 13
الثالثاء  23مايو/أيار  - 14:00 – 09:00 -صن رايز 13

(لحاملي الدعوات فقط)

يهدف المؤتمر إلى التوضيح للبلدان كيف يمكنهم وضع نظام إنذار مبكر باألخطار المتعددة ،وتحسين توفره وإمكانية
وصول مجتمعاتها إليه ،فضالً عن معلومات عن المخاطر وتقييمها .ستعمل المداوالت والنتائج على توجيه الجهود
واالستثمارات من جانب البلدان والمنظمات الدولية من أجل نظم إنذار مبكر باألخطار المتعددة تتسم بالفعالية وتكون
قائمة على األثر .سيناقش المؤتمر بشكل خاص كيفية معالجة الفجوات األساسية مثل نشر اإلنذارات بشكل أسرع
وأوسع نطا ًقا ،وجودة المعلومات المقدمة ألولئك المعرضين للخطر في "الشوط األخير" ،من خالل تنمية القدرات،
والدعم التشغيلي ،وتحسين التنسيق واإلدارة .كما أنه سيسلط الضوء على أهمية تعزيز الجهود القائمة لنظم اإلنذار
المبكر عن المخاطر الفردية والمجمَّعة .وسيتعلم المشاركون من تكرار الممارسات الجيدة في نظم اإلنذار المبكر،
وتبادل المعلومات بشأنها ،وتعزيزها.
اإلثنين  22مايو/أيار الصالة (و)
االفتتاح
الجلسة  1اإلنذار المبكر المطلع على المخاطر – الشوط األول
الجلسة  2رصد المخاطر ،والتنبؤ ،واإلنذارات
الجلسة  3إيصال الرسالة إلى المجتمعات المعرضة للخطر
جلسة استعراضالملصق

10:30 - 9:30
12:00 - 10:30
15:30 - 14:00
17:00 - 15:30
20:00 - 17:30

الثالثاء  23مايو/آيار ،الصالة (و)
الجلسة  4تمكين اتخاذ إجراءات مبكرة
الجلسة  5تعزيز التعاون والشراكات اإلقليمية
الجلسة  6االستثمار في نظم اإلنذار المبكر والحفاظ عليها
الجلسة  7الجلسة التلخيصية

10:30 - 9:00
12:00 - 10:30
15:30 - 14:00
17:30 - 16:00

سيتناول االجتماع الذي يمتد على مدار ثالثة أيام التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الجزرية الصغيرة النامية
التي تتعرض على وجه الخصوص لخطر اآلثار الضارة للتغير المناخي والمخاطر األرضية .ولتحقيق هذه الغاية،
تضافرت جهود كل من البنك الدولي ،والمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ،ومكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ،برنامج التحالف المناهض للتغير
المناخي العالمي التابع لالتحاد األوروبي لدعوة الممارسين من  38بل ًدا من البلدان الجزرية الصغيرة النامية الذين
سيتبادلون المعرفة ،والدروس ،والتحديات ،وسيبحثون عن حلول من نظرائهم لتنمية بلدانهم فيما يتعلق بالمناخ،
والقدرة على الصمود أمام الكوارث .كما سيشمل االجتماع أيضًا عروض تقديمية عن التصاميم والحلول المبتكرة
الجاري تنفيذها في الدول الجزرية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

حدث خاص عن قيادة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على المواجهة

الخميس  25مايو/أيار  - 15:00 – 13:00 -الصالة (هـ)

يقدم إطار سِ نداي نقطة تحول في إدراك دور المرأة الذي ال غنى عنه في الحد من المخاطر وبناء القدرة على
مواجهة الكوارث دعمًا لخطة التنمية المستدامة لعام  .2030سيعزز الحدث الخاص ويؤكد مرة أخرى على قيادة
المرأة وتمكينها باعتبارها عنصر مهم إلدارة مخاطر الكوارث بشكل فعال .وسيضم الحدث القيادات النسائية في
مجال الحد من مخاطر الكوارث والدفاع عن المساواة بين الجنسين من الحكومات الوطنية والمحلية ،والقطاع
الخاص ،والمنظمات الدولية .ستتناول المناقشة التحديات األساسية وتسلط الضوء على الفرص المتاحة للمشاركة
الفعالة والمتسقة للمرأة في عمليتي التخطيط وصنع القرار للحد من مخاطر الكوارث ،وكذلك في تشكيل البيئة
المؤسسية ذات الصلة باعتبارها إسهامًا رئيسيًا لتطوير استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث التي تراعي الفوارق
بين الجنسين ،وتنفيذ تلك االستراتيجيات ،ورصدها بحلول عام  .2020باإلضافة إلى ذلك ،سيناقش الحدث الجوانب
المهمة لبناء القدرات والمتطلبات التقنية والمالية ،وسيشمل التزامات الدول بالبرنامج العالمي لمواجهة مخاطر
الكوارث الذي يراعي الفوارق بين الجنسين دعمًا لتحقيق غايات إطار سِ نداي بحلول عام .2030

سيتضمن المؤتمر أيضًا عد ًدا من األحداث الجانبية الخاصة التي س ُتعقد يومي اإلثنين  22مايو/آيار والثالثاء  23مايو/آيار
في وقت الغداء .وسيتم اإلعالن عن عدد القاعات والموضوعات لألحداث الجانبية أثناء الجلسات الرئيسية.
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منتدى مجموعة أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ

الخميس  25مايو/أيار ،15:00 – 13:00 ،الصالة (و)

سيستعرض المنتدى بين بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ التقدم المحرز في تنفيذ الحد من
مخاطر الكوارث (الممول ضمن إطار الدورة العاشرة لصندوق التنمية األوروبي) في المناطق الثالث لمجموعات
بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ،كما سيتيح منبرً ا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما بين
المناطق .تتمثل األهداف المحددة للمنتدى في :تسليط الضوء على التقدم وتبادل الممارسات الجيدة والدروس
المستفادة من تنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الثالث؛ وتحديد التحديات األساسية التي تواجهها
المناطق الثالث واقتراح توصيات ذات صلة؛ ونشر الرسائل الرئيسية في نتائج المنتدى العالمي لعام .2017

اجتماع عن اإلرشادات التقنية لرصد إطار سِ نداي وإعداد التقارير

الجمعة  26مايو/أيار ،13:00 – 11:15 ،مركز اكسبو 3

لدعم تفعيل المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية لقياس الغايات
العالمية إلطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة ،طلبت الدول األعضاء من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث المشاركة مع الحكومات الوطنية والشركاء المعنيين لوضع :الحد األدنى من المعايير والبيانات الوصفية لما
يتعلق بالكوارث من البيانات ،واإلحصاءات ،والتحليل؛ والمنهجيات لقياس المؤشرات ومعالجة البيانات اإلحصائية؛
ومواد اإلرشادات التقنية الخاصة باالختبار وبدء التداول بشأن المؤشرات.
تمنح جلسة العمل التقني الفرصة للدول األعضاء والجهات المعنية لتقديم التعليقات بشأن مسودة اإلرشادات التقنية
الجاري وضعها لدعم تفعيل المؤشرات المتفق عليها.

حدث إطالق أطلس المخاطر

الخميس  25مايو/أيار ،12:00 – 11:00 ،مركز اكسبو 4
اعتما ًدا على جهود عدة سنوات بذلها ائتالف المعاهد العلمية الرائدة بتنسيق من جانب مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ،يساهم نموذج المخاطر العالمي ،الذي يتميز حاليًا بفضل تغطيته العالمية لمقاييس الخطر المحتملة،
في كشف الستار عن المخاطر الخفية في االقتصاديات الوطنية في جميع أنحاء العالم.
حدث إطالق أطلس تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث :سيصدر حدث "كشف الستار عن مخاطر
الكوارث العالمية" أول خريطة أخطار عالمية متعددة المخاطر ،وسيجمع الخبراء الذين سيشاركون وجهات نظرهم
عن مدى فائدة مقاييس المخاطر المحتملة المستندة إلى نماذج الكوارث التخاذ القرارات المستنيرة والمستدامة بشأن
إدارة مخاطر الكوارث.

مناظرة تليفزيونية

الخميس  25مايو/أيار ،15:00 – 14:00 ،صن رايز 12
سيتم خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة ،استثمار ما يقرب من  6تريليون دوالر أمريكي عالميًا في البنية
التحتية الحضرية مثل الطرق ،والجسور ،والمرافق العامة ،والمستشفيات ،والمدارس ،والمنازل ،والمنشآت المكتبية
والصناعية .تتيح هذه االستثمارات الجديدة فرصًا اقتصادية من حيث الوظائف واألسواق ،ولكنها قد تتسبب أيضًا
في وقوع مخاطر كوارث جديدة وإحداث خسائر اقتصادية في المستقبل.
سيناقش خمسة من الضيوف رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص كيفية تعاونهم في العمل لتحقيق المزيد من
القدرة على مواجهة الكوارث ،فضالً عن الحوافز ،والسياسات ،والممارسات الواجب تطبيقها لالستثمار في المزيد
من االستثمارات الواعية بالمخاطر.
سيتولى إدارة المناقشة التليفزيونية التي تستمر لمدة ساعة أحد مذيعي التليفزيون وستذاع على إحدى الشبكات الكبرى
بالتليفزيون المكسيكي.
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منصة مضيئة
األربعاء  24مايو/أيار
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التوعية بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،والقدرة على المواجهة واستمرارية العمل

10:00

نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة القائمة على األثر في أمريكا الالتينية

10:15

نظام اإلنذار الخاص بالطقس ( - )Meteoalarmنظام إنذار مبكر لخدمة المستخدم في  36دولة أوروبية

10:30

موجات السلكية طويلة تهدف إلى تنفيذ "المركز الوطني للنشر"

10:45

بناء القدرة على مواجهة الكوارث في موريليا بالمكسيك

11:00

قياس التقدم المحرز في أدوات ( MCRتمكين الدول من مجابهة الكوارث) للقدرة على المواجهة
في المناطق الحضرية

11:15

توسيع نطاق اآلثار من خالل إعادة البناء على نحو أفضل :بم يفكر فعليًا األشخاص المتضررين من الكوارث؟

14:15

تعزيز التعافي الذاتي األكثر أما ًنا بعد وقوع كارثة

14:30

التوجيه نحو تنفيذ إعادة البناء على نحو أفضل في التعافي ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار

16:15

إعادة بناء المدينة المنكوبة ريكوزن تاكاتا ،اليابان

16:30

التنبؤ بحدوث الهزات الالحقة للتخطيط لحاالت الطوارئ اإلنسانية واالستجابة لها

16:45

الربط بين االستجابة اإلنسانية والقدرة على مواجهة الكوارث

17:00

تمويل الحد من مخاطر الكوارث والممارسة في البيئات الصعبة

17:15

ً
مركزا للحد من مخاطر الكوارث
"اإلصالح بعد وقوع الكارثة"؛ كيف سيصبح التدقيق في المخاطر

17:30

إشراك المواطنين العاديين في الحد من مخاطر الكوارث

17:45

فعاليات أخرى
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الخميس  25مايو/أيار

"خريطة الطريق لقدرة المجتمع على مواجهة الكوارث" ،نهج االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر الشامل الذي يركز على الناس والقائم على الطلب للحد من مخاطر الكوارث

11:30

الشراكة العامة بين اليابان والمكسيك بشأن التخفيف من آثار الكوارث الخاصة بمخاطر تسونامي والزالزل
الكبيرة :مشروع SATREPS

9:00

استراتيجيات إدارة المخاطر المتكاملة لالقتصاديات دون الوطنية :حالة أواكساكا

11:45

وضع برامج للموظفين الفنيين الشباب لإلدارة الحضرية الفعالة والمدن القادرة على مواجهة الكوارث

12:00

كيف يمكن الستثمار صغير إحداث فرق كبير :دفع المجتمعات الحضرية الفقيرة نحو القدرة على مواجهة
الكوارث (مترو مانيال ،الفلبين)

9:15

إضفاء الطابع المهني على المجتمع القادر على مواجهة الكوارث :الخبرة من المحيط الهادئ

12:15

التغلب على الرعاية غير مدفوعة األجر كعائق أمام قيادة المرأة في مجال الحد من مخاطر الكوارث

9:30

األكاديمية :أساس التدريب االستراتيجي لممارسي الحد من مخاطر الكوارث في المستقبل

12:30

 – we4DRRشبكة من الخبيرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث

9:45

مؤسسة  :ACT Allianceالتعلم اإللكتروني المختلط للممارسين الميدانيين للحد من مخاطر الكوارث

12:45

تمكين إدارة الكوارث :الشراكات الشعبية التي تقودها المرأة إلضفاء الطابع المحلي على إطار سِ نداي من
أجل الحد من مخاطر الكوارث

10:00

قدرة المجتمع على االحتمال النفسي االجتماعي والتعافي من الكوارث الطبيعية:
حالة هايتي

13:00

اآلثار غير المرئية :دور الشبكات غير الرسمية

10:15

الدعم النفسي االجتماعي القائم على المجتمع :وسيلة للقدرة على المواجهة في المناطق المعرضة للكوارث

13:15

 - Mosquito! ،Xôمحاربة بعوضة الزاعجة المصرية

10:30

التكامل بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة

13:30

الفيضان واألمراض :توصيات بشأن المناطق الحضرية

10:45

نحو عصر القدرة على مواجهة الكوارث بعد عام  :2015تتولى بنجالديش التوفيق بين الحد من مخاطر
الكوارث ،والتقييم القطري الموحد ،والتنمية المستدامة

13:45

إتاحة األدلة من أجل الفعالية :تطوير شراكات البحث في مجال الصحة-الحد من مخاطر الكوارث لتنفيذ
إطار سِ نداي

11:00

الحد من مخاطر الكوارث الموجه من المجتمع والتخطيط للتعافي قبل وقوع الكارثة

14:00

استخدام العلوم والتكنولوجيا لتنفيذ إطار سِ نداي على المستوى المحلي.

11:15

عندما يؤتي االستعداد لمواجهة الكوارث ثماره :الدليل من اإلعصار ماثيو

11:30

67

68

بيانات جديدة متاحة لرصد غايات سِ نداي

11:45

إشراك مجتمع األعمال الصغيرة في الحد من مخاطر الكوارث واستمرارية العمل

17:45

مشروع هيرون " "Hieronوتطبيق االستدعاء في حاالت الطوارئ

12:00

 :HoloDisasterمحاكاة الكوارث ثالثية األبعاد

12:15

االستثمار الخاص غير التجاري :نقطة ضعف قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الكوارث  -ماهية
التغيير ،وسببه ،وكيفيته؟

18:00

أوقفوا الكوارث  :2.0ألعاب الفيديو كأدوات لتعزيز المشاركة في التعلم بشأن الكوارث

12:30

الخرائط المفقودة :وضع  200مليون شخص على خريطة العالم ألول مرة

18:15

التأهب لمواجهة الكوارث :كيفية إمداد  4ماليين شخص بثالثة لترات من مياه الشرب يوميًا

12:45

علم الزالزل والهندسة :السبيل إلى الحد من مخاطر كوارث الزالزل

13:00

نقل سلطة الحد من مخاطر الكوارث

13:15

برنامج قدرة مجتمع ألبرتا على مواجهة الكوارث

13:30

إبداع "التثقيف والتعلم بشأن المخاطر" في مجال الحد من مخاطر الكوارث

13:45

دور المنظمات الدينية بشأن التدخالت المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث المُدارة محليًا :جائزة ACT

14:00

التحديد الكمي لمخاطر الفيضانات لدعم اتخاذ القرار :حالة تيجوسيجالبا

14:15

البناء المبتكر لقدرة الجماعات األشد فقرً ا على الصمود أمام الفيضان

14:30

النهج الواعي بمخاطر الكوارث الخاص بالمفوضية األوروبية :خطة عمل بشأن إطار سِ نداي

14:45

إحداث الشباب المشاركين للتغيير في الحد من مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي

15:00

قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الكوارث بالتركيز على األطفال

15:15
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الجمعة  26مايو/أيار
إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث استنا ًدا إلى إطار سِ نداي للعمل

9:00

دمج ميثاق إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني في سياسة الحد من مخاطر الكوارث وعملياتها

9:15

تعزيز المبادرات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث بين األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين

9:30

النمو الحضري وتغير المناخ :رسم خرائط للمخاطر وتصميم تدابير التكيف في مشاريع استثمار البنية
التحتية العامة في ليما (بيرو)

9:45

التخطيط ألحداث الكوارث المأساوية

10:00

تطوير الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها في المناطق المشمولة بالحماية في المكسيك

10:15

فهم مخاطر الكوارث في إحدى المدن الحضرية :اسطنبول

10:30

مستويات المخاطر والتعرض للخطر المرتبطة بالفيضانات والتكيف مع تغير المناخ في الحوض ثنائي
البلدين بيانجو ـ تومبيس

10:45

دور األطفال والشباب في الحد من مخاطر الكوارث في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

15:30

هل يمكن (وهل ينبغي) للحماية االجتماعية أن تدعم االستجابة والصمود أمام الكوارث؟

11:00

المدارس األكثر أما ًنا :بيئة مواتية لقدرة المجتمع على مواجهة الكوارث

15:45

الكفاءة الثقافية للحد من مخاطر الكوارث ،والتعافي منها ،ومسارات التأهب لها على المدى الطويل

11:15

أصوات األطفال والشباب في أمريكا الالتينية بشأن إطار سِ نداي

16:00

بلدان قادة المدارس اآلمنة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

16:15

التعليم المتبادل ،والمعرفة المشتركة :برنامج مراجعة األقران التابع لالتحاد األوروبي كوسيلة لتنفيذ إطار
سِ نداي

11:30

الشباب باعتبارهم قادة اليوم للحد من مخاطر الكوارث :إطالق منتدى إشراك الشباب التابع لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

16:30

نشر علوم المناخ من أجل عملية صنع القرار بشأن الحد من مخاطر الكوارث

11:45

نماذج المستخدم الرئيسي ،واالنحراف اإليجابي ،وريادة األعمال االجتماعية للحد من مخاطر الكوارث

12:00

بناء القدرة على التصدي للكوارث في البنية التحتية المادية للتعليم في المكسيك.

16:45

كيف تستخدم المرأة مؤشرات القدرة على مواجهة الكوارث لتصبح قائدة في الحد من مخاطر الكوارث

12:15

إعداد مالكي الحيوانات األليفة يعني أُسر أكثر أما ًنا

17:00

إطار تطوير القدرة على مواجهة الكوارث في المحيط الهادئ

12:30

كيف تدمج األعمال إطار سِ نداي في عملياتها :مثال من اليابان

17:15

تقييم خطر التعرض لمخاطر متعددة على المستوى دون الوطني :أسلوب INFORM

12:45

نبذة عن القدرة على مواجهة الكوارث  -حل لألعمال والمجتمعات

17:30

69

70

تقييمات المخاطر العملية للحد من مخاطر الكوارث

13:00

الخبرة الجزائرية في إشراك السلطات المحلية على جميع المستويات

13:15

برامج التوعية باآلثار المترتبة على الحد من مخاطر الكوارث في بلدية أمادورا

13:30

 .Risonanceنظام لتقييم إدارة مخاطر الكوارث

13:45

إجراءات الهندسة الحيوية للحد من مخاطر الكوارث

14:00

علم المواطن :العمل مع المجتمعات للمبادرات المستندة إلى المجتمع الذي تم تقييمه في مختبر إيست كوست
( ،)ECLabفي نيوزيلندا

14:15

تعزيز مشاركة المواطنين في التقنيات الحديثة

14:30

رسم الخرائط التشاركي :منهجية مبتكرة لتعزيز المشاركة ألصحاب المصلحة المتعددين

14:45

رسم الخرائط التشاركي للحد من مخاطر الكوارث

15:00

بيانات رصد األرض المتاحة للحد من مخاطر الكوارث

15:15

زيادة القدرة على المواجهة في قطاع الثروة الحيوانية :دراسة حالة كوستاريكا

15:30

أداة اإلبالغ عن المخاطر القائمة على نظام المعلومات الجغرافية في إسطنبول  -نظام المعلومات الجغرافية
الجيولوجية ()GeoGIS

15:45

فعاليات أخرى

المنتدى العالمي 2017

71

ستجمع منطقة العرض ما يزيد عن  150بل ًدا وكيا ًنا ممن سيقدمون أحدث أعمالهم بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
ترد في الصفحات التالية قائمة باألجنحة الدولية .كما سترد تفاصيل عن األجنحة التي تقدمها المنظمات المحلية قبل
انعقاد المؤتمر على موقع المنتدى العالمي على الويب.

 1 O2مليار ائتالف من أجل القدرة على مواجهة الكوارث

I1

 Q1األكاديمية والعلوم والتكنولوجيا في مجال الحد من
مخاطر الكوارث

 B8ألمانيا

F6

جائزة القدرة على مواجهة الكوارث من مؤسسة ACT

 H8منظمة ARISE

	Q2الشبكة العالمية الئتالف منظمات المجتمع المدني للحد
من مخاطر الكوارث

J6
I2

الحد من مخاطر الكوارث في باكستان

 C3تبادل البيانات اإلنسانية

األطفال والشباب

 J12منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
 I10الخرائط المجانية متعددة المصادر للحد من مخاطر الكوارث
	F14رئاسة إدارة حاالت الطوارئ والكوارث ( / )AFADتركيا
 C2رصد الكوارث والتأهب لها
 D5الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

 D1إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحد من مخاطر الكوارث
 O1الحد من مخاطر الكوارث المتكامل
 J11البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث
 Q6الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  /اليابان
F7

نيوزيلندا

 C4شراكة المحيط الهادئ
 H16علم الزالزل والهندسة
 Q3اختبار النموذج األولي لرصد إطار سِ نداي

	O3أفريقيا :بيانات رصد األرض دعمًا للخدمات المناخية
المتقدمة إلدارة مخاطر الكوارث

	C1إطار سِ نداي :المعرفة ،والتعاون ،والعمل

 H7مبادرات الحد من مخاطر الكوارث في نيبال

 D2منظمة سوكا غاكاي الدولية

 O6الجبال المتحركة  -المجتمعات المعرضة للخطر

 Q4مشروع أسفير

 B7رصد األرض للحد من مخاطر الكوارث في منطقة
البحر الكاريبي

P1
P8

I9

عمليات رصد األرض والحد من مخاطر الكوارث

 F15المفوضية األوروبية
D6
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 Q5المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش

منظمة BRAC

J5

نظرً ا لتزايد الحاجة إلى تجنب زيادة التلوث وتدمير المناطق الطبيعية ،يسعى المنتدى العالمي  2017لتعزيز الحفاظ على الموارد
الطبيعية من خالل منطقة عرض بيئية.
مواد أقل :لن تتجاوز نسبة الخشب البكر المستخدم عاد ًة في الحامل "البيئي" عند صناعة األجنحة نسبة  .%8أما باقي الجناح ،فستتم
صناعته من الخشب المضغوط المعاد تدويره .وس ُتصنع الجدران الجانبية من غطاء قطني ،األمر الذي ال يساهم فحسب في إعداد منتج
قابل للتحلل الحيوي ،بل يمكن كذلك إعادة استخدامه كعباءات س ُتقدم للمجتمعات المعرضة للخطر في منطقة كانكون.
طلب أقل على الطاقة :ستتم إضاءة األجنحة بالكامل باستخدام مصابيح  LEDالتي تعد حاليًا تكنولوجيا منخفضة الطاقة مصنوعة من
مواد قابلة إلعادة التدوير من دون ملوثات مثل الزئبق.

الشبكة المعنية بالشؤون الجنسانية والكوارث

 B4الصحة والحد من مخاطر الكوارث

 B3األطفال والشباب في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

فعاليات أخرى
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منطقة العرض

األمم المتحدة  -دعم إطار سِ نداي
إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث

 O5حقوق المرأة والقيادة في الحد من مخاطر الكوارث
 O4المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة

األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث
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الزيارات الميدانية

ينظم البلد المضيف ثماني زيارات ميدانية يقدمها للمشاركين في المنتدى العالمي  .2017وسيتم حجز الزيارات الميدانية
حسب أسبقية الحضور على صفحة ويب مخصصة لهذا الغرض ،وعند المكتب المخصص للزيارات الميدانية الذي يقع
في البهو الرئيسي للصالة.
يتوفر المزيد من المعلومات على موقع المنتدى العالمي على الويبwww.unisdr.org/gp2017/ :

المعهد المكسيكي للضمان االجتماعي " -برنامج
المستشفيات اآلمنة"
سيقوم األطباء بالمعهد المكسيكي للضمان االجتماعي بتوجيه
المشاركين في المستشفيات العامة والخاصة .وس ُتسلط األضواء على
برنامج المستشفيات اآلمنة في المكسيك ،ونجاحه ،واالستراتيجيات
المبتكرة ذات الصلة بالمستشفيات المدرجة في إطار سِ نداي .كما سيُقدم
عرض توضيحي لمركز العمليات االفتراضي في حاالت الطوارئ والكوارث ،وهو نظام تكنولوجيا معلومات يربط
بين ما يزيد عن  1500وحدة طبية تابعة للقطاع الصحي في البلد .سيتعلم الزوار عن النظام التنظيمي المستخدم
إلخالء المناطق الحرجة ،مثل وحدات العناية المركزة وغرف العمليات الجراحية في حالة وقوع كارثة .والهدف
من هذه الرحلة الميدانية هو تسليط الضوء على الحاجة إلى تحديث نظم المستشفيات والبنية التحتية لإلسهام في الحد
من مخاطر الكوارث واالستعداد لمساعدة المصابين في حالة عدم التمكن من تجنب وقوع الكوارث.

المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا "رسم خرائط
للمواقع التقنية ،والطبيعية ،واألثرية"
سيوجه المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا المشاركين في ثالث
رحالت تستغرق  60دقيقة و 90دقيقة إلى مواقع ذات أهمية تقنية،
وطبيعية ،وأثرية.
•زيارة إلى المواقع التقنية حيث جرى تنفيذ استراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث وبناء ُنهج أفضل.
•رحلة قصيرة إلى المواقع الطبيعية حيث يمكن مالحظة النباتات والثراء الهيدرولجي في شبه جزيرة يوكاتان.
•زيارة إلى المواقع األثرية ومواقع التراث الثقافي المكسيكي.

وزارة الدفاع الوطني بالمكسيك ( )SEDENAخطة
 ،DN-III-Eمطابخ الطوارئ وكالب اإلنقاذ
وزارة الدفاع الوطني بالمكسيك هي واحدة من المؤسسات الرئيسية
التي تقدم الدعم للعامة في حالة وقوع كارثة في المكسيك .أثناء هذه
الرحلة الميدانية ،ستعرض وزارة الدفاع الوطني ثالث استراتيجيات
مختلفة للحماية المدنية:
•سيوضح الضباط داخل المؤسسات العسكرية كيفية عمل خطة
 .DN-III-Eتمثل هذه الخطة أداة عسكرية تشغيلية تحدد المبادئ
التوجيهية العامة للجيش المكسيكي وهيئات القوات الجوية لمساعدة
السكان المدنيين المتضررين من أي نوع من الكوارث
•سيُعرض مطبخ مجتمعي للطوارئ بقدرة تستوعب توفير  7000وجبة يوميًا في حالة وقوع كارثة
•سيتم استخدام كالب البحث واإلنقاذ لعرض كيفية قيامها بالبحث عن األشخاص المفقودين وإنقاذ الضحايا
مستخدمة حاسة الش ّم الدقيقة لديها والتدريب الصارم لها.

المسئولية االجتماعية لألطفال ( )RSIـ برنامج
الحماية المدنية وقدرة األطفال على التصدي للكوارث
يولي برنامج الحماية المدنية وقدرة األطفال على التصدي للكوارث
األولوية لتعزيز تعليم يدعم القدرة على التصدي للكوارث باعتباره
مكو ًنا أساسيًا لتطوير المجتمع .ومن أجل تحقيق أهداف برنامج الحماية
المدنية وقدرة األطفال على التصدي للكوارث ،تم إنشاء منبر تعليمي
على شبكة الويب يتماشى مع إطار عمل سِ نداي.

ستتوجه بعض المسارات إلى فاالدوليد ،ويوكوتان ،وطرق أخرى إلى ميناء فيليب كاريلو  ،وكينتانا رو.
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وزارة التنمية الزراعية وتنمية األراضي والتنمية
العمرانية ( )SEDATUـ مخطط قدرة المناطق
الحضرية على التصدي للكوارث في "باليا ديل كارمن"
سيزور المشاركون "باليا ديل كارمن" في "كينتانا رو" لمالحظة التقدم
المحرز في مشروع مخطط قدرة المناطق الحضرية على التصدي
للكوارث ،حيث تم تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية للحد من مخاطر
الكوارث في المدينة .سيتضح كيف قامت السلطات االتحادية والبلدية
بمراعاة المبادئ األساسية إلطار سِ نداي في خطة العمل المحلية المتعلقة بالقدرة على التصدي للتهديدات التي يشكلها
العيش في منطقة معرضة للكوارث .وفي هذا الموقع المحدد ،تمثل الرياح الشديدة واألمطار الغزيرة الناجمة عن
حوادث اإلعصار خطرً ا بوقوع كارثة ،فضالً عن الغرق واالنهيار نظرً ا للتغير الجيولوجي بالمنطقة.

وزارة االتصاالت والنقل ـ مطار كانكون الدولي

خالل هذه الزيارة ،يُدعى المشاركون إلى التعرف على تاريخ المطار
الدولي األكثر أهمية في المكسيك ،مع تفاصيل عن:

•بناء المطار بعد وقوع كوارث مثل إعصار غيلبرتو الذي وقع
عام  1988وإعصار ويلما الذي وقع عام  ،2005وعرض
تقديمي عن التدابير المتخذة للتخفيف من حدة المخاطر.
•اإلجراء المتخذ في سيناريو يتطلب وجود جسر جوي إما بهدف
اإلخالء ،أو نقل المساعدات اإلنسانية ،أو لعمليات نقل األصول أو المعدات.
•اإلجراءات المتبعة الستمرارية العمليات في حالة تأثر المرافق ،و/أو الموظفين ،و/أو إمكانية الوصول
إلى المطار.
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 Cinemexـ إخالء دور السينما ومواد الحد من
مخاطر الكوارث المقدمة لألطفال
وضعت شركة  ،Cinemexوهي شركة لصناعة السينما ،عد ًدا من
الوسائل لتعزيز ثقافة الحماية الذاتية من خالل إعداد "التنسيق الوطني
للحماية المدنية" .أثناء هذه الزيارة ،ستقدم  Cinemexللمشاركين
عرض حي لكيفية إعداد دور السينما لكي يتم إخالئها بشكل فعال في
حالة وقوع كارثة .تهدف الزيارة إلى تسليط الضوء على التحالف بين
القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع الوقاية من مرحلة عمرية مبكرة.

الصليب األحمر المكسيكي ـ مرافق الحماية المدنية
ومدرسة اإلنقاذ
كان إنشاء مركز الصليب األحمر المكسيكي في مدينة كانكون
نتاجً ا للحاجة إلى توفير الرعاية الطارئة والرعاية الطبية في الوقت
المناسب في سيارات اإلسعاف ،فضالً عن تقديم الدعم في حاالت
الكوارث .ويضم المركز مجموعة متميزة ومتخصصة من المسعفين،
والمتطوعين ،والمتبرعين على درجة كبيرة من الوعي االجتماعي
ولديهم رسالة مشتركة تستند إلى تقديم التعاطف والرحمة لمن هم في أمس الحاجة إليها .إضافة إلى ذلك ،يركز
المركز على إجراءات خدمة المجتمع المدني لتحقيق الرفاهية الشاملة لوالية "كينتانا رو" مثل الدورات التدريبية،
والتشجيع على ممارسة الرياضة من خالل فصول تعليم السباحة لجميع األعمار .سيزور المشاركون مركز كانكون
التابع للصليب األحمر المكسيكي لمشاهدة عروض حية للتدريب التطوعي والدورات التدريبية المجانية للسكان التي
تزيد من استعدادهم لمواجهة الكوارث.
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ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل

اﻟﺧﻣﯾس  ۲٥ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر

ﺣﻔل ﺟواﺋز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ  ۰٥:٤٥ -ﻣﺳﺎء  ۰٦:۱٥ -ﻣﺳﺎء

اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰٥:٥۰ﻣﺳﺎء  ۰٦:٤٥ -ﻣﺳﺎء

ﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎدة
)ﺑدﻋوة(
 ۰٤:۱٥ﻣﺳﺎء  ۰٦:٤٥ -ﻣﺳﺎء

اﻟﺗﺳﺟﯾل  ۰۷:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٦:۰۰ -م ظﮭرً ا

إﻋداد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرض  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﯾوم اﻟﺗﺷﺎور  ۰۲:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

إﻋداد ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

اﻟﺗﺳﺟﯾل  ۰۷:۳۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٦:۰۰ -م ظﮭرً ا
إﻋداد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرض  ۰۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
إﻋداد ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء
ﯾوم اﻟﺗﺷﺎور  ۰۸:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۷:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ٦:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرض  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٦:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ٦:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻋﺔ د

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرض  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ٦:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء

اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ )ﺳــﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدھﺎ(  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ٦:۳۰ -ﻣﺳــﺎ ًء

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻋﺔ د

دورة ﻋﻣل
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۰٤:۱٥ﻣﺳﺎء  ۰٥:٤٥ -ﻣﺳﺎء

دورة ﻋﻣل
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺎطر
وﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
۰٤:۱٥ﻣﺳﺎء  ۰٥:٤٥ -ﻣﺳﺎء

اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰۱:۰۰ظﮭرً ا  ۰۱:٥٥ -ظﮭرً ا

اﻟﻐداء
اﻟﻘﺎﻋﺔ ز
 ۰۱:۰۰ظﮭرً ا  ۰۲:٥٥ -ﻋﺻرً ا

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻋﺔ د

ﺣﻔل اﻻﻓﺗﺗﺎح
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ  ۰۳:۰۰ -م  ۰٤:۰۰ -م

اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ )ﺳــﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدھﺎ(  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ٦:۳۰ -ﻣﺳــﺎ ًء

اﻟﻐداء
اﻟﻘﺎﻋﺔ ز
 ۰۱:۳۰ظﮭرً ا  ۰۲:۲٥ -م ظﮭرً ا

اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰۱:۳۰ظﮭرً ا  ۰۲:۲٥ -م ظﮭرً ا

اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰۲:۰۰ظﮭرً ا  ۰۲:٥٥ -ﻋﺻرً ا
ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺣد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺿرر اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۰۳:۰۰ﻋﺻرً ا  ۰٥:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۰٥:۰۰ﻣﺳﺎء  ۰٦:۳۰ -ﻣﺳﺎء

دورة ﻋﻣل

ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻹدارة واﻟزراﻋﺔ اﻟﻣرﻧﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
 ۰٥:۰۰ﻣﺳﺎء  ۰٦:۳۰ -ﻣﺳﺎء

ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٥:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۱۱:٤٥ص ظﮭرً ا  ۱:۱٥ -ظﮭرً ا

دورة ﺧﺎﺻﺔ
دورة ﻋﻣل
اﻟﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺑﻛر
ﻋﻣل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر
وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۱۱:٤٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۳:۱٥ -م ظﮭرً ا
 ۱۱:٤٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۱:۱٥ -م ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل

ﻗدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرض  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٥:۰۰ -ﻣﺳﺎ ًء

دورة ﻋﻣل
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۳۰ -ص ظﮭرً ا

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
رﺻد إطﺎر ﺳِ ﻧداي
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ

 ۰۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۰۰ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل

اﻟﺛرات اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷھﻠﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

اﻟﻐداء
اﻟﻘﺎﻋﺔ ز
 ۰۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۲:٥٥ -ﻋﺻراً
ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻋﺔ د

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺣﯾب  -اﻟﻘﺎﻋﺔ أ  ۹:۳۰ -ص  ۹:٤٥ -ص
دورة ﺧﺎﺻﺔ
دورة ﻋﻣل
إطﺎر ﺳِ ﻧداي
إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎور
واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻛوارث
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۳۰ -ص ظﮭرً ا  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۳۰ -ص ظﮭرً ا

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۰۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۱:۰۰ -ظﮭرً ا

اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ )ﺳــﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدھﺎ(  ۹:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰٥:۰۰ -ﻣﺳــﺎ ًء

اﻷرﺑﻌﺎء  ۲٤ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر

اﻟﺟﻣﻌﺔ  ۲٦ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر

ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻋﺔ د

 ۲۲ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر

 ۲۳ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر

اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﻟﻌﺎم ۲۰۱۷

دورة ﻋﻣل
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟﺷﺎﻣل واﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷر
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۰٥:۰۰ﻣﺳﺎء  ۰٦:۳۰ -ﻣﺳﺎء

دورة ﻋﻣل

اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ
واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺔ و
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

دورة ﻋﻣل
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۱۱:۱٥ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۱۲:٤٥ -ظﮭرً ا

اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰۱:۰۰ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  ۰۱:٥٥ -م ظﮭرً ا

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺗﺳﺎق ﻣﻊ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۳۰
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ
 ۰۲:۰۰ظﮭرً ا  ۰٤:۰۰ -ﻣﺳﺎء
اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ *
 ۰٤:۰۰ﻣﺳﺎء  ۰٤:٥٥ -ﻣﺳﺎء
اﻟﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺔ أ  ۰٥:۰۰ -ﻣﺳﺎء  ۰٥:٤٥ -ﻣﺳﺎء

ﺣﻔل ﺟواﺋز ﺳﺎﺳﺎﻛوا  -اﻟﻘﺎﻋﺔ ھـ  ٦:۳۰ﻣﺳﺎ ًء  ۷ -ﻣﺳﺎ ًء

* ﺳﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻘﺎﻋﺎت
اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣن اﻟﻣﻛﺳﯾك )ﺑدﻋوة(  ۸:۳۰ﻣﺳﺎ ًء  ۹:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء

ﻣن اﻻﻟﺗزام إﻟﻰ اﻟﻌﻣل
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اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣن ﻛﯾﻧﺗﺎﻧﺎ رو  ۰۷:۱٥ﻣﺳﺎ ًء  ۰۸:۱٥ -ﻣﺳﺎ ًء

 ۲٦-۲۲ﻣﺎﯾو/أﯾﺎر  - ۲۰۱۷ﻛﺎﻧﻛون اﻟﻣﻛﺳﯾك
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لمحة عن الفعاليات الجانبية
األربعاء  24مايو/أيار
 14:25 – 13:30الصالة (و)

تنفيذ إطار سِ نداي من خالل التعاون بين القطاعات  -نهج  ARISEاالبتكاري لبناء القدرة على التصدي للكوارث

 14:25 – 13:30مركز اكسبو 1

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

 14:25 – 13:30مركز اكسبو 2

حماية األشخاص النازحين من الكوارث من خالل تحسين البيانات والمعرفة بشأن مخاطر النزوح

 14:25 – 13:30مركز اكسبو 3

تجارب الحد من الكوارث في المحيط الهادئ

 14:25 – 13:30مركز اكسبو 4

االستجابة آلثار ظاهرة النينو والتعافي منها  -هل تتعلم قارة أفريقيا من الكوارث السابقة؟

 14:25 – 13:30صن رايز 9

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

 14:25 – 13:30صن رايز 10

تحول جوهري في الحد من مخاطر الكوارث :دمج الحلول القائمة على النظام البيئي مع األبعاد المناخية والتنموية

 14:25 – 13:30صن رايز 11

األعمال التجارية القادرة على التصدي للكوارثُ :نهج واستراتيجيات دمج إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في استثمارات القطاع الخاص

 14:25 – 13:30صن رايز 12

المياه والكوارث – اإلدارة المبتكرة والمقاومة للكوارث والمستدامة لدورة المياه

 18:45 – 17:50مركز اكسبو 1

من سِ نداي إلى أهداف التنمية المستدامة ( :)SDGsإضفاء الطابع المؤسسي على القيادة النسائية الشعبية من أجل زيادة القدرة على التصدي للكوارث

 18:45 – 17:50مركز اكسبو 2

تعزيز فعالية إدارة المخاطر متعددة النطاق وتقييمها

 18:45 – 17:50مركز اكسبو 3

االستجابة المجتمعية والتعافي من كوارث فوكوشيما النووية واإلشعاعية :حالة قرية كاواوشي

 18:45 – 17:50مركز اكسبو 4

اإلعالم ...والتغيير الواقعي! كيف يمكن لوسائل اإلعالم واالتصال استهداف ما هو أبعد من "الوعي العام" وتعزيز التغيير الحقيقي للحد من مخاطر الكوارث؟

 18:45 – 17:50صن رايز 9

المجتمعات العربية ضمن إطار سِ نداي

 18:45 – 17:50صن رايز 10

تعزيز القدرة المحلية على التصدي للكوارث والسياسة الوطنية من خالل دمج حماية الحيوانات

 18:45 – 17:50صن رايز 11

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

 18:45 – 17:50صن رايز 12

من سِ نداي إلى كانكون :العمل على فهم مفتوح ومشترك لمخاطر الكوارث في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 13:55 – 13:00مركز اكسبو 1
 13:55 – 13:00مركز اكسبو 2
 13:55 – 13:00مركز اكسبو 3
 13:55 – 13:00مركز اكسبو 4
 13:55 – 13:00صن رايز 9
 13:55 – 13:00صن رايز 10
 13:55 – 13:00صن رايز 11
 14:55 – 14:00مركز اكسبو 1
 14:55 – 14:00مركز اكسبو 2
 14:55 – 14:00مركز اكسبو 3
 14:55 – 14:00مركز اكسبو 4
 14:55 – 14:00صن رايز 9
 14:55 – 14:00صن رايز 10
 14:55 – 14:00صن رايز 11

 13:55 – 13:00مركز اكسبو 1
 13:55 – 13:00مركز اكسبو 2
 13:55-13:00مركز اكسبو 3
 13:55 – 13:00مركز اكسبو 4
 13:55 – 13:00صن رايز 9
 13:55 – 13:00صن رايز 10
 13:55 – 13:00صن رايز 11
 13:55 – 13:00صن رايز 12
 16:55 – 16:00مركز اكسبو 1
 16: 55 – 16: 00مركز اكسبو 2
 16: 55 – 16: 00مركز اكسبو 3
 16: 55 – 16: 00مركز اكسبو 4
 16:55 - 16:00صن رايز 9
 16:55 - 16:00صن رايز 10
 16:55 - 16:00صن رايز 11

عودة

الخميس  25مايو/أيار
اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث :األشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن
إدارة المخاطر الكارثية العالمية :إطار سِ نداي و"جائزة الفكر الجديد  "The New Shape Prizeإلدارة الكوارث
تعزيز القدرة على التصدي للكوارث واألمن الغذائي في المجتمعات الريفية
إزالة العقبات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الحد من مخاطر الكوارث
بيانات عالمية مفتوحة لرصد أهداف سِ نداي
ربط القطاعين العام والخاص في إدارة مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة
عمليات إعادة التوطين المجتمعية الوقائية :اآلليات المؤسسية والقيود في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على التصدي للكوارث :الوصول إلى الفئات األكثر ضع ًفا وتعزيز التنمية المستدامة في المدن
من الكالم إلى العمل :المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الكوارث الوطنية
الحد من مخاطر الكوارث واألمن البشري :تفعيل إطار سِ نداي على المستوى المحلي
التمويل القائم على التنبؤ :االستثمار في العمل اإلنساني قبل وقوع الكوارث
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة – أساليب وأدوات اجتماعية اقتصادية جديدة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على التصدي
مرور عام على مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني :إنجازات اسطنبول ومبادئ سِ نداي
من أجل إنشاء مليون مستشفى آمنة للفئات األكثر ضع ًفا :كيف يمكن لشراكة القطاعين العام والخاص المساعدة في تحسين صحة األمهات وحديثي الوالدة في المكسيك

الجمعة  26مايو/أيار
التعاون الدولي من أجل التصدي للكوارث في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي
تعزيز القدرة على التصدي لدى الشباب ومن خالل االستعانة بهم
األخطار التكنولوجية :االستعانة بمجتمع جديد في الحد من مخاطر الكوارث
نحو أفضل :كشف تجارب التعاون الدولية والمحلية
اإلجراءات المبتكرة بشأن إعادة البناء على ٍ

دعم المباني ،والمدارس ،والمستشفيات األكثر أم ًنا

البناء من خالل المعرفة التاريخية :البناء االجتماعي للكوارث والحد من مخاطر الكوارث
التنبؤ باألوبئة والوقاية منها

facebook.com/unisdr

برنامج تمويل مخاطر الكوارث والتأمين
من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر :قوة اإلجراءات المعتمدة على التوقعات ،والتأمين القائم على مؤشرات ،وتمويل التعافي متعدد السنوات
الشراكة العالمية بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء للحد من مخاطر الكوارث ()GP-STAR
إقامة شراكات من أجل التنمية المطلعة على المخاطر
بناء شراكات للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة البلدان الجزرية الصغيرة النامية على التصدي للكوارث
المبادرة العالمية للمدارس اآلمنة :تعزيز القدرة على التصدي للكوارث في قطاع التعليم
إدارة المعلومات الجغرافية المكانية في الوقاية من مخاطر الكوارث
إطار سِ نداي في المنطقة العربية :نهج ترابط المخاطر المناخية

المقر الرئيسى لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
9-11 Rue de Varembé
1202 Geneva, Switzerland
هاتف+41 22 917 89 08 :
isdr@un.org

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

unisdr.org

