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لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مجابهة أخطار الكوارث.
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الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

واقع مشروع آراء
من خط المواجهة

«هذه ليست بأمور هامشية – إن آثار الكوارث الطبيعية على
ً
سؤا ونحو فقر
سكان العالم أصبحت ضخمة ،والوضع يزداد
مدقع» الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدنى للحد من مخاطر
الكوارث )GNDR VFL 2013( 2013

لبـدء الحديث عن الحد من أخطار الكوارث الطبيعية يجب أوال ً
فهم الواقع الذى تعيشه المجتمعات األكثر تضررا من الكوارث.
هؤالء هم الناس الذين يعيشون في «مواجهة الكارثة»:
• فـى العشـرين سـنة الماضيـة أثـرت الكـوارث الطبيعيـة علـى أكثـر مـن  %64مـن سـكان
العالم (مكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث .)UNISDR

• الخسـائر اإلقتصاديـة المرتبطـة بالكـوارث تسـتمر فى النمـو والتزايد فـى كل عام وذلك
يشمل كل المناطق الجغرافية (قاعدة البيانات الدولية للكوارث .)EM-DAT

• نسبة ِ %95من َمن قتلوا جراء الكوارث الطبيعية من الدول النامية (.)IPCCY

• النسـاء واألطفـال وكبـار السـن هـم األكثـر معانـاة مـن الخسـائر الناجمـة عـن الكـوارث
(مكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث .)UNISDR
• أكثر من  %50من نسبة المتضريين من الكوارث الطبيعية يعيشون فى الدول الضعيفة
ً
أمانا).
الهشة والمتأثرة بالصراعات (من أجل عالم أكثر
• الصراع القائم وغياب األمن والهشاشة التى تصيب المجتمعات تؤثر على واحد من كل
أربعة ِمن َمن يعيش على هذا الكوكب (البنك الدولى .)WORLD BANK

• األغلبيـة العظمـى مـن الخسـائر الناجمـة عـن الكـوارث تكـون بسـبب الكـوارث المتكـررة
علـى نطـاق صغيـر (الكوارث اليوميـة) ،وترتبط فى المقام األول مـع المخاطر المرتبطة
بالطقـس (مكتـب األمـم المتحـدة للحـد مـن مخاطـر الكـوارث  – UNISDRالشـبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدنى للحد من مخاطر الكوارث «آراء من خط المواجهة»
.)GNDR VFL
• ال يـزال هنـاك وجـود فجـوة كبيـرة بيـن سياسـات الحـد من مخاطـر الكوارث وممارسـتها
بشكل خاص على المستوى المحلى (الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدنى
وذلك
ٍ
للحد من مخاطر الكوارث «آراء من خط المواجهة» .)GNDR VFL 2009 / 2011 / 2013

إن الخسائر المتراكمة والتى تأتى جراء الكوارث المتكررة على نطاق صغير (الكوارث اليومية)
ً
ً
هامـا مـن نسـبة الخسـائر الناجمـة عـن الكـوارث ،حتـى اآلن ال يتـم اإلبالغ
جـزءا
والتـى تمثـل
فضلا عـن أنهـا ال تجتـذب إهتمـام الحكومـات الوطنيـة وال تفتـح أبـواب
عنهـا بشـكل كبيـر،
ً
للمسـاعدات الماليـة الخارجيـة .وفـى الواقـع أن أغلبيـة المجتمعـات المتؤثـرة بتلـك الكوراث
ً
تضررا وهم مـن يدفعون تكلفة مخاطر متعـددة ومرتبطة ببعضها
اليوميـة هـم أكثـر النـاس
البعض والتى تتسم ببيئة سريعة التغيير ،غير مؤكدة وشديدة التعقيد .وقد يزداد من خالل
تلـك الكـوارث الضغـط علـى مـوارد الـرزق والصحة والمعيشـة من خلال عوامـل كثيرة ومن
أهمهـا الجريمـة والعنـف وغيـاب األمـن والفسـاد وإخفاقـات الحكومـات ،وتقلبـات األسـعار
وتفـاوت الدخـل والتغيـرات المناخيـة باإلضافة إلى سـوء اإلدارة البيئيـة .لذلك يمكننا القول
ً
تأثـرا بالكـوارث ال يملكـون مـن الخيـارات سـوى القليـل ويأتـى علـى
أن المجتمعـات األكثـر
مقدمتها تحمل مسئولياتها األساسية والتى تضمن لها وجود األمن وحماية سبل العيش
والممتلـكات .وتتفاقـم هـذه المشـكالت وتكـون أكثـر حـدة فـى الدول الهشـة والتى تتسـم
حكوماتها بالضعف وإختالل المؤسسات العامة بها.
ً
صلة وثيقة وأكثر
وعليه يتعين على أن يكون اإلطار العالمى للحد من مخاطر الكوراث ذات
ً
تضررا بالكوارث الطبيعية مسـتندة على التحديات التى تجابهها
قربـا مـن المجتمعـات األكثر
تلـك المجتمعـات .علـى دراية وفهم كاف لوضع األسـر ذات الدخل المنخفض والغير قادرة
فضال عن مساعدته فى تحديد مسارات واضحة لتعزيز قدرة
على إدارة كافة أنواع المخاطر،
ً
المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
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تأسسـت الشـبكة العالميـة لمنظمـات المجتمـع

المدنـى للحـد مـن مخاطـر الكـوارث  GNDRفـى
ً
إيمانـا منهـا بقـدرة المجتمـع المدنـى
عـام ،2007

بـأن يكـون لـه دور أكبـر فـى مسـاعدة وتعزيـز

المجتمعـات الضعيفـة والمهمشـة لمواجهـة
ً
سويا.
الكوارث بالعمل

وفى عام  2008أطلقت الشـبكة مشـروع «آراء

مـن خـط المواجهـة  »VFLوهـو برنامـج الرصـد
التشـاركى لتعزيـز المسـاءلة العامـة لسياسـات
الحـد مـن مخاطـر الكـوارث الطبيعيـة وذلـك مـن
خلال تقديـم لمحة عامة عـن التقـدم المحرز تجاه

إطـار عمل هيوجـو  HFAوخاصة فى المجتمعات
المحليـة .ويجمع مشـروع «آراء من خط المواجهة
 »VFLشـريحة كبيـرة مـن وجهات النظر ويشـترك

فيها المجتمعات المهمشـة والسـلطات المحلية

فضلا عـن منظمـات المجتمـع المدنـى فـى
ً
ً
تأثرا بالكوارث .ويسـلط المشروع
المناطق األكثر

الضوء على التحديات المرتبطة بالحد من مخاطر

الكـوارث آخـذه فـى اإلعتبـار أصحـاب المصلحـة
المحليين المعنيين بالقضية.

ويأتـى هـذا التقريـر كأحـد أهـم أحـد مخرجـات

مشـروع «آراء مـن خـط المواجهـة  ،»VFLرؤيـة ما

بعـد  :2015يجمـع هـذا التقريـر األطـر والتوصيـات
المنبثقـة مـن ثلاث جـوالت للشـبكة العالميـة
لمنظمـات المجتمـع المدنـى للحـد مـن مخاطـر

الكـوارث ( )GNDRمـن خلال مشـروع «آراء مـن

خـط المواجهـة» ( )2013 ،2011 ،2009وتوضـح

اإلسـتبيانات اإلتجاهـات الثابتـة والثغـرات فـى
تعزيـز قـدرة المجتمعـات المحليـة .وقـد جمع هذا
اإلسـتبيان تجـارب أكثـر  21.500مـن المسـتجيبين

المحلييـن وذلـك فـى  57دولـة علـى مسـتوى

العالـم ذات الدخـل المنخفـض والمتوسـط،

وقـد تـم تنفيـذ اإلسـتبيان بدعـم مـن قاعـدة مـن
ً
مسـتندا علـى األدلـة
األدلـة علـى نطـاق واسـع

والبيانـات المحليـة ودراسـات الحالـة ،وإجـراء

كال من المسـتوى الوطنى
لقاءات تشـاورية على ً
والعالمـى للمسـاهمة فـى إصـدار تلـك النتائـج.
وتكـون النتيجـة عبـارة عـن حزمـة مـن التوصيـات
لدعـم العمـل الجـارى علـى المسـتويات الوطنيـة

واإلقليميـة والدوليـة لوضـع رؤيـة لمـا بعـد 2015

إلطار الحد من مخاطر الكوارث.
لمعرفة المزيد برجاء زيارة
www.globalnetwork-dr.org

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

رؤية ما بعد 2015

يمثل إطـار عمل هيوجـو « 2015–2005 »HFAنقطـة مرجعية هامة
للتعـاون الدولـى فى مجال الحـد من مخاطر الكـوارث فضال ً عن أنه
يعمـل على زيادة الوعى والفهم تجاه الحـد من مخاطر الكوارث على
كل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

ومـع ذلـك ،وبعـد مـرور  8سـنوات مـن صياغـة هـذا اإلطـار ومـن خلال الواقـع الحقيقـى للمجتمعـات
ً
قائمـا .وقد
الهشـة والـذى إتضـح مـن خلال «آراء مـن خـط المواجهـة  »VFLأن خطـر المواجهـة ال يزال
أقـر مـن شـاركوا فـى اإلسـتبيان الخـاص بمشـروع «آراء مـن خـط المواجهـة  »VFLأكثـر مـن  %57مـن
المجتمعات المحلية على أن الخسـائر الناجمة عن الكوارث فى إزدياد ،وترتفع تلك النسـبة حتى تصل
ً
فقرا.
إلى  %68فى المناطق األكثر

هنـاك أكثـر مـن مليار شـخص يقطنـون المناطق الحضريـة الفقيرة ويعشـيون فى فقر مدقـع (برنامج
األمـم المتحـدة للسـكان  ،)UN HABITATوأكثـر مـن  %43مـن سـكان العالـم يعيشـون علـى أقـل
مـن  2دوالر فـى اليـوم (البنـك الدولـى  )World Bankوقـد تعكس الصورة هـذه النتائج حقيـق الواقع
المريـر الـذى يعشـيه المليـارات من الناس .ويجـد رصد إطار عمـل هيوجو التابع لمكـت األمم المتحدة
ً
جـدا فـى األداء وقـد يصـل إلـى %4.5
لمخاطـر الكـوارث أنـه لـم يحـدث حتـى اآلن سـوى تغييـر طفيـف
1
وذلـك خلال فتـرة السـت سـنوات والمنـوط بهـا لعمـل التقرير (الموضـح من خلال الرسـم البيانى ) 1
ً
وبنـاءا عليـه سـوف يتـم تقديم تقرير الرصـد على أن «تم الحصـول على اإللتزام المؤسسـى ،ولكن لم

«نسبة  %57قد أقروا
أن الخسائر الناجمة عن
الكوارث فى إزدياد»

الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدنى للحد من مخاطر
الكوارث )GNDR VFL 2013( 2013

يحدث إنجازات على المستوى الشامل والكبير» بحلول عام .2015

وقـد أثبتـت التجربـة أن التعلـم مـن خلال واقـع مـن يواجهـون الكـوارث هـو مفتـاح العبـور الحقيقـى
لتحقيـق التغييـر الفعال ،حيث أن المجتمعات المحلية األكثر عرضة لمخاطر الكوارث ليس لديهم خيار
سـوى تحمـل مسـئوليات وأعبـاء معالجـة الصدمـات والضغوط المسـتمرة .فإنهم يسـتجيبون بشـكل
مـرن وبنظـرة شـاملة وسـريعة لمواجهـة التحديـات والواقـع المتغيـر وذلـك من خلال التنظيـم الذاتى،
والتعلـم عـن طريـق العمـل ،والشـراكة والمشـاركة – تلـك هـى بعـض المبـادىء األساسـية فـى بنـاء
صمـود المجتمعـات المحلية تجاه الكوارث .وفى الواقع هذه األسـاليب والطرق تركز على األشـخاص
بشـكل أكبر ،وتتسـم بالبساطة والعملية فى ذات الوقت ،معتمدةً على نقاط القوة الفطرية وقدرات
األفراد والمجتمعات والمؤسسـات المحلية .إن قدرة المجتمعات المحلية على التكيف والتعامل مع
المخاطر تعد اللبنة وحجر األساس لبناء التكيف والقدرة الوطنية.
«آراء مـن خـط المواجهـة  :»VFLومـن المفتـرض أن إطـار مـا بعـد  2015أن يحقـق ويحـدد العوامل التى
يمكـن أن تعـزز قـدرة المجتمعـات المحليـة علـى التكيـف والمرونـة تجـاه المخاطـر سـواء كانـت مخاطـر
إجتماعيـة ،أو إقتصاديـة ،أو تكنولوجيـة أو طبيعيـة .وقـد خرجت الشـبكة العالمية لمنظمـات المجتمع
المدنـى للحـد مـن مخاطر الكوارث بخمـس توصيات محورية لمن يقومون بـدور صياغة إطار الحد من
الكوارث فيما بعد :2015

 .1التعـرف عـن قـرب علـى تأثير الكـوارث اليومية علـى حياة األفـراد والمجتمعات
وسبل العيش والممتلكات.
 .2إعطـار األولويـة للمجتمعـات األكثـر عرضـة لمخاطـر الكـوارث «المجتمعـات
الفقيرة والمهمشة».
 .3معالجة األسباب الكامنة وراء ضعف األشخاص فى مواجهة الكوارث.

 .4وجـوب الحشـد مـن أجـل دعم اإللتـزام السياسـى من قبـل الحكومـات الوطنية
من خالل التركيز على الحقوق والمسئوليات والمساءالت القانونية.
 .5تعزيز دور الشراكات والمشاركة العامة.

4.5
4

Average score of progress

فضلا عـن هناك فجـوة كبيـرة ومسـتمرة بين
نعـم هنـاك حاجـة ماسـة إلـى إتخـاذ خطـوة نحـو التغييـر.
ً
السياسـات الموضوعة لمواجهة الحد من مخاطر الكوارث وممارسـاتها ويجب تدارك ذلك فى أقصى
سـرعة ،مـن خلال تصميم وتنفيذ إطار ما بعد  2015باإلخذ فـى األعتبار فى المقام األول المجتمعات
ً
تضـررا مـن مخاطـر الكـوارث والعمـل علـى تغييـر نمـط «المعتـاد» ألنـه أثبـت فشـله علـى كل
األكثـر
المستويات.
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الرسم البيانى  :1رصد إطار عمل هيوجو
التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوراث
 1التقرير المجمع للمشاورات الخاصة بإطار ما بعد
عام  2015بشأن الحد من مخاطر الكوارث «مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوراث »UNISDR
أبريل  .2013تم تجميع المعلومات والبيانات من خالل
التقارير التى تم عرضها .مالحظ أن تقرير مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNSDRيستخدم
ً
وضوحا.
محور عمودى موسع لجعل اإلختالفات أكثر
وتستند نسبة  %4.5على األرقام المستخدمة فى
العرض من  .5 –1والتى توضح التغير الحاصل فى
الفترة من  ،3.32–3.14ويستند هذا الرقم المتوقع من
 3.377لعام  2015على متوسط معدل التقدم المحرز
حتى اآلن.
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الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

رؤية فيما بعد :2015

إطار العمل والتوصيات

«ذكرت عينة من  56دولة
من محدودى ومتوسطى
الدخل أن بنسبة  %90من
التدمير الناتج عن الكوارث
قد لحقت بالطرق ،ومصادر
الطاقة ،وإمدادات المياه،
واإلتصاالت السلكية
والالسلكية وجميعها مرتبطة
بمخاطر واسعة النطاق».
مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث
)(UNISDR GAR 2013

وقد ذكرت الشرائح المجتمعية التى قامت
بإستبيان «آراء من خط المواجهة »VFL 2013
أن «الكوراث اليومية» الحادثة على النطاق
الصغير والمتكررة والصراعات هى المخاطر
ً
شيوعا التى تؤثر على الحياو وسبل
األكثر
العيش والممتلكات .وفى البيئة األكثر
ً
تعقيدا ،فإن إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث ال تتمكن من معالجة وتحديد وفصل
أنواع المخاطر عن بعضها البعض والتى يتحتم
عليها أن تكون شاملة لتعكس الواقع الفعلى
للمجتمعات بشكل كاف.

إطار العمل والتوصيات لما بعد  2015للحد
من مخاطر الكوارث

يجـب علـى إطـار العمـل لما بعد  2015للحد مـن مخاطر الكوارث تعزيز صمود المجتمعات المحلية
واألفراد على اإلسـتيعاب والتكيف مع كافة أنواع الصدمات والضغوط :قابلية المجتمعات على
المرونـة والتكيـف مـع مخاطـر الكوارث :قـدرة المجتمعات المهمشـة وأفرادها علـى حماية وتعزيز
حياتهـم ،وسـبل العيـش وممتلكاتهـم عند التعرض لكافة أنواع المخاطر (سـواء كانت الطبيعية أو
مسـتمدة مـن اإلنسـان) والتـى تعـد اللبنـة وحجر األسـاس لبنـاء التكيـف والمرونة على المسـتوى
الوطنـى ،لذلـك يتحتـم علـى إطـار مـا بعـد  2015أن يكـون هدفـه األساسـى هـو «مرونـة وتكيـف
المجتمعات لمقاومة كافة أنواع المخاطر».
ً
وبناءا على ما تم من خالل مشـروع «آراء من خط المواجهة» من دراسـات إسـتقصاية وإستبيانات
ولقـاءات تشـاورية واسـعة مـع المجتمـع المدنـى علـى مسـتوى أنحـاء العالـم ،تـم تحديـد تلـك
التوصيات المحورية الهامة لدعم العمل الجارى لتصميم إطار ما بعد :2015

 1التعرف عن قرب على تأثير الكوارث اليومية على
حياة األفراد والمجتمعات وسبل العيش والممتلكات

تتأثـر المجتمعـات المحليـة بحزمـة مـن المخاطـر واسـعة النطـاق ويأتـى فـى مقدمة تلـك المخاطر
الفيضانـات الموسـمية ،واإلنهيـارات األرضية ،الجفاف ،واآلفـات ،والحرائق ،ونقص الغذاء ،تغير
وتقلـب األسـعار ،غيـاب األمـن لملكيـة األراضـى ،وقـوع الجرائـم ،الفسـاد والصراعـات السياسـية
والقبليـة ،وزيـادة التغيـرات المناخية مما يؤثر على شـدة حدوث الكـوارث المرتبطة بالطقس ،وما
ً
تعقيـدا أمـام تحديات التنميـة والتكيف أمـا المجتمعات المهمشـة .وفى الواقع
يجعـل األمـر أكثـر
أن الكـوارث تحـدث علـى نحـو متزايـد فـى المناطـق التـى تشـهد صراعـات وعدم إسـتقرار سياسـى
ويتضح ذلك من خالل مشروع «آراء من خط المواجهة» والذى جمع األالف من القصص والتى
اجمعـت علـى أن الكـوارث الطبيعيـة تزيـد بنحـو كبيـر خطـر وجـود الصراعـات المحليـة ،وأن وجـود
الصراعـات المزمنـة يـؤدى إلـى تفاقـم أزمـات وظـروف تلـك المجتمعـات – ويجعلهـم أكثـر عرضـة
لمخاطر الكوارث .وقد يتبين لنا من خالل البيانات الناتجة من مشروع «آراء من خط المواجهة» أن
ً
ً
جغرافيا فى دول مثل باكيسـتان ،سـاحل العاج ،نيجيريا ،هاييتى (موضح
حدوثا يقع
التقدم األقل
من خالل الرسم البيانى رقم .)2
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ً
طبقا
الرسم البيانى  :2التقدم المحرز للدول
لمؤشرات «آراء من خط المواجهة »VFL 2013
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الكوارث
اليومية المهملة
فى «هاييتى»

لقـد أثـرت العواصـف واألعاصيـر المتكـررة
التـى عصفت بهاييتى فى السـنوات األخيرة
الماضيـة علـى وضـع هاييتـى ككل واكـن
مـن أهـم نتائجهـا وجـود هشاشـة فـى جميع
المجتمعـات المحليـة بالدولـة وخاصـة فـى
منطقـة «فاييـت» تلـك التـى تبعـد عـن ميناء
برنـس « 30 »Port Au Princeكـم ،وتقـع
ً
جنبا إلى جنب على ضفاف نهر المنومانس،

ويسـكن بهـا أكثـر مـن  150أسـرة «10.000
ً
تقريبا».
شخص

وجـراء األعاصيـر والفيضانـات المتكـررة
علـى النهـر تـم إتسـاعه ،ممـا أدى إلـى تـآكل
ضفتيه وفى كل عام تغمر المنازل والحقول

سـكان األحيـاء الفقيـرة فـى «دارافـى» بمومبـاى ،الهنـد يواجهـون الكـوارث اليوميـة الناتجة عن التلـوث ،والفقر،
الصرف الصحى ،األمراض ،والفيضانات واوقوع الجرائم.

نهر المونمانس

والمحاصيـل ويتـم تدميـر األراضـى الرعـى،
وبعدهـا ياتى موسـم الجفاف والذى يعطى
ً
ً
قصيرا من الراحة ،وبالرغم من ذلك
قسـطا
ً
فإن المجتمعات المحلية دائما يكونون على
حـذر مـن حـدوث أى أعاصير أو أمطـار يمكن
أن تتحـول إلى سـيول وينتج عـن ذلك تدمير
ً
مـرة
إلـى المنـازل والمحاصيـل واألراضـى
أخـرى .لقـد عايشـوا ذلـك مـرة ومتوقعيـن
ً
دائما حدوثه ً
مرة أخرى.
لقـد تـم إرسـال نـدءات الدعـم أكثـر مـن
مـرة ،وتمـت بالفعـل زيـارات للمنطقـة مـن
قبـل منظمـات مجتمـع مدنـى والمسـئولين
الحكوميين ولكن بالنسبة للسكان المحللين
لمنطقـة «فاييـت» لـم يتـم إتخـاذ أى إجـراء
لهم حتى اآلن.
أدولـف هيروسياسـت ،أحـد سـكان
«فاييـت» وأب لطفليـن أعـرب عـن أسـفه
قائلا« :العـام السـابق لـم
حيـال الوضـع
ً
يكـن كأى عـام مضـى فـى حياتنـا ،لقـد
قضـى النهـر علـى كل معالـم الحيـاة هنـا،
النـاس والحيوانـات  ...غمرت الميـاه منازلنا
وحقولنـا حتـى فقدنـا كل المحاصيل ،بعض
العائلات غـادروا المدينـة ليسـكنوا فـى
التلال ،ولكـن الزراعـة هنـاك فـى منتهـى
الصعوبـة والبعـض اآلخـر انتقـل إلـى بعض
المـدن األخـرى ولكننـا نريـد البقـاء هنـا علـى
يتبع

ً
«وطبقـا لمـا يـراه برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـى ( )UNDPإن تحقيـق التكيـف والمرونـة
للمجتمعـات تعـد بمثابـة عمليـة تحوليـة  ...مـن أجـل منع ،وتخفيـف وتحقيق التعلـم من تجارب
الصدمـات والضغـوط لكافـة أنـواع المخاطـر :سـواء كانـت طبيعيـة أو مـن صنـع اإلنسـان ،أو
إقتصادية ،أو ذات الصلة بالصحة ،أو سياسية أو إجتماعية».
(هيلين كالرك – برنامج األمم المتحدة اإلنمائى)2012 ،
وفى حين أن هناك خسارة كبيرة وانخفاض ملحوظ فى األرواح خالل السنوات الثالث والعشرين
الماضية ال تزال الخسائر اإلقتصادية آخذه فى التصاعد ،والخسائر المتراكمة جراء الكوراث اليومية
ً
تقريبا فى قاعدة بيانات خسائر الكوارث والتى تميل إلى األحداث الكبير ذات األثر
تظل غير مرئية
الكبير .وبالتالى فإنها ال تجذب إهتمام وسـائل اإلعالم وال تأييد ودعم الحكومات الوطنية ،ومن
ثـم ال تجـذب أى دعـم مالـى خارجـى .ومنها يتم دفع تكاليف خسـائر تلك الكوارث من هم تضرروا
منها والذين يعتمدون بشكل مباشر من مواردهم الخاصة للتعامل مع الشدائد .وبالنظر إلى هذا
الواقع األليم فإنه يجب أن تبنى إستراتيجيات فعالة لمنع حدوث الكوارث مبناة على الواقع الذى
ً
دائمـا لمخاطـر الكـوارث .وبالرجـوع إلـى وضع السياسـات
يعيشـه المجتمعـات الهشـة والمعرضـة
الوطنية التى تم وضعها من خالل إطار عمل هيوجو ( )HFAفمن المؤسف أن نقول أنها فشلت
إلـى كبيـر فـى معالجـة «الكـوارث اليوميـة» .لذا فإنـه ينبغى لذا ينبغـى أن يتم إتخاذ إجـراءات عملية
نحـو للتصدىللكـوارث اليوميـة المتكـررة والتـى تحـدث علـى نطاق صغيـر وعلى أن تكون األسـاس
لتصميـم إطـار الحـد لمخاطـر الكـوارث لمـا بعـد  ،2015وقـد يتضح ذلـك جليا إذا نظرنـا نحو الوضع
ً
عالبـا يتـم تجاهلهـا وعـدم التعامل معها
اآلن فـى هاييتـى حيـال الكـوارث اليوميـة الطاحنـة ،والتـى
ً
ً
يمينا).
تماما (انظر النص البرتقالي

الخطوات العملية نحو التقدم
•
•
•

زيادة التركيز على مستوى قوى وفعال تجاه الكوارث الحادثة على نطاق صغير «الكوارث
اليومية» سواء كانت (طبيعية أو من صنع اإلنسان).

أن يتسـم إطـار عمـل الحـد مـن مخاطـر الكـوارث بنظـرة شـمولية تعكـس طبيعـة الكـوارث
المرتبطـة ببعضهـا البعـض والتى تؤثر بشـكل مباشـر على حياة المجتمعات الهشـة وعلى
سبل معيشتهم.
تعزيـز قاعـدة البيانـات الخاصة بالخسـائر الناجمة عـن الكوارث ،على أن يكـون لدبها القدرة
فـى تسـجيل الكـوارث الحادثـة على نطاق صغيـر «الكوارث اليوميـة» وخاصة التى تعصف
المجتمعات ذوات الدخل المنخفض.
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يتبع من الصفحة السابقة

أدولف هيروسياست

أرضنـا  ...فهـذا هـو وطننـا  ...فهـى األرض
التى ال نعرف سواها وهى كل ما لدينا».
إن األضرار التى لحقت بالجسور والطرق
والتـى تسـببت فـى تدميرهـا الفيضانـات
أعاقـت األطفـال عـن ذهابهم إلى مدارسـهم
وكذا مع المزارعين إذا أرادوا نقل المحاصيل
إلى األسواق.
ولكـن فـى حيـن تلـك الظـروف الصعبـة
الطاحنـة والكـوارث اليوميـة التـى تعصـف
بمدينـة مثـل «فاييـت» نـرى أن الكـوراث
الكبـرى هـى التـى تحتـل الصـدارة سـواء فـى
اإلعلام أو مـن الغهتمـام الدولـى وعلـى
العكـس تمامـا لمـا يحـدث تجـاه أهالـى هـذه
المدينـة ممـا يمنـع فرصـة مدينـة «فاييـت»
فى التقدم إلى األمام.

 2إعطار األولوية للمجتمعات األكثر عرضة لمخاطر
الكوارث «المجتمعات الفقيرة والمهمشة»

ممـا ال شـك فيـه أن الكـوارث تؤثـر علـى كافـة المجتمعـات سـواء كانـت مرتفعـة أو متوسـطة أو
ً
فقرا والتى تتسم
منخفضة الدخل ،ولكنها تؤثر بشكل أكبر وغير متناسق فى المجتمعات األكثر
بضعـف الحكومـات وبعـض المجموعـات مـن األشـخاص المهمشـين ،أو الذيـن تـم إسـتبعادهم
أو الذيـن ال يتـم حمايتهـم مـن المجتمـع .وقد وجـد «آراء من خط المواجهـة  »VFLأن هناك فروق
إقتصاديـة كبيـرة بيـن مختلـف المجموعـات اإلقتصاديـة والتـى تواجـه الكـوارث اليوميـة المتكـررة،
ً
فقرا كلما إزدادت نسـبة الخسـائر وقلت أيضـا القدرة على
وأنـه كلمـا كانـت هـذه المجموعات أكثر
التعامل مع تلك الكوارث (أنظر إلى الرسم البيانى  .)3لذلك ينبغى أن يتم جمع المعلومات ذات
ً
طبقـا إلـى الظـروف اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة وذلـك بهـدف وضـع
العالقـة بالكـوارث وتصنيفهـا
إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث على أن تكون مرتبطة بشكل أكبر بالمجتمعات المهمشة أو
الذين ال يتم حمايتهم من قبل الدولة.

الرسم البيانى رقم  :3رأي مختلف المجموعات
فيما إذا كانت الخسائر تتزايد أو تتناقص
ً
فقرا من
أكثر
المعدل المتوسط
أفقر من المعدل
المتوسط
نفس الوضع
حاال
أفضل ً
ً
كثيرا
حاال
أفضل ً
0.1-

0

4يتناقص

«كلما كانت المجتمعات
ً
فقرا ،كلما كانت
أكثر
الخسائر الناجمة عن الكوارث
ً
سوءا مقارنة
عليها أكثر
بالمجتمعات الغنية»
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حاال
فقط مجموعة واحدة – الذين يعتبرون أنفسهم أفضل ً
بكثير من المعدل الوطنى – تم إدارك أن الخسائر فى تناقص
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يتزايد3

وفـى سـياق الحديـث عـن الكـوارث اليومية والصراعـات ،تأتى قصص كثيرة رويت على لسـان من
ً
يوميـا ،والتى تتحـدث عن أولويـات وجود شـبكات إجتماعية ،تحقيق
يعيشـون ذلـك الواقـع المريـر
العدالة الالزمة ،البقاء على قيد الحياة ،وتمتد تلك المطالب إلى تحقيق المسـاواة بين الجنسـين
والحصول على الحقوق الواجبة من المجتمع والتى يتم إحترامها من قبل السلطات ،وبالرغم من
كل ذلـك فإنهـم ال يسـتخدمون تعبيـر مجتمعـات مهمشـة ولكنهم يشـعرون بالضغـط ويتحدثون
دائمـا عـن «المخاطـر» .بينمـا األشـخاص فـى بعض األوقـات لديهم بعـض الخيـارات للتعامل مع
الكوارث ،تلك التى تتمثل فى تأقلمهم مع الوضع والتكيف عليه ومنها إلى وضع إستراتيجيتهم
الخاصـة بهـم وهلـى التـى تعتبـر جـزء ال يتجـزأ مـن ثقافاتهـم فـى العالقـات اإلجتماعيـة واألوضـاع
المؤسسـية المحلية .وتاتى قدرتهم على التوافق مع تلك األوضاع المؤسسـية سـواء عن طريق
تطبيقها أو التهرب منها .حتى ولو كان هذا الوضع الؤسسى يتسم بالضعف تجد أن األشخاص
فضلا عـن قدرتهـم فـى إعـادة ترتيـب
يخلقـوا قواعـد جديـدة التـى تتسـق مـع العـادات والتقاليـد
ً
عالقات السـلطة وتغيير النظام المؤسسـى .وقد يتضح من ذلك على أن أفراد هذه المجتمعات
ال يتخذون دور سلبى أو صامت تجاه ما يعانونه ولكن يحاولون المساهم ولو بأى شكل فى حل
األزمـة ،فغـذا تـم اإلعتـراف بمـا يبذلونه مـن أجل هذه القضية من قبل سـلطات الحكـم المحلى،
فعاال فى عملية التقدم.
يمكن أن يكون لهم دوراص
ً

الخطوات العملية نحو التقدم
•
•
•
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العمل على تصميم إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث على أن تعكس الواقع المتباين
ونقـاط الضعـف لمختلـف دول العالـم والفئـات المجتمعيـة ،والتى تصيب بشـكل مباشـر
المجتمعتات واألشـخاص المهمشـين ،أو الذين تم إسـتبعادهم أو الذين ال يتم حمايتهم
من المجتمع.
ً
طبقـا لألوضـاع اإلقتصاديـة
العمـل علـى تصنيـف المعلومـات ذات الصلـة بالكـوارث
واإلجتماعية لرصد الواقع المحلى للمجتمعات.

اإلعتراف بدور الفعال ومسـاهمة األشـخاض المهمشـة فى مساعدة حكوماتهم للتصدى
لخطر الكوارث.

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

 3معالجة األسباب الكامنة وراء ضعف األشخاص
فى مواجهة الكوارث

األسـباب الكامنـة وراء ضعـف المجتمعـات تجـاه الكـوارث ترجـع إلـى ضعـف الهيـكل المؤسسـى
ً
جليـا مـن خلال التخطيـط الركيـك
والقواعـد اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة العالميـة ،ويتضـح ذلـك
والغيـر منظـم إلسـتخدام األراضـى وقوانيـن البنـاء ،عـدم كفايـة المـوارد الماليـة والخبـرة الالزمـة
للتصـدى والحـد مـن مخاطـر الكـوارث علـى المسـتوى الحكومـى ،وجـود سياسـات غيـر مالئمـةن
ألزمـة التغيـرات المناخيـة ،عـدم وجـود نظـام وطنـى يدعـم عامـل الرفاهيـة وعـدم وجـود شـبكات
لتحقيـق األمـن اإلجتماعـى ،الديون المتراكمة ،اإلسـتيالء على األراضى وإجبارهم على الرحيل من
أراضيهـم ،الفسـاد والتمييـز ضد األقليات ،واإلعتماد على المعونـة الخارجية .لذلك يمكن تعريف
الكـوارث علـى أنهـا فـى بعـض األحيـان تكـون نتـاج تراكمى لعـدة قرارات سياسـية قـد أتخذت على
فتـرة طويلـة مـن الزمـن ،وليتـم انعـكاس تلك القـرارت ينبغى العمل بشـكل أكبر علـى تأمين حياة
األشخاص وسبل معيشتهم وقدرتهم على الصمود أمام الكوارث والنزاعات.

إن الصعوبـات التـى تعـوق كافـة قطاعـات التنميـة فـى قيـاس األسـباب المؤديـه للكـوارث يفسـر
الخسـائر الناجمـة عـن الكـوارث والتـى ال تـزال فـى إزديـاد مسـتمر ،لـذا فإن نجـاح إطار مـا بعد 2015
للحـد مـن مخاطـر الكـوارث يعتمـد بشـكل كبيـر علـى فعاليتـه فـى معالجـة األسـباب الكامنـة وراء
حـدوث الكـوارث .إن تعزيـز صمود وقدرة المجتمعات على التكيف والمرونة أمام مخاطر الكوارث
تعد بمثابة عملية تغيير إجتماعى يتطلب تصحيح عدم التوازن واإلختالل الحاث بين جميع الفئات
اإلجتماعية واإلقتصادية والديموجرافية ،وياتى على سـبيل المثال التأثير الذى يحدث تجاه النسـاء
جـراء الكـوارث بسـبب عـدم المسـاواة من حيث سـلطة إتخاذ القـرارات وفرص القيادة داخل األسـر
والمجتمعات .ومن خالل البحث الذى تم فى مشروع «آراء من خط المواجهة» أن دور الحكومات
المحليـة فـى تعزيـز مسـئولية الدولـة حيال الحد من مخاطر الكوارث والعمل بشـكل شـامل وخلق
شـراكات كلهـا تصـب فـى صالـح المجتمعات المحليـة المتأثرة بالكـوارث وبالرغم مـن كل هذا قد
منخفضا ً
ً
جدا.
وجد أن جميع عوامل تعزيز دور الحكومات المحلية كان
ً
أيضا
أمل بالنسـبة لدور األطر الخارجية يجب أن يكون لها تأثير على المسـتوى المحلى بل وتكون
حاسـمة إلقامـة رابـط بينهـا وبيـن األطـر اإلنمائيـة األخـرى لما بعـد  2015مثـل الألهـداف اإلنمائية
لأللفيـة ( ،)MDGsوأهـداف التنميـة المسـتدامة ( ،)SDGsتغيـر المنـاخ والحـد مـن الفقـر وتحويل
الصراع إلى تحقيق قدر أكبر من التآزر واإلتساق فى القرارات السياسية المتخدة – لكسر الصوامع
السياسـية .والواقع الذى نعيشـه أثبت أن السياسـات المجزأة واإلزدواجية فى القرارات السياسـية
والتداخـل المؤسسـى جميعهـا تقودنـا مـن جديـد إلـى حـدوث فقـر فـى اإلسـتثمارات الوطنيـة
والخارجيـة والمؤسسـات المانحـة .لذلـك نحـن فى حاجة ماسـة فى أن نحصل على نظام شـمولى
مـع اإلعتـراف أن كل األسـباب المؤديـة إلـى المخاطـر مترابطـة ومتشـابكة وتتطلـب حـدوث توازن
ً
ودائمـا المجتمعات
احتياجـات األفـراد وبيـن وجـود بيئـة مسـتدامة لألجيـال الحاليـة والمسـتقبلية.
المحليـة فـى انتظـار حصولهـم علـى نهـج متكامـل يجمع الهيكل المؤسسـى الذى يدعـم الحد من
مخاطر الكوارث ويعزز كافة سبل العيش.

«إن الجهود المبذولة للحد
من مخاطر الكوارث لم
ً
تقدما تجاه إطار
تحدث أى
عمل هيوجو »HFA

مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث – إستعراض
إنقضاء نصف المدة إلطار
عمل هيوجو (UNISDR HFA
)Mid-Term Review 2010–11

خطوات عملية نحو التقدم
•
•
•

العمـل علـى تعزيـز الحكومـات المحلية ودعـم عمليات التغييـر اإلجتماعى الفعـال لمعالجة
عـدم التـوازن الهيكلـى وإختلال تـوازن القـوى بيـن الفئـات الغجتماعيـة واإلقتصاديـة
والديموجرافية.
إقامة روابط إستراتيجية فيما بين األطر اإلنمائية األخرى مثل األهداف األنمائية لأللفية
( ،)MDGsوأهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsوتغير المناخ ،والحد من الفقر ،وتحويل
الصراع إلى تحقيق قدر أكبر من التآزر واإلتساق فى القرارات السياسية المتخدة.

األسباب وراء ضعف األشخاص أمام مخاطر
الكوارث تكمن جميعها وراء المعايير والقواعد
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية العالمية.

تعزيـز القـدرة علـى التكيـف والمرونـة القائـم علـى أطـر التنميـة المسـتدامة القائمـة والتى
تدعـم حـدوث التكامـل بيـن البرامـج كمـا تدعـم السياسـات التـى يحتاجهـا اإلنسـان إلدارة
البيئة الالزمة لضمان اإلستدامة عبر األجيال.

آراء من خط المواجهة 7 2013

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

من خالل عرض دراسات
الحالة التى تمت فى «آراء
من خط المواجهة VFL
 »2013وجد أن خلق
شراكات تجمع كل األطراف
المعنية هو المعبر نحو
التقدم لمواجهة الخسائر
النماجمة عن الكوارث»
آراء من خط المواجهة VFL 2013

ً
«طبقا لقاعدة بيانات
الكوارث أن حاالت الكوارث
اليومية تصل إلى نسبة
 ،%400لذا فرصد الكوارث
اليومية على المستوى
المحلى أمر ضرورى ويجب
اإلهتمام به»

الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدنى للحد من مخاطر
الكوارث GNDR VFL 2013

 4وجوب الحشد من أجل دعم اإللتزام السياسى
من قبل الحكومات الوطنية من خالل التركيز على
الحقوق والمسئوليات والمساءالت القانونية

إن األحـداث الكارثيـة التـى تحـدث علـى جميـع مسـتوى العالـم تسـتلزم إسـتجابة كافـة النظـم
السياسـية ،وتلـك الطريقـة التـى يتـم التعامـل بهـا مـع الكـوارث ومخاطرهـا مـن قبـل الحكومـات
ً
ورجوعـا إلـى النسـبة الكبيـرة فـى العالـم
يفسـر الوضـع القائـم يبيـن هـذه الحكومـات ومواطنيهـا،
قـوال إن إطـار عمل الحد مـن مخاطر
التـى تعيـش فـى فقـر مدقـع وتتأثـر بالكـوارث من المؤسـف
ُ
ً
شـيئا .فعلى المسـتوى المحلى تفتقر الحكومات إلى وجود قدرات وموارد
الكوارث ال يقدم لهم
المالية لضمان وسالمة وحماية حياة األشخاص باإلضافة إلى ممتلكاتهم مما يؤدى إلى حدوث
خسـائر علـى نحـو متزايـد ،فعلى المسـتوى الوطنى تـم إنفاق أقل مـن  1دوالر مقابل كل  100من
مساعدات التنمية على الحد من مخاطر الكوارث خالل العقد الماضى ( .)Kellett & Sparksومن
خلال اإلسـتبيانات التـى أجراهـا «آراء مـن خـط المواجهـة» إن نقـص المـوارد يعـد مـن أهـم وأخطـر
ً
أيضا أحد المشـرات الواضحة على عدم وجود إلتزام
العوامل التى تؤثر على مسـيرة التقدم ،ويعد
سياسـى يقـوى األسـاس المنطقـى إلتخـاذ نهـج قائـم علـى «الحقوق» والـذى يضع المسـئوليات
والمساءالت القانونية فى صميم اإلطار.
فنحـن بحاجـة إلـى إعـادة تسـييس إطار مـا بعد  2015للحد مـن مخاطر الكوارث ،ممـا يتطلب وجود
تحليـل الظـروف التـى أدت إلـى ظهـور المجتمعات المهمشـة ،وما هى حقوقهـم واجباتهم ،وإلى
أى مـدى تـم حرمانهـم مـن تلـك الحقـوق ،وكيفيـة التعامـل مـع األنظمـة السياسـية بغيـة تحقيـق
هـذه الحقـوق والمطالـب .ويجـب اإلقـرار علـى أن آليـات المسـاءلة تعـد مـن ضمـن أهـم الركائـز
لتحديـد قائمـة الحقـوق علـى المسـتوى (الفـردى والمؤسسـى) مـع وضـوح األدوار والمسـئوليات
والشـمولية مـن خلال العمليـة السياسـية .ومـن أجـل تحقيـق الفعاليـة لعمليـة الرصـد ،يجـب أن
يكـون هنـاك صياغـة للمعاييـر واألهـداف والغايات الالزمـة لقياس أداء كا طـرف فاعل فى عملية
ً
جنبا إلى جنب مع آليات التصحيح مع عدم
الحد من مخاطر الكوارث ،وكذلك قياس أثر الكوارث،
اإلمتثال.

خطوات عملية نحو التقدم
•
•
•
•
•
•

إجتماعات المجتمع المحلى لمناقشة
التقدم المحرز للحد من مخاطر الكوارث:
سماكا ،كمبوديا.
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الربـط بيـن حمايـة أرواح األفـراد وسـبل العيـش والممتلـكات واألحـكام القانونيـة المحليـة
ذات الصلـة – بمـا فـى ذلـك حقـوق اإلنسـان ،التشـريعات البيئيـة والتقليديـة والقوانيـن
العرفية.

تطبيـق النهـج القائـم علـى الحقـوق الـذى يعمـل علـى تحويـل حقـوق اإلنسـان والحقـوق
اإلجرائية إلى أفعال ،ويضع العالقة بين األشـخاص كونهم أصحاب الحقوق والحكومات
كقاعدة وبينة أساسية فى بناء اإلطار الجديد.
وضـع معاييـر اآلداء لألهـداف والغايـات مرتبطة بقياس التقدم لألداء المؤسسـى المحرز
واإلنجازات التتى تمت فى عملية الحد من مخاطر الكوارث على كل المستويات.

إنشـاء آليـات للرصـد والمراجهـة تتسـم بالشـفافية مـن اجـل قيـاس وإسـتعراض التقـدم
المحرز نحو جميع األهداف والمعايير الالزمة على كل المستويات.

إنشاء صندوق لتقديم الشكاوى والتظلمات على أن يكون فى متناول الجمهور.

إنشـاء أنظمـة لإلتصـال والمعلومـات تكـون متاحـة للجمهـور مـن أجـل الحصـول علـى أى
معلومات ذات الصلة بالكوارث والحد من مخاطرها.

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث

 5تعزيز دور الشراكات
والمشاركة العامة

لقـد أقـرت جميـع العوامـل الفاعلـة فـى عمليـة
الحـد مـن مخاكر الكـوارث بأن إتبـاع نهج متعدد
القطاعـات والعوامـل والمسـتويات شـريطة
أسياسـية مـن أجـل تحقيـق تقدم نحـو الحد من
مخاطر الكوارث .وبالنظر إلى إطار عمل هيوجو
( )HFAفـكان يفترض وجود عالقات وشـراكات
فعالـة بيـن الحكومـات والمجتمعـات المحليـة
و والجهـات الفاعلـة فـى منظمـات المجتمـع
المدنى نم شـأن تشـكيل سياسـات الحكومات
واألطـر المؤسسـية ،حيـث أن منظمـات
ً
هامـا فـى العمـل مـع
المجتمـع المدنـى تلعـب
المجتمعـات المهمشـة مـن أجـل دعمهـم،
وبالرغـم مـن وجـود هـذا اإلطـار وهـذا النهـج
فشل فى معالجة هذا النهج ،ومع ذلك ،فشل
لمعالجـة اختلال موازيـن القـوى السـائدة فـي
المجتمـع وطبيعـة المشـاركة وتمثيـل اإلفـراد
علـى مسـتوى القاعـدة فـي صياغة السياسـات
العامـة .ومـن خلال اإلسـتبيانات التـى تمـت
فـى «آراء مـن خـط المواجهـة» اتضـح أن عمليـة
تعزيـز قـدرة المجتمعـات المحليـة بأنهـا عمليـة
ديناميكيـة ال يمكن فرضهـا من توجيهات تأتى
مـن أعلـى إلـى أسـفل ،حيـث يتـم بنـاء قـدرات
ً
جنبا إلى
المجتمعات عن طريق العمل والتعلم
جنب بشكل تعاونى عبر مجتمعات مختلفة.
ينبغـى علـى إطـار لمـا بعـد  2015للحـد مـن
مخاطـر الكـوراث التصـدى لهـذه التحديـات مـن
خلال خلـق مسـاحة للحـوار مـن أجـل تمكيـن
فكـرة المشـاركة الفعالـة بيـن مختلـف الجهـات
ً
معـا من أجـل البحث عن حلول
المعنيـة للعمـل
مشـتركة للمشاكل واألزمات المشتركة .فهذه
المسـاحات للحـوار مـن أجـل الحـد مـن مخاطـر
الكـوارث سـوف يتـم العمـل واإلسـتفادة بهـا
عنـد تعزيـز تمثيـل الجهـات الفاعلـة الحـد مـن
مخاطـر الكـوارث ،والقـدرة علـى المشـاركة
الفعالـة ،وخلـق آليـات شـفافة مبنيـة علـى أدلة
مـن أجـل صنـع القـرار وصياغـة السياسـات
والتطويـر المؤسسـي مـن المسـتوى المحلـي
إلى المسـتوى الوطنـي .وفى وجود بيئة تفتقر
إلـى وجـود مـوارد ،فوجـود الشـراكات يعـد مـن
األمـور العايـة فـى األهميـة لتحسـن المـوارد
المتاحـة علـى المسـتوى المحلـى ،والتفـاوض
للوصـول إلـى المـوارد المتاحـة علـى المسـتوى
الوطنـى ،والعمـل علـى إسـتدامة األثـر علـى
المدى الطويل.
وهـا هـى الرحلة التى سـلكتها الفلبيـن من أجل
تعزيز الشراكات للوصول إلى التكيف والمرونة
للمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الكوارث
(انظر المربع صفحة .)9

الدعوة من أجل كسب التأييد
السياسى للتوصل إلى إطار شامل
للحد من مخاطر الكوارث

تقـع دولـة الفلبيـن فـى مركـز اإلعصـار ،واألحزمـة البركانيـة حيـن تتفاقـم فـرص التعـرض إلى
ً
ً
ً
وسياسـيا.
وإقتصاديـا
إجتماعيـا
الكـوراث للفقـر المقـع الممتـد جـذوره فـى تاريـخ المنطقـة

ً
وتحديـدا فـى الفتـرة مـن عـام  1980إلـى
أدت الكـوارث الكبـرى التـى عصـف تلـك المنطقـة

 1990إلـى ظهـور احتجاجـات مـن السـكان المتضرريـن مـن الكـوارث والمسـتبعدين من الدعم
الحكومى .وقد شكلوا تحالفات مع منظمات المجتمع المدنى من أجل الضغط على الجهات

الحكوميـة إلنشـاء هيـكل مؤسسـى شـامل ولخلـق سياسـات للحـد مـن مخاطر الكـوارث على
المسـتوى المحلـى والوطنـى .وبعـد أن ظلـت العالقـة بين الحكومة وتلـك المنظمات عدائية

حتـى وتـم اإلعتـراف بشـرعية تلـك المنظمـات وإيجـاد سـبل للحـوار معهـم مـن أجـل الحـد من
مخاطر الكوارث.

وفـى هـذا السـياق لقـد تـم عـدة تطـورات أدت إلـى وجـود قوانيـن جديـدة فـى البرلمـان،

ومنهـا إلـى وجـود مـن يمثـل المجتمـع المحلـى فـى الفلبيـن عنـد تصميـم إطـار عمـل هيوجـو
 HFAفـى عـام  ،2005ومـن ثـم وجـود مـن هم يمثلوا الحد من مخاطر الكوراث فى الحكومة،
ووجود شبكة على مستوى كبير تضم جميع المنظمات الغير حكومية التى تعمل فى نفس

فضلا عـن إنشـاء شـبكة الفلبيـن المنظمـات المجتمـع المدنـى المنظمـات الغيـر
المجـال،
ً
حكوميـة للحـد مـن خاطـر الكـوارث فـى  ،2008والحـوار حول وضع سياسـات الحـد من مخاطر
الكـوراث والتـى تجمـع كل األطـراف المعنيـة بالقضيـة و ممثلـى المجتمـع المحلى ،كل هذه

الخطـروات الفعالـة كانـت مقدمـة إلصـدار الفلبيـن «لقانـون إدارة الحد من مخاطـر الكوراث»

والذى تم إطالقة فى عام .2010

وينـص هـذا القانـون علـى أن يكـون إطـار الحـد مـن مخاطـر الكـوارث أكثـر إسـتجابة إلـى

إحتياجـات السـكان المحلييـن العرضيـن للمخاطـر ،والجدير بالذكر أن جميـع المجالس التنمية

المحليـة لديهـا اآلن القـدرة علـى تخصيـص نسـبة  %5مـن مواردهـا المالية ألنشـطة الحد من
مخاطـر الكـوارث .والتـى تمكـن الحكومـات على تحقيق أكثر مرونة وتكيف على نهج مسـتقل
ً
بعيـدا عـن الحكومـات الوطنيـة ،وبـروح الشـراكة الحادثـة بيـن منظمـات المجتمـع المدنـى

سـوف يتـم اإلسـتمرار فـى مسـاءلة السـلطات والحكومـات عـن قـرار صـادر تجـاه الحـد مـن
مخاطر الكوارث.
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خطوات عملية
نحو التقدم
•

•

•

•

•

التأكـد مـن أن جميـع فئـات المجتمـع
لديهـم القـدرة على المشـاركة فى صنع
القـرارات ،وإدارة األزمـات ،والتخطيـط
والتفيـذ ألى قـرارات تجـاه الحـد مـن
مخاطـر الكـوراث وأن طـرق المشـاركة
جميعهـا واضحـة ومعلومـة مـن قبـل
الجميع.
تشـجيع وتعزيـز الشـراكات بيـن أصحاب
المصلحـة وكل األطـراف المعنيـة وبناء
التحالفـات فـي مختلـف القطاعـات
والتخصصـات علـى جميـع المسـتويات
لتعزيـز صمـود المجتمـع أمـام مخاطـر
الكوارث.

فتـح المسـاحة السياسـية وبـاب الحولـر
لتععزيـز قـدرات منظمـات المجتمـع
المدنـي والشـبكات للمشـاركة فـي
صياغـة السياسـات واالسـتراتيجيات،
والتخطيـط والتنفيـذ والرصـد ،ذات
العالقـة وتسـهيل تبـادل المعرفـة
وعمليات التغيير المحلية.
ترجمـة السياسـات واللوائـح الوطنيـة
للحـد مـن مخاطـر الكـوارث إلـى لوائـح
محـددة السـياق ومسـتندة إلـى أدلـة
المحليـة مـن خلال آليـات شـاملة
لتنفيـذ السياسـات العامـة والتنميـة
المؤسسية.
تعزيـز الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام
والخـاص من أجل المسـاهمة في تعزيز
قـدرة المجتمعـات المحليـة للتكيـف
والمرونة للحد من مخاطر الكوارث.

التعلم عن طريق العمل

أظهـر المجتمـع المحلـى بكمبوديـا قوة السـيطرة والتحكم فى الوضـع الراهن حيال الكوارث
عن طريق تعزيز التكيف والمرونة.
هـو مشـروع التأميـن المتناهـى الصغـر بمدينـة سـماكا وهـو الذى يقـع خارج مقاطعـة باتمباج
الريفية بكمبوديا ،والذى يمكن سكان هذه المنطقة الريفية والمعرضة للفيضانات والجفاف،

من توفير شـبكات األمن اإلجتماعى وتأمين سـبل العيش .ولقد جاءت هذه الفكرة عن طريق
منظمـة مـن منظمـات المجتمـع المدنـى فى هذه المنطقة (إنقـذ األرض – كمبوديا وهى أحد

أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدنى للحد من مخاطر الكوارث  )GNDRوالتى
أرادت أن تعـرف مفهـوم التأميـن متناهـى الصغـر والتـى أخـذت علـى عاتقهـا مسـاعدة ودعـم
وتطويـر هـذا المجتمـع منـذ عـام  2007حتـى  .2009وفـى هـذه الفتـرة لـم تقـدم إلـى المنظمـة

أى دعـم مالـى بـل كانـوا يعتمـدون فقـط علـى مواردهـم المحليـة ،وبحلـول عـام  2012تـم جمع
مبلـغ  $7500مـن المجتمـع المحلـى والتـى أتـت مـن مسـاهمات صغيـرة مـن أفـراد المجتمـع،

وتم تخصيص هذا المبلغ إلى تلبية احتياجات المجتمع وإقامة مشاريع زراعية وتجارية محلية
مـن أجـل التأميـن المتناهـى الصغـر .وكان المفتـاح لنجـاح هـذه القصـة هـو التنظيـم الذاتـى

والتماسـك اإلجتماعـى .لقـد وضـع المجتمـع قواعـد وأسـس وبنيـة أساسـية لتنظيمهـم ،لقـد
عملـوا علـى كيفيـة جمـع األمـوال وتراكمهـا من المسـاهمات الفرديـة الضعيفة ،وتـم توزيعها

على من طلب العون والمساعدة ،وكيف يتم رصد هذه األموال ،وما هى القواعد التى يتفق

عليهـا جميـع أفـراد هـذا المجتمع والعقوبات التى سـوف يتـم فرضها عند اللزوم .لقد وضعوا
بنيـة وأسـاس للحكـم المحلـى ،ممـا أدى إلـى وجـود دخـل ثابـت وقابـل للزيادة ،مما يسـاعدهم
على تجمل الصدمات التى تعصف بهم جراء الفيضانات والجفاف.

ً
ً
ً
وداعما لكل أنشطتنا،
وناشطا
مشاركا
رئيس البلدية – إن الضابط التابع للحكومة المحلية

وقـد أدى نجـاح التجربـة فـى بلدتنـا إلـى أن يتم نقلها إلى أماكـن أخرى على نفس المنهج ،حتى

سـتفيدوا بهـا مـن أهـم أعلـى فـى السـلطات الحكوميـة .التنظيـم الذاتـى ،والتعلـم عـن طريـق

العمـل ،الثقـة ،واإلتفـاق علـى الهيـكل المؤسسـى ،وجـود قواعـد ،وأنظمـة للمتابعـة والرصـد
وفرض العقوبات كانت اللبنة األساسية فى بناء التكيف والمرونة للمجتمع المحلى بسماكا

ومجتمعات أخرى محلية نقلت نفس التجربة من بعد نجاحها.

«مرونة وتكيف المجتمعات المحلية تعد اللبنة وحجر
األساس لبناء التكيف والمرونة على المستوى الوطنى»
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التوصيات الرئيسية
إلطار عمل ما بعد
 2015للحد من
مخاطر الكوارث

التوصية األولى

التعرف عن قرب على
تأثير الكوارث اليومية على
حياة األفراد والمجتمعات
وسبل العيش والممتلكات

• زيادة التركيز على مستوى قوى وفعال تجاه
الكوارث الحادثة على نطاق صغير «الكوارث
اليوميـة» سـواء كانـت (طبيعيـة أو من صنع
اإلنسان).
• أن يتسـم إطـار عمـل الحـد مـن مخاطـر
الكـوارث بنظـرة شـمولية تعكـس طبيعـة
الكـوارث المرتبطـة ببعضهـا البعـض والتـى
تؤثـر بشـكل مباشـر علـى حيـاة المجتمعـات
الهشة وعلى سبل معيشتهم.
• تعزيـز قاعـدة البيانـات الخاصـة بالخسـائر
الناجمـة عـن الكـوارث ،علـى أن يكـون لدبهـا
القـدرة فـى تسـجيل الكـوارث الحادثـة علـى
نطـاق صغيـر “الكـوارث اليوميـة» وخاصـة
التـى تعصـف المجتمعـات ذوات الدخـل
المنخفض.

التوصية الثانية

إعطار األولوية للمجتمعات
األكثر عرضة لمخاطر
الكوارث «المجتمعات الفقيرة
والمهمشة»

• العمـل علـى تصميـم إسـتراتيجية الحـد مـن
مخاطـر الكـوارث علـى أن تعكـس الواقـع
المتبايـن ونقـاط الضعـف لمختلـف دول
العالـم والفئـات المجتمعيـة ،والتـى تصيـب
بشـكل مباشـر المجتمعتـات واألشـخاص
المهمشـين ،أو الذيـن تـم إسـتبعادهم أو
الذين ال يتم حمايتهم من المجتمع.
• العمـل علـى تصنيـف المعلومـات ذات
ً
طبقا لألوضاع اإلقتصادية
الصلة بالكوارث
واإلجتماعيـة لرصـد الواقـع المحلـى
للمجتمعات.
• اإلعتـراف بـدور الفعـال ومسـاهمة
األشـخاض المهمشـة فـى مسـاعدة
حكوماتهم للتصدى لخطر الكوارث.

التوصية الثالثة

معالجة األسباب الكامنة
وراء ضعف األشخاص فى
مواجهة الكوارث

• العمل على تعزيـز الحكومات المحلية ودعم
عمليـات التغيير اإلجتماعـى الفعال لمعالجة
عـدم التـوازن الهيكلى وإختالل تـوازن القوى
بيـن الفئـات الغجتماعيـة واإلقتصاديـة
والديموجرافية.
• إقامـة روابـط إسـتراتيجية فيمـا بيـن األطـر
اإلنمائيـة األخـرى مثـل األهـداف األنمائيـة
لأللفيـة ( ،)MDGsوأهـداف التنميـة
المسـتدامة ( ،)SDGsوتغيـر المنـاخ ،والحـد
مـن الفقـر ،وتحويـل الصـراع إلـى تحقيـق
قـدر أكبـر مـن التـآزر واإلتسـاق فى القـرارات
السياسية المتخدة.
• تعزيـز القـدرة علـى التكيـف والمرونـة القائم
علـى أطر التنمية المسـتدامة القائمة والتى
تدعـم حـدوث التكامـل بيـن البرامـج كمـا
تدعـم السياسـات التـى يحتاجهـا اإلنسـان
إلدارة البيئـة الالزمة لضمان اإلسـتدامة عبر
األجيال.

مخرجات :مجتمعات محلية قادرة
على المرونة والتكيف
مع كافة أنواع الماخطر

التوصية الرابعة

وجوب الحشد من أجل
دعم اإللتزام السياسى
من قبل الحكومات الوطنية
من خالل التركيز على
الحقوق والمسئوليات
والمساءالت القانونية

• الربـط بيـن حمايـة أرواح األفـراد وسـبل
العيـش والممتلـكات واألحـكام القانونيـة
المحليـة ذات الصلـة – بما فـى ذلك حقوق
اإلنسـان ،التشـريعات البيئيـة والتقليديـة
والقوانين العرفية.

• إنشـاء آليـات للرصـد والمراجهـة تتسـم
بالشـفافية مـن اجـل قيـاس وإسـتعراض
التقـدم المحـرز نحـو جميـع األهـداف
والمعايير الالزمة على كل المستويات.
• إنشـاء صنـدوق لتقديـم الشـكاوى
والتظلمـات علـى أن يكـون فـى متنـاول
الجمهور.
• إنشـاء أنظمـة لإلتصـال والمعلومـات تكون
متاحـة للجمهـور مـن أجـل الحصـول على أى
معلومـات ذات الصلـة بالكـوارث والحد من
مخاطرها.

التوصية الخامسة

تعزيز دور الشراكات
والمشاركة العامة

• التأكـد مـن أن جميـع فئات المجتمـع لديهم
القـدرة علـى المشـاركة فـى صنـع القـرارات،
وإدارة األزمـات ،والتخطيـط والتفيـذ ألى
قـرارات تجـاه الحـد مـن مخاطر الكـوراث وأن
طـرق المشـاركة جميعهـا واضحـة ومعلومة
من قبل الجميع.
• تشـجيع وتعزيـز الشـراكات بيـن أصحـاب
المصلحـة وكل األطـراف المعنيـة وبنـاء
التحالفـات فـي مختلـف القطاعـات
والتخصصات على جميع المستويات لتعزيز
صمود المجتمع أمام مخاطر الكوارث.
• فتـح المسـاحة السياسـية وبـاب الحولـر
لتععزيـز قـدرات منظمـات المجتمـع
المدنـي والشـبكات للمشـاركة فـي صياغـة
السياسـات واالسـتراتيجيات ،والتخطيـط
والتنفيـذ والرصـد ،ذات العالقـة وتسـهيل
تبادل المعرفة وعمليات التغيير المحلية.
• ترجمـة السياسـات واللوائـح الوطنيـة للحـد
مـن مخاطـر الكـوارث إلـى لوائـح محـددة
السـياق ومسـتندة إلـى أدلـة المحليـة مـن
خلال آليـات شـاملة لتنفيـذ السياسـات
العامة والتنمية المؤسسية.
• تعزيـز الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام
والخـاص مـن أجـل المسـاهمة فـي تعزيـز
قدرة المجتمعات المحلية للتكيف والمرونة
للحد من مخاطر الكوارث.

• تطبيـق النهـج القائـم علـى الحقـوق الـذى
يعمل على تحويل حقوق اإلنسان والحقوق
اإلجرائيـة إلـى أفعـال ،ويضـع العالقـة
بيـن األشـخاص كونهـم أصحـاب الحقـوق
والحكومـات كقاعدة وبينة أساسـية فى بناء
اإلطار الجديد.
• وضـع معاييـر اآلداء لألهـداف والغايـات
مرتبطـة بقيـاس التقـدم للأداء المؤسسـى
المحـرز واإلنجـازات التتـى تمـت فـى
عمليـة الحـد مـن مخاطـر الكـوارث علـى كل
المستويات.
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الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
CESAP CAJ; CESAP; CONCENTRO; فنزويال
PARAGÜER0; PORTACHUELO; UNIANDES;
ZULIA

University of Namibia UNAM ناميبيا

African Centre for Disaster Studies جنوب أفريقيا

ACDS, CISE, RSS

ACMI, Christian International, WC

Mulungushi University Care International- زامبيا
Zambia; Caritas- Zambia; Mulungushi University;
Wildlife and Environmental Conservation Society

of Zambia; World Vision- Zambia

Action 24 Action 24; Practical Action; زيمبابوى
Development Reality Institute; Swedish

Cooperative Centre; Youth Agenda; Zero Regional
Environment Organisation

غرب أفريقيا

WANEP ALHERI ONG, ASSOCIATION بنين

FEMME ET VIE, BC ONG, DHPD, ESPACE ET

VIE, GAB ONG

Reseau MARP SOS/Santé et بوركينا فاسو
Développement, GONATI, Groupement

Teend-Beogo, Alliance Technique d’Appui au

Développement, OCADES/Nouna, Asociation
Aide au Yatenga (AAY), SEMUS, Association
Développement Solidaire, Réseau MARP-

Burkina, DIOBASS

Geo-technology, Environmental كاميرون

Assessment and Disaster Risk Reduction

(GEADIRR-CIG)/ Vital Actions for Sustainable
Development CEDERES, ENCSD,

ENVIRONMENT FOR LIFE, GEADIRR, GEMDA,
LIDEE, SAVANE VERTE

JVE Cote d’Ivoire AJELEC, ASCCI, كوت ديفوار

JVE-CÔTE D’IVOIRE SECTEUR D’ABIDJAN,

LAC ET DEVELOPPEMENT, NOTRE GRENIER,
TOUBA CARE

Children and Community Initiative for جامبيا

Church World Service – Pakistan/ أفغانيستان

Afghanistan FOCUS, Helvetas, GRSP, ARCS,
ADA, CCA, CoAR, CWS-P/A

Centre for Particpatory Research بنجالديش
and Development (CPRD) AKK, AVAS, CMB,
CPRD, JKF, LEDARS, NCCB, PBK, PDAP, SDS,
SHUSHILAN, SKS, YPSA

AADRR (Alliance for Adaptation & الهند
Disaster Risk Reduction) ANCHAL; CARITAS,
CHAMOLI, GEAG, HIMACHAL, KALVI, LEAF,
OSVSWA, SBMA, SEEDS, UDAYMA, UNIVMAD,
URMUL, WBVHA

NSET DMC ALAPOT; DMC VOLUNTEAR نيبال
THECHO; DMC-12 LALITPUR; DPNET
MAKAWANPUR; DPNET NEPAL; MERCY
CORPS KAILAI; PRACTICAL ACTION
BANKE/BARDIYA; PRACTICAL ACTION
BARDIYA; PRAMOD SEN OLI – VOLUNTEER;
RAP BHOJPUR; RAP KHOTANG; RAP
SANKHUWASABHA; RASHMILA BHATTARAI/
VOLUNTEER; RED CROSS RASUWA; SOCOD
LAMJUNG

Pattan Development Organisation باكيستان
South Punjab: Flood prone communities in the
districts of Layya, Multan, Muzaffargarh, DG
Khan and Rajanpur. Northern Sindh: Flood prone
communities in the districts of Kashmor and
.Shikarpur
Janathakshan Women’s Development سيريالنكا
Centre, Federation of Sri Lanka Local
Government Authorities (FSLGA), Development
with Disabled Network, Arena for Development
Facilitators, Rural Centre for Development, Sri
Lanka Red Cross Society

جنوب القوقاز

Development (CAID) CAID Regional Focal

REC Caucasus Rights Information أرمينيا
Center, Dilnetservice, Environmental survival,
Bee-Keepers of Lori, Kanach Molorak

Point LRR -Jarra Soma- Lower River Region;

CAID Regional Focal Point URR - Basse- Upper

River Region; CAID Regional Focal Point NBR

- Kerewan- North Bank Region; CAID Regional

Focal Point CRR - Jang Jang Bureh- Central

River Region; CAID Regional Focal Point WCR

- Brikama -West Coast Region; CAID Regional

Focal Point KMC - Serre Kunda- Kanifing

Municipality; CAID Regional Focal Point BCC -

Banjul- Banjul City

AFAD AFAD; COLLECTIVITÉ مالى

BADIANGARA; COLLECTIVITE DILLY;

REC Caucasus Black Sea Ecoacademy, جورجيا
Georgia Society of Nature Friends, Abkhaz
Interconti, Center of Svanetian Youth name after
Guram Tikanadze, Red Cross

جنوب شرق آسيا

Save the Earth Cambodia ANAKOT KUMAR, كمبوديا

Caritas Cambodia, EPDO, Kampongthom, Muslim
Aid Cambodia, Ponleur Kumar, Save the Earth,
,SORF, Concern Worldwide
Yakkum Emergency Unit BAKTI إندونيسيا
MULYO; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
JARI; KARITO-KARINA; KMSB; LINGKAR;
PRY; YEU

COLLECTIVITE GUENEIBE; COLLECTIVITE
NARA; COLLECTIVITE NIAMANA;

COLLECTIVITE TOMBOUCTOU; SUSTAINABLE

RURAL GROWTH AND DEVELOPMENT

INITIATIVE

RJNCC/AYICC-NIGER Réseau d’Appui النيجر

au Développement Local ADL ; PRODAC ;

Association de Développement de Quartier

ADQ ; Femme Action et Développement F.A.D
; Mouvement Citoyen pour la Promotion de

Citoyenneté Responsable MCPCR ; Agir pour

Etre Niger AE

African Youth Movement The African نيجيريا

Youth Movement (AYM),Akwa Ibom State;

National Environmental Watch Services, Calabar,

Cross River State; Movement for the Actualization

of HYRAPEC, Jos, Plateau State; Nigeria Water
Partnership, Lagos State; Local Action Initiative,
Lagos; Pan African Vision on the Environment,

Lagos; ItuMbonuso Youth Multipurpose

Cooperative Society, Sokoto State Chapter; Girl
Child Network, Aba, Abia State; Nigeria Greens
Movement, Minna, Niger State; Unemployed

Nigerians Youth Support Group, Apo, Durumi

District, FCT; National Association of Forestry

Students, University of Nigeria, Nnsuka, Enugu

State.; Urthor Group, Ikot Ekpene, Akwa Ibom

State; Global Relief & Dev Mission, Jos; Enene

Akonjom Foundation, Nassarawa State; National

Environmental Structure, Edo; Mirage Group,

Mercy Malaysia SABAH; TERENGGANU; ماليزيا
PERLIS; KELANTAN; JOHOR

CWS/ YAKKUM Seeds Asia, Plan ماينمار
International ,Myanmar, YMCA, Lutheran World
Federation, Myanmar, Ar Yone Oo, Sopyay
Myanmar Development Organization, Compass
Community development, Lanthit Foundation,
Gold Myanamr, Action for Green Earth + RCA,
Golden Eagle Action for Rural Development,
Community Development Association, Myanmar
Enhancement to Empower Tribals

Centre for Disaster Preparedness UP الفلبين
Visayas;ALSI; DAMPA, Brgy. Banaba, KAIBIGAN,
BOSA, Integrated Resource Development
forIndigenous People, Inetegrated Resouce
Development for Indigenous People, Ecosystems
Work for Essential Benefits Inc., Pakigdait
Inc., Christ Faith Felowship, Suara Kalilintad
Association Inc., Sorsogon Calamity Victims
Association, PDRRMO, Grace Communion
International Worldwide Church of God, PRRM,
TSPI, LGU, Mindanao Peoples Caucus, TriPeople Organization Against Disasters, Ranaw
Disaster Response and Rehabilitation Assistance
Center, Philippine Rural recostruction Movement
)(PRRM
DWF Care; DWF; HHFV; Malteser; Plan; فييتنام
SC; VNRC

أفريقيا الجنوبية

Borno; Enene Akonjom Foundation, Nasarawa

Environmental Care Lesotho ليسوتو
Association BEREA; LERIBE; MAFETENG;
MASERU; THABA-TSEKA

State; Nigerian Greens Movement, Niger State;

Akpure Odion, Benue State; Pauline Patrick

Aziza- Zazunme, Adamawa State; African Youth

,Care Madagascar CARE, Medair مدغشقر
SAF/FJKM

Movement, Kadunna State

Shalom International AMICALE DE سينيجال

JEUNES; ASSOCIATION VIE ; COMPASSION

SANS FRONTIERES ; FEMMES POUR

L’ENVIRONMENT ; JEUNESS EN ACTION ;
SHALOM INTERNATIONAL

 رؤية21.455
 منظمات مجتمع مدنى450
 دولة57

جنوب آسيا

Associated Christians International سوازيالند

Sustainable Rural Growth and ماالوى
Development Initiative (SRGDI) waiting

Christian Council of Mozambique موزمبيق
Associação Tilunguisele; CCM; CEDES; Chokwe;
Matutuine; Plataforma de Jangamo; Plataforma
de Matutuine
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المنظمات المشاركة

Environmental Development; MviwataKilosa,Morogoro; Mviwata-Mkuranga, Pwani

DENIVA Bugisu Civil Society Network; أوغندا
Kabale Civil Society Forum; Kabarole Research
Centre; Katakwi District Development Actors
Network; Makerere Women Development
Association; Pader NGO Forum

 منظمة مجتمع مدنى قد450 أكثر من
ساهموا فى عمل اإلستبيان واللقاءات
التشاورية لمشروع «آراء من خط المواجهة
 « على المستوى الوطنى2013 VFL
.واإلقليمى والدولى

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

)(منظمات التنسيق الوطنية الرائدة بخط عريض

Land and Human to Advocate Progress األردن
(LHAP) AFAQ; BAYTANA; HERITAGE SOCIETY;
LHAP; NAIFEH; RIGHT CENTER FOR
DEVELOPMENT

República Dominicana del جمهورية الدومينيكان
Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Inc.
(SSID) HABITAT PARA LA HUMANIDAD REP.
DOM; FUNDACION CONTRA EL HAMBRE
REP. DOM; UNIDAD DE RESCATE NACIONAL
NAGUA; UNIDAD DE RESCATE NACIONAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA; BARAHONA REP.
DOM; PRONATURA REP. DOM

Arab Network for Environment and مصر
Development- RAED Al Thanaa for Development
and Environment, SHABAAT MOSLEMAT,
Lialy Nafee Mersal, ENVIRONMENTAL UNION
FEDERATION, TOGETHER ASSOCIATION

المحيط الهادى

Foundation for the Peoples of the كيريباتى
South Pacific BONRIKI; CARITAS; EITA; FSPK;
KGCC; KOROBU; KPC; SDA KOROBU; SDA
YOUTH; TEKAIBANGAKI; TETOAMATOA

Solomon Islands Development Trust جزر سليمان
(SIDT) Red Cross; Live and Learn; World Vision;
People With Disability Solomon Islands; APHIDA;
IULUKIM Sustainability Solomon Islands

Tonga Community Development Trust تونغا
(TCDT) Tonga Red Cross Society; Tonga National
Youth Congress; MORDI Tonga Trust; Civil
Society Forum of Tonga; Women and Children
Centre; Tonga Council of Churches; ‘Ofa, Tui mo
’Amanaki

Tuvalu Association of NGOs FAA; TNCW; توفالو
TNYC; TRC; TuFHA
Vanuatu Christian Council (VCC) فانواتو
Presbyterian Church; Catholic Church; Anglican
Church; Church of Christ; Seventh Day Adventist;
Assemblies of God

جنوب أمريكا

Soluciones Practicas Bolivia PRACTICAL بوليفيا
ACTION, ISALP, INCCA, MMCC, SAMARITAN’S
PURSE, FUNDACION KENNETH LEE

ACHNU/ EMAH ACHNU; Caritas Chile; تشيلى
CRUZ ROJA; Cruz Roja Chilena; EMAH Chile

PIRAGUA Municipality of Angelopolis, كولومبيا
Municipality of Belmira, Municipality of Briceño,
Municipality of Entrerrios, Municipality of Fredonia,
Municipality of la Pintada, Municipality of Medellin,
Municipality of Montebello, Municipality of
Sabanalarga, Municipality of San Pedro de los
Milagros, Municipality of Venecia

Plan International ADRA; Colegio 24 أكوادور
de Mayo; Colegio Miguel Iturralde; Consejo
Cantonal de la niñez y adolescencia; CRIC; Cruz
Roja Ecuatoriana; ECHO; ECOTEC; Escuela
Baba; Escuela Carlos Alberto Aguirre; Escuela
Gonzalo Pizarro; Escuela Oscar Reyes; Fuerzas
Armadas; Gobierno Autónomo de Ventanas;
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de La Esmeralda; Gobierno Parroquial Chacarita;
Guíneao de Adentro; Instituo Jose Martí; ISTCRE;
Ministerio de Educación; Ministerio de Inclusión
Económica y Social; Ministerio de Turismo;
Movimiento de niños, niñas y adolescentes de
Gualaceo; Municipio de Quito NA; Pensionado
Roosvelt; PNUD; Recinto Cimarrón; RedhumOCHA; Sonivision; Terranueva; UNESCO; Unidad
Provincial de Gestión de Riesgos del Azuay
Paz y Esperanza Groots Peru; GRIDE Ica; بيرو
GRIDE Cajamarca; Paz y Esperanza

Amigos del Viento AdelV; AP; CC; اوروجواى
CECOEDMALDONADO; CLEONES; COPAU;
DEMAVAL

جزر الكاريبى

Action Secours Ambulance (A.S.A) هاييتى
APCE, ASA, BIDWAY, FHED INC, FONBEL,
KONKONM

أمريكا الوسطى

FUNSALPRODESE OIKOS السلفادور
SOLIDARIDAD, UNES, REDES, FUMA,
PROCOMES, MADRE CRIA, FUNSALPRODESE,
PROVIDA, FUNDASPAD, CODITOS, SINODO
LUTERANO, CRUZ VERDE
COCIGER ACCSS Asede, URL, ESFRA, جواتيماال
Asede, ASDENA, ISMUGUA, ASDENA, ACCSS,
ISMUGUA

Cruz Verde de Honduras هندوراس
Asociación Alternativa para el Desarrollo
Integral y Solidario de Intibuca; ASONOG; Cruz
Verde Hondureña; Fundación Ayuda en Acción;
Fundación Ayuda en Acción; Mesa Nacional de
Incidencia para la Gestion de Riesgo Region
– Cortes; Mesa Nacional de Incidencia para la
Gestion de Riesgo Region - El Paraiso; Mesa
Nacional de Incidencia para la Gestion de Riesgo
Region – Occidente; Mesa Nacional de Incidencia
para la Gestion de Riesgo Region – Sur; Mesa
Nacional de Incidencia para la Gestion de Riesgo
Region – Yoro; Observatorio de Derechos
Humanos; Red Comal; Sur en Acción
Universidad Evangelica Nicaraguese نيكاراجوا
y Associacion de Organismos NO
Gubernamentales Universidad Evangélica
Nicaragüense, Martin Luther King; Centro
Interesclesial de Estudios Teológicos y Sociales
(CIEETS); Movimiento Comunal Matagalpa
(MCN); Centro de Información Servicios de
Asesoría para la Salud (CISAS); Federación
Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales; Centro Alexander Von Humbolt

آسيا الوسطى

ACTED Kyrgyzstan Sunrise (public كيرجستان
foundation), Kyzyl Kia City, Batken Oblast;
DCCA (Development and Cooperation in Central
Asia (Public Foundation), Osh; Barbour School,
Bishkent Ayil Okmatu (AO), Leilek Rayon, Batken
Oblat; National Society of the Red Crescent, Osh;
Shola-Kol, Tonski Rayon, Issyk-Kul Oblast; Kyrgyz
Russian Slavic University, Bishkek

شرق أفريقيا

Disaster Reduction Youth Strategy بروندى
(YSRD) Centre UMWIZERO, CONCEDI, RBU
2000+, APED, ADEC, FORWARDER

AFOSC Kenya Kibera Slums Education كينيا
Program; Western Social Forum; Kenya Social
Forum; COPAD; PACIDA; Merti integrated
development program

Environmental Protection and تنزانيا
Management Services EPMS; Galilaya
Development Association; Kunduchi Sustainable

)» هـو صـوت كل مـن هـم فـى المواجهـة – أولئـك الذيـنVFL( مشـروع «آراء مـن خـط المواجهـة
 والذى يسـعى،تتأثـر حياتهـم وسـبل معيشـتهم بمخاطـر الكـوارث كل يـوم – مـن هـم فى قلب الحوار
ً
قدما نحو تحقيق التقدم الفعلى تجاه الحد من مخاطر
لتحديد الخطوات الرئيسية والمطلوبة للمضى
 منظمـة مـن منظمـات450 )» والـذى يضـم أكثـر مـنVFL(  فريـق «آراء مـن خـط المواجهـة.الكـوارث
المجتمـع المدنـى فـى جميـع أنحـاء العالـم يعربـون عـن امتنانهـم لـكل مـن شـاركوا فـى إسـتبيان هـذه
ً
ً
.معنويا لكى يستمر هذا المشروع
ماديا أو
 وإلى كل من ساهم،2013 VFL المرحلة

www.globalnetwork-dr.org

