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األعضاء
بلغ عدد أصحاب العضوية الكاملة بشبكة
 GNDRاآلن أكثر من  1200عضو في
مناطق مختلفة حول العالم

شكر وتقدير
نتقدم بجزيل الشكر لجميع أعضائنا
وشركائنا وداعمينا وفريق عملنا،
وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين
ساهموا بوقتهم وخبراتهم ومشورتهم
خالل عملية تطوير االستراتيجية
التي يقودها األعضاء ،والتي أشرف
عليها مستشار االستراتيجية واالتصال
المستقل ،أندرو بيدنيل من شركة
.InsideOut Consulting
على مدار  8أشهر ،دعونا جميع
أعضائنا ليتبادلوا أفكارهم حول
المجاالت التي يجب أن تحظى بأولوية
التركيز عليها على مدار السنوات
الخمس القادمة .أشرف فريق اإلشراف
على االستراتيجية على تلك العملية
باستخدام مزيج من المنصة المجتمعية
الخاصة بنا على اإلنترنت وعقد 12
عضوا
ورشة عمل إقليمية .ساهم 550
ً
من األعضاء المنتمين والمنتسبين
في استطالع الرأي الموجه لجميع
األعضاء ،وحضر حوالي 200
شخص ورش العمل التي عقدت في
أماكن مختلفة حول العالم في الفترة ما
بين يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول
 .2019كما التقينا أيضًا بمجموعة
أخرى من أصحاب المصالح الخبراء،
بما فيهم الجهات المانحة والشركاء
األكاديميين ومجموعات من المنظمات
غير الحكومية ومؤسسات األمم المتحدة
باإلضافة إلى فريق عملنا ،وتلقينا منهم
جميعًا مساهمات قيمة للغاية .قامت
لجنة صياغة االستراتيجية ،والتي تضم
أعضاء من مجلس اإلدارة والسكرتارية،
بتوحيد مختلف المدخالت ،والتي تم
مشاركتها بعد ذلك مع اللجنة التوجيهية
للمشورة الفنية واالستراتيجية وفريق
العمل وأعضاء المجموعات االستشارية
اإلقليمية.
كانت هذه العملية التي قادها األعضاء
مجهودًا جماعيًا حقيقيًا كان بحد ذاته
عملية تعليمية قيمة ،احتوت على
إجراء محادثات مختلفة ومشاركة أفكار
األعضاء حول العالم .نحن ممتنون
لجميع المشاركين ونتطلع إلى مواصلة
هذه المحادثات على مدار األشهر المقبلة
ونحن نشارك هذه االستراتيجية وننفذها
ونقدمها معًا.
اعتمده المجلس العالمي لشبكة GNDR
في  6شباط/فبراير .2020
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مرحبا

استراتيجية الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
( )GNDRللفترة :25-2020
قيادة محلية من أجل تأثير عالمي

فرح كبير

بيجاي كومار

على مدار أكثر من عقد من الزمان نمت شبكتنا المكونة من
منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز المرونة
وتقليل المخاطر في المجتمعات في جميع أنحاء العالم،
بشكل مطرد من حيث الحجم واألثر .نحن اآلن أكثر من
 1200منظمة ،كثير منها منظمات تعمل على مستوى
القاعدة الشعبية ومجموعات مجتمعات محلية تعمل في
أكثر من  120دولة .نحن متحمسون لمشاركة استراتيجية
الشبكة العالمية التي يقودها األعضاء ،والتي ستكون الموجه
األساسي لعملنا الجماعي خالل السنوات الخمس القادمة.

مرحبا

خالل العام الماضي ،تفكرنا معًا في أحوال
العالم الذي نعيش فيه ،وتطلعنا إلى العقد المقبل
لتحديد المخاطر الحالية والناشئة والتهديدات
والتحديات والفرص المتاحة .كما سعينا لفهم
الفرق الذي يمكن أن نُحْ دِثه بصفتنا شبكة
متنوعة .سعينا أثناء تطوير هذه اإلستراتيجية
للبناء على األسس القوية التي تم وضعها.
لقد وضعنا أنفسنا في التحدي المتمثل في
التشاور في جميع أنحاء العالم ،واالستماع
والتعلم وتحديد اتجاه واضح للسنوات الخمس
المقبلة ،وننتظر اآلن اللحظة التي يمكننا فيها
أن نتشارك معكم هذه االستراتيجية التي يقودها
ص ِ ّم َمت هذه االستراتيجية للمساعدة
األعضاءُ .
في توجيه األنشطة وتخطيط المشاريع ونقاط
التركيز حتى نتمكن معًا من دعم األشخاص
األكثر عرضة للمخاطر من أجل تعزيز
قدرتهم على المرونة ومنع المخاطر من أن
تصبح كوارث .نحن ممتنون للغاية لمئات
األعضاء من جميع أنحاء العالم الذين شاركوا
بفاعلية في تطوير هذه االستراتيجية ،إلى
جانب المدخالت التي ساهم بها مجموعة من
أصحاب المصلحة المهمين ،بما فيهم الجهات
المانحة والشركاء األكاديميين ومجموعات
المنظمات غير الحكومية ومؤسسات األمم
المتحدة ،وبالطبع أعضاء مجلس اإلدارة
وفريق السكرتارية.
وقد كانت إحدى االستنتاجات الرئيسية لهذا
اإلجراء االستراتيجي هي أن هناك حاجة
ماسة إلى عملنا كشبكة اآلن أكثر من أي وقت
مضى .في الوقت الذي تسلط فيه عناوين
وسائل اإلعالم الضوء على بعض الكوارث
واسعة النطاق التي تحدث ،تعاني المجتمعات
التي تعيش في ظروف هشة ،والتي يعمل
أعضاؤنا معهم ،من كوارث بعيدة عن دائرة
الضوء وتتزايد شدتها وتأثيرها كل يوم .ال
يتأثر الفقراء بهذه الكوارث اليومية بدرجة
أكثر من غيرهم فحسب ،بل يتم استبعادهم
ضا من عمليات صنع القرار عند النظر في
أي ً
خيارات التنمية .تقدم أطر التنمية العالمية
المتعددة التي تساهم في جدول أعمال
 2030خطوات مهمة نحو األمام ومع ذلك،
فمن وجهة نظر المجتمعات األكثر عرضة
للمخاطر ،هناك حاجة إلى مزيد من التماسك
لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية والوصول
إلى األثر المنشود .وفي الوقت نفسه ،تقلصت
مساحة التواصل والمشاركة والتأثير الخاصة
بالمجتمع المدني في العديد من األماكن حول

فلنعمل معا ً على ضمان توصل أصوات
وآراء األشخاص األكثر تعرضا ً للمخاطر،
وأن تستخدم خبراتهم ومعرفتهم للتأثير
في السياسات والممارسات التي لها تأثير
إيجابي على المستوى المحلي.

العالم .هناك حاجة إلى تغيير عاجل ،وهذه
يبهرنا طوال الوقت .من الملهم جدا أن نرى
االستراتيجية تضع على خارطة الطريق ثالثة التحسينات التي يمكن تحقيقها ،األمر الذي
أهداف معينة حددناها ألنفسنا للسنوات الخمس يمنحنا األمل ويحفزنا على مواصلة جهودنا
القادمة :يجب علينا تعزيز التعاون والتعبئة
لتطوير شبكتنا الفريدة وتوفير التواصل بين
والتضامن في منظمات المجتمع المدني ،
منظمات المجتمع المدني في خط المواجهة
ويجب علينا أن ندعم حركة اهتمام بالجانب
ومؤسسات صنع السياسات المحلية والوطنية
المحلي ،يجب أن نسعى جاهدين جنبا إلى جنب والدولية وهياكل الحوكمة.
لتنمية واعية بالمخاطر.
نشكركم على انضمامكم إلينا في هذه الرحلة.
ستستمر العديد من األنشطة الناجحة التي
فلنعمل معا ً على ضمان توصيل أصوات
قامت بها الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
وآراء األشخاص األكثر تعرضا ً للمخاطر،
المدني للحد من مخاطر الكوارث خالل
وأن تستخدم خبراتهم ومعرفتهم للتأثير في
العقد الماضي ،خاصةً برنامج آراء من خط
السياسات والممارسات التي لها تأثير إيجابي
دورا رئيسيًا في دعم
على المستوى المحلي.
المواجهة ،الذي يلعب ً
األصوات والخبرات المحلية من أجل توجيه
فلنتماسك جميعا،
أجندات التنمية وجعلها أكثر وعيا بالمخاطر.
ضا مجموعة من الطرق فرح كبير ،رئيس المجلس العالمي
كما حدد األعضاء أي ً
الجديدة والمبتكرة التي يمكننا من خاللها دعم بيجاى كومار ،المدير التنفيذي
بعضنا البعض وتحقيق التغييرات التي ستزيد
من تأثيرنا في توجيه خط المواجهة في حاالت  6شباط/فبراير 2020
الكوارث .الفرق اإليجابي الذي تصنعه العديد
من المنظمات ،التي غالبا ً ما تكون صغيرة
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معلومات عنا

رؤيتنا

عالم يعمل فيه الجميع
معًا لتعزيز قدرة
األشخاص األكثر
تعر ً
ضا للمخاطر
على المرونة ،ومنع
المخاطر من أن
تصبح كوارث

معلومات عنا

7

إسثر مويريزا 24 ،عاما ،تعيش في نامونوغو ،أحد
عشوائيات كامباال بأوغندا ،شاركت في مشروع آراء
من خط المواجهة .بعدسة :جومبا مارتن
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معلومات عنا
من نحن

شبكتنا
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
مخاطر الكوارث هي أكبر شبكة دولية لمنظمات
المجتمع المدني تعمل على تعزيز المرونة وتقليل
المخاطر في المجتمعات في جميع أنحاء العالم .نحن
أكثر من  1200منظمة ،كثير منها منظمات تعمل
على مستوى القاعدة الشعبية ومجموعات مجتمعات
محلية ،وكذلك منظمات وشبكات وطنية وإقليمية
ودولية.
نحن ندعم التفاعل بين منظمات المجتمع المدني في
خط المواجهة ومؤسسات صنع السياسات المحلية
والوطنية والدولية وهياكل الحوكمة .عمل أعضاء
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
مخاطر الكوارث معًا من أجل توصيل أصوات
ضا للخطر
األشخاص األكثر تعر ً
ومن أجل التأثير في السياسات والممارسات .نحن
نبني قدراتنا من خالل خلق المعرفة ومن خالل التعلم
والعمل التشاركي .تعمل منظمات شبكتنا معًا على
إحداث تغييرات في أكثر من  120دولة.

عملك ضروري ألنك في الواقع تعمل
على توصيل أصوات المجتمعات إلى
السياسة الوطنية  ...فلوالكم لما سمع
أحد صوتهم أبدًا.
السيدة مامي ميزوتوري ،الممثل الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

معلومات عنا
قيمنا

قيمنا
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يؤمن أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من مخاطر الكوارث أنه يمكننا تحقيق المزيد من
خالل التعاون.
قيمنا األساسية تربطنا معًا:

االلتزام بالعمل معا
بطريقة تعاونية
وشمولية وتشاركية

الشفافية
والمساءلة

اإلنصاف واحترام الهويات
واالحتياجات ووجهات
النظر المتنوعة

الثقة والقابلية لالستماع
والمشاركة والتعلم
من بعضهم البعض
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معلومات عنا
رحلتنا حتى اآلن

رحلتنا
حتى اآلن

تعود أصول الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
إلى "المؤتمر العالمي للحد من الكوارث" الذي عقدته األمم المتحدة في يناير/كانون
الثاني  .2005حيث تم اكتشاف الحاجة إلى شبكة عالمية من منظمات المجتمع
المدني تعمل معًا للحد من الكوارث خالل المؤتمر ،وذلك من أجل خلق صوت أكثر
تنسيقًا للمجتمع المدني في سياسات الحد من مخاطر الكوارث ،والتركيز على جلب
أصوات من المجتمعات المتأثرة بالكوارث إلى منتديات السياسات العالمية .رأت
هذه الفكرة الصغيرة النور في عام  ،2007عندما بدأت شبكتنا رحلتها رسمياً.

2020 > 2007
1,200+
أعضاء شبكة GNDR

120+
الدول

معلومات عنا
رحلتنا حتى اآلن

منذ ذلك الحين بنينا شبكة مجتمع مدني

دورا مه ًما في
ديناميكية وتعاونية ،كما حظينا بدعم العديد من لعبت شبكة ً GNDR
المانحين والشركاء ،ودعمنا عضويات متزايدة تشجيع مكتب األمم المتحدة للحد من
من أكثر من  1200منظمة في أكثر من  120مخاطر الكوارث ( )UNDRRعلى
دولة حول العالم .ويتم تعزيز القدرات على إنشاء آلية للمجتمع المدني للمساهمة
مختلف المستويات ،ويتم التأثير في السياسة رسميًا في عملية سينداي .وقد تم
والممارسة باستخدام مجموعة متنوعة من
مؤخرا إنشاء المجموعة.

األدوات والمنهجيات بما في ذلك برنامج آراء
من خط املواجهة المبتكر ،ويتم توجيه التركيز
على واقع المجتمعات األكثر تضررا من
الكوارث.

لقد تطورنا من كوننا مجرد شبكة تدعو للحد
من مخاطر الكوارث إلى شبكة تسعى للتأثير
في السياسات ،وإجراء البحوث المبتكرة،
والمشاركة في برامج تعزيز القدرات،
والمساهمة في النقاش المتماسك ،وزيادة وعي
خطط التنمية بالمخاطر .لقد أدى تركيزنا على
"الكوارث اليومية" غير المبلغ عنها وغير
المدعومة إلى خلق حالة من الوعي العام وكان
هناك تركيز متزايد على الجوانب المحلية
لفهم االحتياجات المحلية ودعم األعضاء في
عملهم.
على مدار العقد الماضي ،تم إحراز تقدم
مهم فيما يخص التواصل مع مجموعة من
أصحاب المصلحة المختلفين الذين يقدرون
الشراكة مع أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
كوسيلة فعالة للوصول إلى المستوى المحلي
والتعلم منه .نحن نقدر الشراكات المتنامية
مع المانحين وسنواصل تطوير نهج تشاركي.
باستخدام قدراتنا على عقد اجتماعات دولية،
قاد األعضاء مجموعة من األنشطة بشكل

تنتهج شبكة  GNDRنهجا واسعا
وشامال للغاية من خالل جمع وجهات
نظر من جميع أصحاب المصلحة،
وليس من المجتمع المدني فقط.
جوزياس بلوك ،المديرية العامة
للتعاون الدولي والتنمية ()DEVCO
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تسهيل االتصال ونعمل على تقليل البصمة
الكربونية التي نتسبب فيها .يعد اإلطالق
األخير للمنصة المجتمعية  -وهي منتدى عبر
اإلنترنت يتيح االتصال مع األعضاء  -منصة
صا واعدة للسنوات القادمة.
قيمة توفر فر ً

يستمر عدد األعضاء في االزدياد بمجرد أن
تسمع منظمات المجتمع المدني عن الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
قام المركز الدولي للتدريب والبحث
مخاطر الكوارث  GNDRوفوائد المساهمة
في المنظمات غير الحكومية
في شبكة عالمية متنامية والتعلم منها .مع هذا
 ،(INTRAC)، 2018بإجراء تقييم
منتصف المدة الستراتيجية  20-2016النمو تأتي المتطلبات المتزايدة من األعضاء
الذين يقدرون التأثير الذي يمكن أن تحدثه
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد
متزايد على الصعيدين اإلقليمي والمحلي،
من مخاطر الكوارث  .GNDRيساعد فريق
تضمنت تلك األنشطة التقييمات واإلدارة
السكرتارية الصغير المتواجد في بانكوك
المجتمعية لمخاطر الكوارث ،وزيارات التبادل
وداكار ولندن ونيروبي ونيودلهي وسانتياغو
المجتمعي ،وحملة تأثيرية بعنوان "الكوارث
على دعم األعضاء بأكبر قدر ممكن من
اليومية" ،وربط ما تعيشه المجتمعات األكثر
الفعالية .وال تزال تلبية مطالب األعضاء
عرضة للمخاطر بالمنصات العالمية ،وتطوير
مستمرا ،كما أن تأمين المزيد من
تمثل تحديًا
ً
كتيبات التعليمات حول التناسق واإلدارة
الموارد يعد أولوية لنا .إن االستمرار في
المجتمعية لمخاطر الكوارث.
تحسين تواصلنا مع األعضاء سيكون سمة من
كانت الحوكمة نقطة تركيز مهمة وتطورت
سمات هذه الفترة االستراتيجية المقبلة.
شبكتنا من كونها شبكة يوجهها األمناء ،إلى
إن الخبرة والمعرفة التي كوناها من رحلتنا
إنشاء هيكل حوكمة عالمي يقدم إشرافا جماعيا
حتى اآلن تساعدنا على رسم استراتيجية
قدرا أكبر
على عضوية الشبكة .وهذا يدعم ً
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد
من المساءلة والتواصل والترابط الوثيق مع
من مخاطر الكوارث ( )GNDRللسنوات
األعضاء .انتخب األعضاء ممثلين إقليميين في
الخمس القادمة.
المجلس العالمي ،وشكلنا مجموعات استشارية
إقليمية ،وتم اختيار نقاط اتصال وطنية،
وشجعنا مشاركة األعضاء في مجموعة من
التجمعات الدولية واإلقليمية والوطنية .كما
إن مستوى الوعي بالحد من مخاطر
أن استخدامنا للتكنولوجيا يتحسن ويؤدي إلى

الكوارث اآلن أعلى بكثير من مستوى
الوعي الذي كان سائدا منذ أكثر من
خمسة عشر عا ًما  -فقد زاد االهتمام
بالمناقشات رفيعة المستوى في
األماكن التي نشر فيها تخطيط سينداي
هذا الوعي ،وساهمت شبكة GNDR
في جلب أصوات المجتمع إلى تلك
المناقشات رفيعة المستوى.
أحد المستجيبين الذين تمت مقابلتهم
في تقييم الخطوط األمامية2018 ،
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صرح أعضاء شبكة  GNDRبأنهم فهموا مجتمعاتهم بشكل
أفضل بفضل برنامج خط المواجهة".
قام المركز الدولي للتدريب والبحث في المنظمات غير
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أثناء االنطالقة األولى في عام  ،2009كان التركيز األصلي
يقع على دراسة استقصائية مجتمعية لجمع بيانات وتصورات
1
خط المواجهة "إلطار عمل هيوغو"،
من أجل دعم األصوات المحلية والتأثير فى عملية صنع
القرار الدولي .ومن بعدها توسعت فكرة برنامج "آراء من خط
المواجهة" لتشمل المزيد من البلدان والمجتمعات ،وساهمت
في تعميق الفهم والتحليل الممكن عند سماع حقائق عن الحياة
المباشرة على خط المواجهة للكوارث .يمكن لألعضاء استخدام
نتائج االستطالع بطرق مختلفة مثل :عقد اجتماعات مجتمعية
وتصميم خطط العمل وتسهيل ورش العمل الوطنية ألصحاب
المصلحة المتعددين مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات
غير الحكومية لوضع خطط عمل وطنية ،والتأثير على األطر
الدولية األخرى مثل إطار سينداي وأجندة أهداف التنمية
المستدامة وغيرها.
يمكن رؤية مؤشر على تقدم برنامج "آراء من خط المواجهة"
وتأثيره المتزايد في برنامج  2019الذي يهدف إلى تعزيز
اإلدماج والتعاون بين األشخاص المعرضين للخطر والمجتمع
المدني والحكومات في تصميم وتنفيذ السياسات والممارسات
للحد من المخاطر وتعزيز المرونة" .آراء من خط المواجهة"

of Civil Society Organisations
for Disaster Reduction

هو أكبر تقرير عالمي مستقل للحد من مخاطر الكوارث على
المستوى المحلي ،وبياناته مجانية ومتاحة على اإلنترنت على
 .www.vfl.worldباستخدام هذه المعرفة ،سينفذ األعضاء
 750خطة عمل مجتمعية تركز على بناء القدرة على المرونة
في  50دولة خالل عام  .2020يمثل التطوير المستمر لنهج
برنامج "آراء من خط المواجهة" ،والتعلم المرتبط به من العملية
منبرا قويًا يمكن من خالله بناء المزيد من األنشطة
والنتائجً ،
وتعزيز دعوتنا.

750

خطة عمل مجتمعية
ركزت على بناء القدرة
على المرونة في  50دولة
في عام 2020

معلومات عنا
المرونة

المرونة
تعريفات

قدرة

النظام أوالمجتمع المعرض للمخاطر على مقاومة
آثارها واستيعابها وتلبية مقتضياتها والتكيف
معها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة
فعالة ،بما في ذلك الحفاظ على هياكله ووظائفه األساسية من خالل
إدارة المخاطر.

مصطلحات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث2017 ،

القدرة

على المرونة هي قدرة النظام ،سواء
كان فردًا أم غابة أو مدينة أو اقتصادًا ،على
التعامل مع التغيير ومواصلة التطور .يتعلق
األمر بالكيفية التي يمكن بها للبشر والطبيعة استخدام الصدمات
واالضطرابات مثل األزمة المالية أوتغير المناخ لتحفيز التجديد
والتفكير اإلبداعي.
مركز ستوكهولم للمرونة
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منهجنا
مبني
على
سبع مبادئ
ثمة سبعة مبادئ إرشادية مبني عليها
تأثير أعضائنا المتزايد على المستوى
المحلي والوطني والدولي
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ُ
ضم كافة
المجموعات

ابدأ بالمستوى
المحلي

وكون
َ
تعاون ّ ِ
شراكات

تعرف على السياق المحلي وافهم وجهات
نظر المجتمع عن المخاطر

اعمل مع كافة المجموعات وعلى كل األصعدة تأكد من ضم كافة المجموعات ،خاصةً تلك
األكثر عرضة للمخاطر
للسعي تجاه مصالح المعرضين للخطر

من المهم للغاية االستفادة من المعلومات حول إن التنمية والعطاء الذي تقدمه الشبكة العالمية غالبًا ما يتأثر األشخاص والمجموعات
داخل المجتمع من المخاطر والتهديدات
تجارب التحديات المختلفة التي يواجهها الناس لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر
ضا ما تختلف
حول العالم ،ليس فقط من أجل أُطر العمل
الكوارث ينبع من اعتقاد راسخ بأن المنظمات البالغة بطرق مختلفة .غالبًا أي ً
المجتمعية المدنية تُصبِح أكثر قوة عندما تتحد .مستويات األوضاع الهشة وأنواعها كنتيجة
ضا من
العالمية والسياسات المحلية ،ولكن أي ً
للفوارق وعدم المساواة داخل الدول .البد من
حيث أن الشراكة مع المنظمات من مختلف
أجل توجيه طرق تنفيذ تلك السياسات على
أن ندرك التداخل االجتماعي للتمييز الذي
المناطق والقطاعات فيما يخص اإلجراءات
المستوى المحلي .يجب استيعاب الواقع
يؤدي إلى أوضاع هشة ،بما في ذلك التمييز
المشتركة تخلق روح التضامن وتزيد من
الذي يعيشه الناس في خط المواجهة للكارثة
فرصة تأمين المساحة السياسية وتعزز التأثير على أساس الجنس والعرق واإلعاقة والميول
ومن يعيشون في ظروف صعبة وغير آمنة،
الجنسي واألقليات الدينية وتقدم السن أوصغره
وعشوائية من أجل وضع السياسات المناسبة المرجو .يمتد مفهوم التعاون لما هو أبعد من
الشراكات المجتمعية المدنية :هناك حاجة إلى والتمييز ضد األطفال .البد من إيالء اهتمام
وتطبيقها بفعالية.
نهج متوافق مع المجتمع كله ليشمل مجموعة خاص بالفقراء وبمن يعيشون في أوضاع
من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ،هشة ممن ال يستطيعون التدخل عادة في
التخطيط الحكومي وعمليات اتخاذ القرار .فهم
مثل المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر
والمجموعات المجتمعية المختلفة والوزارات أكثر المتأثرون من آثار تلك العمليات ولديهم
القدرات الجوهرية والمعرفة والخبرة المحلية
الحكومية والوكاالت الدولية والجماعات
واألصلية.
الدينية والشبكات األخرى والقطاع الخاص
واإلعالم واألوساط األكاديمية وغيرهم .طريق
إن إشراك المجتمعات المحلية
التقدم يشترط فيه التواصل فيما بيننا وعقد
في التخطيط لإلجراءات
الشراكات والتعلم والعمل سويًا.

المنظور المحلي

وتنفيذها يضمن إسهامات أكثر
مالءمة.

في جمهورية الدومنيكان ،أشارت
تقييمات المجتمعات المحلية للمخاطر
والتبعات واإلجراءات والعوائق إلى
أن الحكومة كانت تركز على (مخاطر
الفيضان) ،وهذا كان مختلفًا عن مفهوم
التهديد األساسي بالنسبة للمجتمعات
المحلية األكثر عرضة للمخاطر (وهو
تلوث المياه) .تضع اآلن لجنة الحد
من مخاطر الكوارث المحلية أولوية
إلجراءات محاربة التلوث بدالً من
LV1
االستعداد للفيضانات.

لقد كنا نعمل بطريقة تشاركية .أما اآلن
فنعمل بطريقة شمولية.
ليديا إستر سانتانا،
أحد أفراد مجتمع هاينا،
جمهورية الدومينيكان
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ادعم المساواة
بين الجنسين

5

قم بتعبئة
موارد متعددة

من الضروري نقل الموارد ومشاركتها
من أجل التمكين ،ليس فقط بتوجيه التمويل
الدولي إلى الجهات الفاعلة المحلية ،ولكن
ضا بتجميع الموارد المجتمعية من أجل
أي ً
العمل التعاوني .البد من تعبئة قنوات تمويل
طبق مناهج قائمة على نظرة جديدة لدور
متنوعة ،بد ًءا من المصادر المؤسسية مثل
الرجل والمرأة
وابن على القدرات والمعارف المانحين الدوليين ووكاالت التعاون الثنائي
الموارد،
شارك
ِ
تعي المناهج القائمة على نظرة جديدة لدور
واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
ومصادر المرونة المتاحة
الرجل والمرأة أن من أهم العوائق أمام التنمية
مرورا بالموارد الفردية مثل
الدولية،
ً
والمهارات
المعرفة
ونحشد
ندرك
أن
المهم
من
الواعية بالمخاطر والتي ترتبط بكافة محركات
المساهمات الفردية أومساهمات المجموعات
إهمالها.
يتم
ما
ًا
ب
غال
التي
المحلية
والخبرات
المخاطر األخرى هي عدم المساواة بين
المغتربة .باإلضافة لذلك ،فإن القطاع الخاص
واتخاذ
المهارات
بين
والدمج
المشاركة
الجنسين .بدون تحدي المعتقدات والعادات
(من الشركات متعددة الجنسيات وحتى تلك
تعتبر
األصعدة
كافة
على
وااللتزام
القرارات
المتكافئة
الراسخة التي تؤيد عالقة القوة غير
دورا يلعبه في
الصغيرة والمتوسطة) لديه ً
كبير
اهتمام
إيالء
من
البد
التي
األمور
من
بين النساء والرجال والعمل على تغييرها ،فإننا
تعبئة الموارد من أجل بناء قدرة المجتمع على
على
الواقعة
والمنظمات
المجتمعات
إليها.
ال نعمل على تحقيق التزاماتنا ببناء المرونة.
المرونة.
الخطوط األمامية للكوارث ،والتي تعتبر هي
فالعمل سويًا بفعالية يتطلب منا االعتراف
األكثر عرضة للمخاطر ،البد أن تحصل على تساعد المكانة الفريدة لشبكة  GNDRعلى
بقوة ريادة المرأة وتأثيرها .عندما تواجه
المساحة التي تمكنها من التأثير في القرارات دعم تعبئة الموارد من أجل التمكين المحلي:
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر درجة
تقوم السكرتارية بدور الرابط بين كبار
والقدرة والقوة الالزمتان التخاذ القرارات.
عالية من الهشاشة ،يجب أن نسعى جاهدين
أحد التحديات التي تواجهها المجتمعات األكثر المانحين المؤسسيين ومنظماتها األعضاء،
من أجل اتباع نهج قوي لتمكين النساء من أجل
بينما يمكن االستفادة من تنوع عضوية الشبكة
تقليل احتماالت فقدهن سبل عيشهن ،ولجعلهن عرضة للمخاطر دائما هو ضعف التمويل،
األمر الذي يؤثر بدوره على دينامكيات القوة .لتقوية المعرفة والمهارة والخبرة في ريادة
أكثر قدرة على الوصول إلى الخدمات،
صناعة السياسات والتخطيط للمرونة.
ولزيادة أمنهن الغذائي ،ولي ُكن أكثر استعدادًا
لدعم عملية المرونة في مجتمعاتهن ،وأكثر
قدرة على إيجاد الحلول والتحرك والتصرف
والتأقلم مع التغييرات التي سوف تقلل من
المخاطر على المدى الطويل .إن ضمان
يجب توجيه الموارد إلى المستوى
وجود منظور جنساني واضح هو جزء من
المحلي.
تصميم أعمالنا وتنفيذها ،وتعزيز المساواة بين
تم دعم البلديات التشيلية من قبل
الجنسين عبر شبكتنا ككل وحث المنظمات
المانحين الخارجيين والحكومة لتحسين
األعضاء على فعل الشيء نفسه ،هي أجزاء ال
عملها على التكيف مع تغير المناخ
تتجزأ من تطبيق هذا المبدأ.
والحد من مخاطر الكوارث .لقد أنشأوا
شبكة وطنية لتقديم المشورة للحكومة
بشأن هذه القضايا .كما يقومون على
المستوى المحلي بإشراك المجتمعات
األكثر عرضة للمخاطر في تبادل
المعرفة والحوار من أجل تحسين
LV2
قدرات البلدية.

المنظور المحلي

منهجنا مبني على سبع مبادئ

6

ادعم االتساق
بين السياسات
والممارسات
تأكد من وجود اتساق بين الحد من مخاطر
الكوارث ،وتغير المناخ وأ ُ
طر عمل التنمية
األخرى وأنشطتها

7

تحمل المسؤولية
أمام المجتمعات
المحلية األكثر
تعرضا للمخاطر

تأكد من أننا نتحمل المسؤولية ونحث
اآلخرين على الشيء نفسه

تؤمن شبكة  GNDRبأن منظور المجتمعات
للمخاطر البد أن يكون جز ًءا من كافة أ ُ
تعني المساءلة المجتمعية أن ننخرط مع
طر
ضا للمخاطر والذين
المجتمعات األكثر تعر ً
العمل الدولية.
في المواقف المعقدة والغامضة وغير المتوقعة يعمل معهم أعضائنا ،وأن نكون مسؤولون
أمام السكان المحليين وملبيين الحتياجاتهم
تتبنى األسر الهشة استراتيجيات تأقلم كلية
ومرنة وتكرارية .يفعل األشخاص ما بوسعهم وللمخاطر التي تواجههم .يسعى أعضاء شبكة
 GNDRفي األساس لتقوية قدرة األشخاص
سبل العيش واألمالك.
لحماية األرواح و ُ
ضا للمخاطر على المرونة ،ولذلك
األكثر تعر ً
إن التركيز على حلول القضايا الفردية
نحن مسؤولون أمامهم عن أفعالنا .ومن هنا
ال يعتبر طريقة فعالة للتعامل مع الطبيعة
المعقدة والمتشابكة للتهديدات والمخاطر التي يمكن إذًا للمجتمع المدني القوي ،المسؤول أمام
دورا حيويًا في
المجتمعات المحلية ،أن يلعب ً
تواجه الناس .فاالندماج يبدأ من أخذ منظور
الدعم والتيسير ومطالبة الحكومات والجهات
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر في
الفاعلة األخرى بالوفاء بصالحياتها وواجباتها
االعتبار ،والتأكد من أن نهج االندماج عبر
مختلف المستويات واالتفاقيات لما بعد  2015والتزاماتها ،وأن تكون مسؤولة أمام السكان
يلبي احتياجات من هم في خط المواجهة ،حيث المعرضين للمخاطر.
َ
تتحول فيها السياسات إلى ممارسات.

لقد أتيحت لنا الفرصة لحضور اجتماعات لتبادل األفكار والخبرات
مع األعضاء األفارقة اآلخرين .ونحن اآلن على تواصل مستمر مما
ساعدنا في التخطيط والتنفيذ ،وكذلك في تعبئة الموارد.
ألزوما مونكيالBonferey Action Directe،
pour la Protection de l’environnement
( ،)ADPEالنيجر
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أدوارنا

أدوارنا
من أهم نقاط القوة في شبكتنا تنوع خبرات ومهارات أعضائنا .وهذا يخلق
قدرة على تولي مختلف األدوار والعمل عبر مستويات مختلفة (من محلية
إلى عالمية) ،وتوسيع أ ُ
طر وجداول أعمال التنمية المختلفة .وفيما يلي ستة
أدوار مترابطة تلعبها شبكتنا.

التحفيز

تعزيز
القدرات

نحن نحفز على العمل وبذل الطاقات عبر هذه نحن نعزز القدرات واإلمكانات من خالل
الحركة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الدعم من عضو إلى عضو ،ومن عضو إلى
وما وراءها لتسريع نهج المجتمع كله من أجل شريك
المرونة ،نحن نسهل ونؤيد العمل المحلي من
خالل العمل بالتضامن مع األشخاص األكثر
ضا للمخاطر
تعر ً

الحشد
نحن نخلق ونعزز العالقات والشراكات من
خالل ربط الجهات الفاعلة المحلية والوطنية
والدولية ،والعمل عبر مختلف المستويات،
وجداول وأ ُ
طر األعمال

أدوارنا

تضررا على طاولة
تعمل شبكة  GNDRعلى وضع أكثر المجتمعات
ً
حوار السياسات متعددة األطراف .توفر شبكة  GNDRأدلة قيمة
تساعد على توصيل أصوات المجتمعات؛ وذلك بمساعدة الشعوب ومن
أجل الشعوب.
سيرجيو بيريز ليون ،الوكالة السويسرية
للتطوير والتعاون

القيادة
الفكرية

إبراز
األصوات

نحن نبحث عن المعرفة ونجمعها وننشئها
نحن نحشد ونستخدم األصوات المحلية
ونتشاركها ،بما في ذلك المهارات واالبتكارات ونستخدم نفوذنا الجماعي للضغط والمطالبة
المحلية
باحتياجات وأولويات الفئات األكثر عرضة
للمخاطر

تقديم
التقارير
نحن نسعى جاهدين لضمان قدر أكبر من
المساءلة والشفافية من خالل المراقبة
واإلبالغ وتقييم التقدم على المستوى
المحلي
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العالم الذي نعيش فيه

العالم الذي
نعيش فيه
تتزايد الكوارث في حدتها وتأثيرها ،وهي تؤثر بدرجة أكبر بكثير
على المجتمعات التي تعيش في الفقر؛ حيث يعمل أعضاء شبكة
2
 GNDRمع هؤالء الفقراء في جميع أنحاء العالم.
النظم االقتصادية العالمية تخلق حالة من
تحتل بعض الكوارث كبيرة النطاق العناوين
عدم المساواة االقتصادية وتساعد في
العالمية ،ولكن معظم الكوارث تحدث خارج
استمرارها .حالة عدم المساواة تلك تعني أن
دائرة ضوء وسائل اإلعالم .إن إعصار
النمو االقتصادي ال يقلل من الفقر النسبي.
إيداي في جنوب إفريقيا ،وتسونامي 2018
إنها تزيد من المخاطر وتتداخل مع النماذج
في سوالويزي بإندونيسيا ،وأزمة الروهينجا
القديمة من اإلقصاء والتمييز المنهجي على
المستمرة في جنوب آسيا وإعصار هاجيبس
في اليابان ونزوح السكان في سوريا ،تذكرنا أساس الجنس والميول الجنسي والعرق والدين
جميعها بأهمية عملنا .ولكن  %68.5من كافة واإلعاقة والعمر والطائفة وغيرهم .ففرص
الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة والمعرفة
الخسائر االقتصادية في الفترة من 2005
حتى  2017تم إرجاع السبب فيها إلى أحداث والموارد األخرى غير متكافئة .وتؤدي
ذات خطورة ممتدة .وهي الكوارث "اليومية" 3عدم المساواة االقتصادية المتزايدة إلى تفاقم
المشكالت االجتماعية مثل بطالة الشباب
غير المرئية التي تسبب الكثير من الهشاشة
والعنف القائم على النوع ،وتحرم الناس من
التي تواجهها األسر والمجتمعات منخفضة
كرامتهم وحقوقهم .إن العنف وانعدام األمن
الدخل على خط المواجهة للكوارث 4.في
والتعرض للمخاطر والتهديدات كلها أجزاء
كل عام منذ عام  ،2000يفقد أكثر من ربع
مليار شخص منازلهم وسبل عيشهم وصحتهم من معادلة عدم المساواة .في العام الماضي،
صا يمتلكون ما يملكه أفقر
كان أغنى  26شخ ً
نتيجة لكارثة 5.إن النتيجة المترتبة على
المخاطر والتهديدات المتعددة التي يعاني منها  3.8مليار شخص  -أي نصف البشرية .ما
األشخاص الذين يعيشون في فقر وفي ظروف يقرب من نصف سكان العالم يتخطون بالكاد
مستوى الفقر المدقع ،ويعيشون على أقل من
هشة هي فقدان األرواح وسبل العيش .العالم
6
الذي يعيشون فيه هو عالم حدوث الكوارث فيه  5.50دوالر في اليوم .بينما تمتلك دول
مجموعة العشرين  %84من الثروة العالمية،
يعتبر شيء معتاد.

العالم الذي نعيش فيه

وتلك الحالة من عدم المساواة تؤدي إلى
ترسيخ الثروة والقوة في أيدي قلة ،مما يخلق
مجتمعات وهياكل تتشكل لتمثل مصالح األقلية
من النخبة على حساب غالبية المجتمع .عدم
المساواة المتزايد على المستوى الدولي نراه
ضا على الصعيدين الوطني والمحلي.
أي ً
ونظرا ألن الكوارث تؤثر على من يعيشون
ً
ً
في أشد الحاالت فقرا وأكثرها هشاشة بدرجة
أكبر بكثير من غيرهم ،فمن المهم توجيه
التركيز الدولي إلى االتفاقيات العالمية .ويشمل
ذلك إطار عمل سينداي للحد من مخاطر
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نحن نستخدم نتائج برنامج "آراء من خط المواجهة" في
محادثاتنا مع الحكومة حول مشروع قانون الحد من مخاطر
الكوارث في أوغندا ،وأخيرا ً تم نقل جهودنا في مجال الدعوة
إلى المرحلة التالية.
فريدريك أولينغا ،من شبكة التنمية للجمعيات التطوعية
للسكان األصليين ،أوغندا

ماري أسينزو 35 ،عام،
من كانيوغوغا بكامباال ،أوغندا .شاركت في مشروع
آراء من خط المواجهة .بعدسة :جومبا مارتن
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العالم الذي نعيش فيه

الكوارث  ،2030-2015وخطة عمل
والخاصة .إن النظر إلى األمور بعين َمن هم فلن تكون التنمية فعالة ،بل ربما تزيد من حدة
"تحويل عالمنا" (خطة التنمية المستدامة لعام في خطوط المواجهة ورؤية األشياء بالمنظور التهديدات ونقاط الهشاشة .ما يحدث في أغلب
 ،)2030واتفاق باريس وإعالن ومنصة
المحلي ومنظور اإلجراءات التنسيقية سيساعد األحوال هو أن المجتمعات األكثر عرضة
عمل بكين وخطة عمل أديس أبابا وخطة
على تجنب االزدواجية ويزيد من المكاسب
للمخاطر ومجموعات المجتمع المدني المحلية
"من أجل اإلنسانية" وخطة عمل "الحضرية
ويحقق التأثير المرجو.
التي يمكنها إيصال صوت هذه الحقائق المحلية
الجديدة" والميثاق العالمي للهجرة .ال تتعامل
ال تُمنَح الفرصة للعب هذه األدوار الرائدة.
سلطت "أجندة التمكين المحلي" المنبثقة من
أيا ً من أ ُ
طر العمل هذه مع النطاق الكامل
ومنذ انطالق حملتنا في  ،2007دأبت الشبكة
عملية القمة اإلنسانية العالمية الضوء على
للتهديدات ومحركات المخاطر التي تؤثر على
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
أربعة مجاالت للتركيز :تعزيز القدرات
المجتمعات في خطوط المواجهة بمفردها
والتغيرات في التمويل والتنسيق والقياس .وفي مخاطر الكوارث  GNDRعلى تنظيم
وبمعزل عن غيرها .ولكن هذه األطر مجتمعةً حين أن هناك عدة وجهات نظر حول ما يشكل حمالت من أجل تركيز محلي أكبر ،وقد ساعد
تعكس نطاق المخاطر ووسائل التصدي
برنامجنا المتطور "آراء من خط المواجهة"
"التمكين المحلي" حقيقةً ،فإن تجربة أعضاء
للمخاطر وتأمين تحقيق التنمية المستدامة.
على زيادة هذا التركيز.
 GNDRتقول إن السياسات والممارسات
ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التماسك لزيادة
يجب أن تكون مستنيرة بأرض الواقع ،وإال
في حين تم تقديم تعهدات سياسية بـ "عدم
الكفاءة والفعالية وتحقيق األهداف المشتركة
تخلف أحد عن الركب" ،وتم االتفاق على

تقول ثلثا منظمات المجتمع المدني
المحلية إنها غير قادرة على الدفاع عن
أولويات المجتمع في منتدياتها الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث.

يتحقق
االتساق
بعدة طرق

ما يقرب من نصف الحكومات المحلية
تعتقد أن مشاريع االستثمار المحلية ال
تأخذ المخاطر المحلية في االعتبار.
المصدر" :آراء من خط الموجهة" 2019

التكامل

التنسيق

يأتي (التكامل) على
المستوى المحلي:

يأتي (التنسيق) على
المستوى الوطني:

اإلجراءات التي تتعامل مع تهديدات
متعددة في نفس الوقت ،تكون
مستل َهمة من منظور األشخاص
األكثر عرضة للمخاطر.

تقوم اإلدارات المختلفة بتنسيق
أنشطتها بحيث ال يكون هناك أي
ازدواج أو نشاط يعوق النشاط اآلخر.

العالم الذي نعيش فيه

أهداف مشتركة إلنهاء الفقر وحماية الكوكب
وضمان السالم واالزدهار بحلول عام
 ،2030فإن الواقع في العديد من البلدان في
جميع أنحاء العالم هو أن مؤسسات الحكم
المحلي هي المسؤولة عن تنفيذ تلك التعهدات.
إن ما اختبره األعضاء في أرض الواقع هو
أن الحكومات المحلية تعتمد في الغالب على
الدعم النشط من منظمات المجتمع المدني
لتحويل السياسات إلى ممارسات ولتوصيل
صوت المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر
إلى المستوى الوطني بفعالية .إال أنه في كثير
من الحاالت نجد أن المساحة المتاحة للمجتمع
المدني للمشاركة والتعلم والتأثير تتقلص
بمرور الوقت .يسلط التحالف الدولي لمنظمات
ونشطاء المجتمع المدني ()CIVICUS
الضوء على تلك النزعة نحو "السيادة
الرئاسية" ،والتي تقوض صالحية الدساتير
والمؤسسات الوطنية التي تحافظ على الحقوق
7
واالتفاقيات الدولية.

ربما تعتبر الفترة الحالية فترة حرجة
لمواصلة شبكة  GNDRبناء وتعزيز
الدعوة والتعلم واإلجراءات المحلية
بشأن التنمية القائمة على الوعي
بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى.

وفي ظل تلك الظروف ،ربما تعتبر الفترة
الحالية فترة حرجة لمواصلة شبكة GNDR
بناء وتعزيز الدعوة والتعلم واإلجراءات
المحلية بشأن التنمية القائمة على الوعي
بالمخاطر اآلن أكثر من أي وقت مضى.

التواصل
يأتي (التواصل والمحاذاة)على
المستوى الدولي:
مختلف أ ُ
طر العمل وخطط التنفيذ لهذه
األطر تكون معروفة عبر القطاعات،
ويكون ثمة محاذاة بين األهداف،
والغايات ،والمؤشرات

يتطلب االتساق الفعال روابط
محلية ووطنية ودولية قوية،
تدعم مصالح األشخاص
األكثر عرضة للمخاطر
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حركة للمخاطر
ستة عوامل ُم ِ ّ

ستة عوامل
حركة للمخاطر
ُم ِ ّ
1

تغير
المناخ

2

الصراعات

3

عدم المساواة
بين الجنسين

حركة للمخاطر
ستة عوامل ُم ِ ّ
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بالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة ،هناك العديد من التهديدات والتحديات الراسخة والناشئة
التي تؤثر على حياة وسبل عيش األشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة ممن يعمل
أعضاؤنا معهم .ويشمل ذلك تغير المناخ واألوبئة وعدم االستقرار االقتصادي والمالي
واإلرهاب والشبكات اإلجرامية الدولية وضعف حماية اإلنترنت والتقلب الجغرافي
السياسي وأشكال الصراع المختلفة ،باإلضافة إلى المخاطر الطبيعية وغيرهم الكثير.
حركة للمخاطر أكد عليها أعضاء شبكة  GNDRوأصحاب
هناك ستة عوامل مترابطة ُم ِ ّ
المصلحة يجب التركيز عليهم بشكل خاص في هذه االستراتيجية:

4

انعدام األمن
الغذائي
والمائي

5

التوسع
الحضري

6

النزوح
القسري
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حركة للمخاطر
ستة عوامل ُم ِ ّ
تغير المناخ

 .1تغير المناخ
شكلت الكوارث الناجمة عن المناخ  %90من
مجمل الكوارث الكبرى بين عامي 1998
و ،2017وهي تحدث اآلن بمعدل مرة
واحدة إسبوعيا ،معظمها خارج دائرة الضوء
الدولي .يهدد تغير المناخ بإبادة جهود التنمية
التي بذلها العالم في اآلونة األخيرة 8 .أفادت
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
( )IPCCبأن الحد من ظاهرة االحتباس
الحراري إلى  1.5درجة مئوية يسير جنبًا إلى
جنب مع بلوغ األهداف العالمية المحددة للتنمية
المستدامة والقضاء على الفقر ،وأنه من المهم
حدوث تحوالت غير مسبوقة في جميع جوانب
المجتمع للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة
إلى  1.5درجة مئوية مقارنةً بمعدل درجتين
9
مئويتين أوأعلى.
تعتبر األحداث المناخية الجامحة وارتفاع
منسوب سطح البحر هي المعيار الجديد ،ومن
المتوقع أن يزداد تواتر األخطار المفاجئة

آثار تغير المناخ تعني أن خسائر الكوارث في
وحدتها ،وأن تتفاقم آثار األخطار بطيئة
الحدوث .سوف تتغير أنماط الطقس وهطول ازدياد .شهدت السنوات العشرون الماضية
عا بنسبة  %251في الخسائر االقتصادية
األمطار في جميع أنحاء العالم مع زيادة
ارتفا ً
الجفاف وشدته في بعض األماكن ،والفيضانات المباشرة الناجمة عن الكوارث المتعلقة
بالمناخ ،وأن الناس األكثر عرضة للمخاطر
في أماكن أخرى.
هم الذين يتأثرون في كثير من األحيان أكثر
إن التدهور البيئي الناتج عن إزالة الغابات
10
من غيرهم بكثير ،ال سيما في بلدان الجنوب .
وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور أنماط
إن تركيزنا على التنمية الواعية للمخاطر
الصرف والتنمية غير العلمية وغيرها من
يتطلب منا توفير منظور خطوط المواجهة
العوامل ،كلها تزيد من المخاطر التي تهدد
في نقاش العدالة المناخية حول الخسارة
المجتمع واألرض .من الواضح أن المخاطر
واألضرار ،لتحديد طرق لزيادة دمج التكيف
المناخية والبيئية تمثل تحديات ذات أولوية
مع تغير المناخ في الحد من مخاطر الكوارث،
تؤدي إلى زيادة المخاطر بطرق متعددة:
ارتفاع منسوب مياه البحر والتصحر وحرائق والدعوة إلى االستثمار القائم على الوعي
بالمخاطر المناخية والكوارث ،والمطالبة
الغابات وندرة المياه والطقس القاسي وبور
المحاصيل والنزوح والهجرة وزيادة مخاطر بالعمل على مستوى المجتمع بأسره .سلط
حدوث أنواع مختلفة من النزاعات .ويؤثر هذا أعضاء شبكة  GNDRفي جميع المناطق
على كافة المجتمعات التي يعمل معها أعضاء الضوء على هذا التحدي المهم الذي سيستفيد
من القوة الجماعية لشبكتنا.
شبكة  GNDRبطريقة أوبأخرى.

المنظور المحلي
يحب ضمان المراقبة على المستوى المحلي بحيث يمكن
تقييم فعالية التدخالت من قبل أولئك الذين يهدفون إلى
االستفادة من هذه التدخالت.
شاركت المجتمعات في قاديز بالفلبين في عملية تخطيط تشاركية
لتطوير الخطة الخمسية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ الخاصة بالمدينة .شملت العملية مشاركة المجتمعات
منذ بداية التدخل ،وكذلك مشاركتها في توجيه األنشطة (من خالل
إنشاء مجموعة توجيهية بقيادة محلية) ومراقبة نجاحها (من خالل
هياكل المراقبة والتقييم التشاركية).
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 .2الصراعات
يعمل العديد من أعضاء شبكة  GNDRفي
من تعرضها للكوارث .لذا يُعد إدراك أن
الدول الهشة ،وفي السياقات التي تكون فيها
الصراع بأشكاله المختلفة يزيد من حالة
الديمقراطية غير مستقرة أومهددة .إن تأثير
الهشاشة أمر بالغ األهمية عند تصميم
تغير المناخ ،باإلضافة إلى التهديدات األخرى ،استراتيجيات الحد من المخاطر في خطوط
يؤدي إلى تفاقم هذه الهشاشة ،و %58من
المواجهة .كما أن الخالفات االجتماعية
الوفيات الناجمة عن ما يسمى "الكوارث
السياسية تجعل من الصعب تطبيق مفهوم
الطبيعية" تقع في أضعف  30دولة ،مع وجود مركزية الدولة في وضع السياسات واآلليات
أعداد كبيرة من األشخاص المتأثرين في كثير كمدخل أساسي للحد من المخاطر .مع تزايد
من األحيان غير مبلَّغ عنهم أويتم التبليغ عن
حدوث حاالت الضعف والصراع بأشكال
أعداد أقل من األعداد الحقيقة .من كل 100
مختلفة ،يعبر األعضاء عن الحاجة الملحة
دوالر تنفق على االستجابة في الدول الهشة،
لشبكتنا لفهم العالقة بين الصراع والتنمية
تم إنفاق  1.30دوالر فقط على الحد من
القائمة على الوعي بالمخاطر وترتيب
11
مخاطر الكوارث بين  2005و .2010
أولوياتها بشكل أفضل .إن تكامل التنمية
الكوارث تحدث بشكل متزايد في مناطق
واألعمال اإلنسانية ومساعي ترسيخ السالم
النزاع ،وعندما يكون النزاع ،بما في ذلك
هي أحد القضايا التي اكتسبت أهمية دولية.
العنف السياسي ،جز ًءا من الواقع المحلي،
في حين أن أهمية ما يسمى بـ "عالقة الترابط
يصبح من الصعب تطبيق النهج التقليدية للحد الثالثية" (التنمية  -العمل اإلنساني  -السالم)
من المخاطر.
مفهومة جيدًا ،ال يزال تنفيذها يمثل تحديًا.
وتتمثل مساهمتنا كشبكة عالمية في التعلم من
إن ما اختبره العديد من أعضاء شبكة
 GNDRفي أرض الواقع هو أن المجتمعات الواقع المحلي ،لمشاركة هذا التعلم وتوصيله
للغير ،حيث يطلب األعضاء المزيد من
في بلدانهم تواجه العنف والتهميش مما يزيد
التركيز على هذا األمر.

100
في كل

دوالر

1.30
أنفقت على االستجابة في
الدول الضعيفة ،تم إنفاق

دوالر

فقط على الحد من مخاطر
الكوارث.بين عامي
 2005و.2010

المنظور المحلي
اتساق السياسات.

%58
من الوفيات الناجمة عن ما يسمى
"بالكوارث الطبيعية" تحدث في الثالثين
دولة األكثر هشاشة

في هندوراس ،تصنف المجتمعات
األكثر عرضة للمخاطر النزاع
كعائق أمام مساعي الحد من تأثير
الفيضانات.

LV4

28

حركة للمخاطر
ستة عوامل ُم ِ ّ
عدم المساواة بين الجنسين

 .3عدم المساواة
بين الجنسين
من أهم العوائق أمام التنمية القائمة على
الوعي بالمخاطر ،والمرتبطة بكافة محركات
المخاطر األخرى ،هي عدم المساواة بين
الجنسين .ما لم تتحول التنمية بشكل ممنهج إلى
النظرة التحولية للمساواة بين الجنسين ،فسوف
نرى الكوارث تضع النساء في دورات فقر
مستعصية.
تُظهر األبحاث في جميع أنحاء العالم أن
النساء والفتيات مازلن يتعرضن للتمييز في
التعليم والتوظيف والصحة والتمثيل السياسي،
وغير ذلك .باإلضافة إلى ذلك ،تتأثر النساء
والفتيات بالكوارث بدرجة أكبر من غيرهن
بكثير ،على الرغم من أن كثيرا ً ما يكونن
أول المستجيبين ،إال إنهن يتعرضن بانتظام
للتمييز عند إجراء جهود اإلصالح وإعادة
التأهيل .إن العواقب مدمرة ،ليس فقط لألفراد،
ولكن لألسر والمجتمعات والمجتمع ككل.
تتجلى ذكورية النظام في أشكال مختلفة،
والمجتمعات هي الخاسرة بعدم تسخير تنوع
المهارات والخبرات ووجهات النظر من
البشرية جمعاء ،بدالً من نصف السكان فقط.
بينما يسلط المنتدى االقتصادي العالمي الضوء
على التقدم الذي تم إحرازه ،إال أنه ال يزال
يتنبأ بأن التكافؤ بين الجنسين على المستوى
العالمي بعيد جدًا وأن هناك ثغرات هائلة
يتعين إغالقها ،خاصة فيما يتعلق بالتمكين
12
االقتصادي والسياسي.

ويعني ذلك ضمان تمكين النساء الالئي
يواجهن المخاطر والالتي يعشن في ظروف
هشة من توفير الحلول والمطالبة بالحقوق
والخدمات وزيادة قدرتهن على الوصول
إلى المعلومات والمشاركة في عمليات صنع
القرار .وهذا يُحتم علينا في السنوات الخمس
المقبلة إن أردنا أن نقلل من الخطر الواقع
عليهن ،أن نقف سويًا إلحداث تغيير كبير في
إن ما اختبره أعضاء شبكة  GNDRالذين
النظر إلى النساء من تصنيفهن كمجموعة
يعملون مع المجتمعات المحلية يقول أنه من
أجل إحراز تقدم تحويلي في الحد من المخاطر واحدة ذات ظروف متطابقة وكأن نفس الشيء
يناسب الجميع ،إلى تطوير طرق مميزة لبناء
وتعزيز مرونة المجتمع ،فإن التركيز على
قدرتهن على التكيف حسب السياقات والعوامل
قضية عدم المساواة بين الجنسين أمر بالغ
األهمية لفهم محركات المخاطر وتحديد نقاط المختلفة التي تعاني منها النساء ،بما في ذلك
العمر والثقافة والطبقة والطائفة وغيرها.
التركيز وتصميم وتطوير األنشطة المختلفة.

حركة للمخاطر
ستة عوامل ُم ِ ّ
انعدام األمن الغذائي والمائي

 .4انعدام األمن
الغذائي والمائي
يرى الكثيرون أن انعدام األمن الغذائي والمائي
هو أكبر التهديدات على مستقبلنا 13.ويرتبط
نقص األطعمة ال ُمغذية واإلدارة الضارة بالمياه
وندرة المياه بعوامل اجتماعية ثقافية متعددة
وسياسات اقتصادية ،وقد أبرز أعضاء شبكة
 GNDRهذا التهديد المتزايد في أجزاء
مختلفة من العالم كمجال يجب التركيز عليه
بشكل خاص.
يتحقق األمن الغذائي عندما يكون لدى جميع
الناس ،في جميع األوقات ،إمكانية للوصول
المادي واالجتماعي واالقتصادي إلى طعام
كاف وآمن ومغذي لتلبية االحتياجات الغذائية
لحياة منتجة وصحية .ولكن الحقيقة هي أنه
بينما يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء في العالم
إلطعام كل شخص  2800سعرة حرارية كل
يوم ،وهو أكثر مما يحتاجه معظم البالغين،
يعاني واحد من كل تسعة أشخاص من سوء
التغذية المزمن .يعتبر األمن المائي هو "توفر
كمية ونوعية مقبولة يمكن االعتماد عليها من
المياه للصحة وسبل المعيشة واإلنتاج ،إلى
جانب مستوى مقبول من المخاطر المتعلقة
بالمياه 14".يعيش أكثر من مليار شخص في
المناطق الشحيحة بالمياه ،وتشير التنبؤات
إلى أن  3.5مليار شخص قد يواجهون ندرة
المياه بحلول عام  700 15.2025مليون
شخص في جميع أنحاء العالم قد يصبحون من
النازحين بسبب ندرة المياه الشديدة بحلول عام
 16.2030هناك عجز في المياه العذبة بحيث
أصبحت أقل مما يكفي لتلبية الطلب في معظم
أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق األوسط ،وما
يقرب من ملياري شخص في العالم يفتقرون
إلى المياه النظيفة.

700
مليون

شخص في جميع أنحاء العالم قد
يصبحون من النازحين بسبب ندرة
المياه الشديدة بحلول عام 2030

إن التعدي على األراضي والتوسع غير
المخطط له واإلفراط في استغالل الموارد
وإزالة الغابات والفساد وخصخصة األراضي
والمياه كلها عوامل تسهم في زيادة انعدام
األمن الغذائي والمائي .إن المجتمعات التي
تعيش في فقر ،والتي يعمل معها أعضاء شبكة
،GNDR
هي األكثر عرضة للمخاطر .فهم يواجهون
التحديات المتمثلة في عدم توفر األطعمة
المغذية والمياه النقية وإمكانية الحصول
عليهما وبأسعار معقولة .أفاد أعضاء شبكة
 GNDRأن نقص هذه الضروريات األساسية
يسبب الوفيات وسوء التغذية واألمراض
والصراعات في جميع أنحاء العالم.

3.5
مليار شخص
قد يواجهون ندرة المياه
بحلول عام 2025

 1من كل 9
أشخاص
يعاني من سوء
التغذية المزمن
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التوسع الحضري

 .5التوسع الحضري
شخص لخطر الزالزل ،بينما يخضع 157
يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم في
مناطق حضرية — وتزداد أعداد َمن يعيشون مليون شخص لتهديد العواصف ال ُمدمرة.
في مدن شديدة الكثافة .ازداد التوسع الحضري باإلضافة إلى ذلك ،تُهدد ارتفاعات ُمستوى
البحر الماليين من األشخاص الذين يعيشون
في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة
في المدن الساحلية على ارتفاع أقل من خمسة
الدخل بسرعة خالل الخمسين سنة الماضية.
18
أمتار من ُمستوى البحر.
على سبيل المثال ،ازدادت في نيبال ومالي
نسبة األشخاص الذين يعيشون في المناطق
ترتفع نسبة اإلبالغ عن المزيد والمزيد من
الحضرية أكثر من أربعة أضعاف ،وفي
الكوارث في المناطق الحضرية في البلدان
نيجيريا وكينيا بأكثر من ثالثة أضعاف .عندما منخفضة ومتوسطة الدخل ،وفي ظل عمل
يكون هذا النمو الحضري غير مخطط له ،تنشأ العديد من أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
أحياء عشوائية وتزداد المخاطر
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
الموارد
مع نقص إمكانية الوصول إلى
مع المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر في
17
األساسية.
عالوة على ذلك ،فإن  %80من هذه المناطق الحضرية ،فإن هذا االتجاه
أكبر مدن العالم معرضة لمجموعة متنوعة من
ال ُمتمثل في التوسع الحضري ال ُمتزايد
المخاطر ،حيث تشكل الفيضانات والزالزل
والمخاطر المرتبطة به التي يمكن أن تترتب
والعواصف أكبر التهديدات .يتعرض 379
ً
مجال مه ًما للتركيز عليه في
على ذلك ،يُعد
مليون شخص من سكان الحضر لخطر
المستقبل.
فيضان األنهار ،ويتعرض  283مليون

379

مليون

سكان المناطق الحضرية
من ُ
ُمعرضون لخطر فيضان األنهار

157

المنظور المحلي
تُسهم التنمية في زيادة المخاطر
الحالية أوخلق مخاطر جديدة.

مليون

سكان المناطق
من ُ
الحضرية ُمعرضون
لخطر الزالزل

نشأت أزمة المياه في مدينة تشيناي في عام
 2019نتيجة لعدة عوامل .من بين تلك
العوامل كان تغير المناخ والنمو السكاني
والتنمية الحضرية سيئة التخطيط التي تعدت
LV5
على خزانات المياه.
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 .6النزوح القسري
أصدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة
تقريرا تُشير فيه إلى أن
لشؤون الالجئين
ً
قسرا ً في العالم قد بلغ ُمستوى
عدد النازحين ً
قياسي خالل عام  70.8 :2018مليون
قسرا بسبب
شخص قد أُرغموا على النزوح ً
االضطهاد أوالنزاع أوالعنف العام أوانتهاكات
حقوق اإلنسان أوألسباب أخرى 19.ويفر
يوميا  37ألف شخص من منازلهم بسبب
النزاع واالضطهاد .ومع بلوغ ُمتوسط ُمدة
النزوح  25عا ًما ،أصبح من ال ُمهم للغاية تلبية

37

احتياجات النازحين والالجئين داخليًا ،ليس
فقط على المدى القصير ،بل منحهم القدرة
على التكيف مع أوضاعهم على المدى البعيد.
فتحرك السكان بأعداد كبيرة داخل الحدود
وعبرها يمكن أن يؤدي إلى تقليص إمكانية
الوصول إلى الخدمات األساسية وخيارات
كسب العيش ،ويزيد من احتمالية التعرض
للعنف والفقر وانعدام األمن ،ليس فقط
20
ضا للمجتمعات ال ُمضيفة.
للنازحين بل أي ً

ألف

شخص يفرون من منازلهم يوميًا
بسبب النزاع واالضطهاد

70.8

مليون

فبناء قُدرة األشخاص على المرونة أثناء تنقلهم
هو أمر صعب للغاية .كيف يُمكننا دعم قدرة
المجتمعات المحلية األكثر عرضة للمخاطر
على الصمود والتغيير بالرغم من الصدمات،
في نفس الوقت الذي يكونون فيه قد تركوا
سبل عيشهم وراءهم ؟ كيف يمكننا بناء القدرة
على المرونة أمام الكوارث عند المجتمعات
التي فقدت االتصال بشبكات الدعم المعنية
بها ؟ يعمل العديد من أعضاء الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRمع كل من المجتمعات المضيفة
والنازحين للحد من هذه المخاطر في ظروف
بالغة الصعوبة .يُشكل هذا االتجاه ال ُمتنامي
تحديًا آخر لشبكتنا :فنحن بحاجة إلى التفكير
في كيفية عملنا معًا ،في ضوء عضوية الشبكة
عرضة
وخارجها ،بهدف دعم الفئات األكثر ُ
للخطر.

قسرا في جميع
شخص قد أُرغموا على النزوح ً
أنحاء العالم عام  2018بسبب االضطهاد
أوالنزاع أوالعنف العام أوانتهاكات حقوق
اإلنسان أوألسباب أخرى.
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نظرية التغيير

نظرية التغيير
ما هي
رؤيتنا ؟

عالم يعمل فيه الجميع معًا لتعزيز قدرة األشخاص األكثر تعرضًا
للمخاطر على المرونة ،ومنع المخاطر من أن تصبح كوارث

لماذا لم يتحقق ذلك ؟

يمكن أن تحقق رؤيتنا إذا:

ما يحدث في الواقع هو أن آثار الكوارث تزداد
وتؤثر على الفئات األكثر تهميشا بنسبة أكبر من
غيرهم بكثير ألن:
الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدني
إليصال صوت الواقع المحلي يتقلص
بمرور الوقت

نشأت شراكات وإجراءات ُمشتركة بين
منظمات ال ُمجتمع المدني ،وتم توسيع نطاق
األنشطة المدنية

اإلجراءات التي تُتَّخذ ال تكون ُمناسبة،
حيث إنها غير قائمة على أساس
الحقائق المحلية

كانت هناك زيادة في الجهات الفاعلة
المحلية التي تحدد أولويات المرونة وت َؤ ِ ّمن
الموارد الكافية

غالبًا ما تكون التنمية غير قائمة على الوعي
بالمخاطر ،بل وتتسبب في إحداث المزيد من
المخاطر بسبب التعامل مع الفقر والكوارث
وتغير المناخ على نحو غير متسق

وضعت التنمية في اعتبارها التهديدات
المتعددة على الصعيد المحلي

نظرية التغيير
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لتحقيق هذه التغييرات ،ينبغي على الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRالقيام بما يلي:
تعزيز التعاون والتعبئة والتضامن بين منظمات المجتمع المدني
يمكننا تحقيق هذا الهدف إذا تحقق ما يلي:
أن تدرك منظمات المجتمع المدني إن التعاون أكثر فائدة من المنافسة

وضع آليات وسياسات من شأنها تيسير هذا التعاون

أن تكون منظمات ال ُمجتمع المدني قادرة على التعاون

تحميل منظمات ال ُمجتمع المدني مسؤولية التعاون فيما بينهم

دعم حركة التمكين المحلي
يمكننا تحقيق هذا الهدف إذا تحقق ما يلي:
أن تؤمن الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن منظمات المجتمع المدني
يجب أن تتولى دور القيادة

أن تتوفر البيئة المناسبة لتولي منظمات
المجتمع المدني دور القيادة المحلية

أن تتمتع منظمات المجتمع المدني المحلية بالقدرة على القيادة والمساءلة أمام
المجتمعات األكثر عرضة للخطر

وضع مسؤولية التمكين المحلي على عاتق
الجهات الفاعلة العالمية والوطنية

السعي لتنفيذ عمليات تنمية قائمة على الوعي بالمخاطر
يمكننا تحقيق هذا الهدف إذا تحقق ما يلي:
أن تؤمن القطاعات ال ُمختلفة أنه يتعين عليها بناء قدرة األشخاص على
المرونة ،في ظل دفعها للتنمية قد ًما

إتاحة فرصة للتعاون أمام مختَلَف القطاعات
وعلى ُمختلف ال ُمستويات

إيجاد المعرفة ال ُمستندة على األدلة وأن يتم تطبيقها على كيفية تنفيذ عمليات
تنمية فعالة قائمة على الوعي المخاطر في ستة سياقات ُمهمة

أن يصبح لدى جميع الجهات الفاعلة ،ليس فقط الجهات ال ُمختصة في
مجال الحد من مخاطر الكوارث ،أدوارا تهدف لوضع المخاطر في
االعتبار
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أهدافنا

أهدافنا
لدينا ثالثة أهداف مستقبلية مترابطة:

منحتنا شبكة  GNDRالشجاعة والقوة
لتحميل حكوماتنا المسؤولية عن الشأن
الداخلي والخارجي للبالد .أنا ال أشعر مع شبكة
 GNDRأنني بمفردي .أشعر وكأني جز ًءا من
المجتمع العالمي.
سارور باري ،منظمة باتان للتنمية ،باكستان

1
تعزيز التعاون
والتضامن والتعبئة
لدى منظمات
ال ُمجتمع المدني

المنظور المحلي
تُسهم التنمية في زيادة المخاطر
الحالية أوخلق مخاطر جديدة.
في ماليزيا ،اتبعت السلطة المحلية
في مدينة سيبيرانغ بيراي نه ًجا
تشاركيًا لوضع استراتيجيتها الجديدة.
عا لتوصيات الشبكة ،تتض ّمن
واتبا ً
االستراتيجية مجموعة مشتركة من
اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة حماية
البيئة على الفور ،والحد من مخاطر
الكوارث وتطوير إدارة شاملة وتنمية
LV6
اقتصادية محلية.

أهدافنا
الهدف 1

كبيرا من حيث العدد
نمت شبكتنا ً
نموا ً
والتنوع والقوة خالل العقد الماضي .فنحن
نُعزز مكانتنا باعتبارنا شبكة عالمية ذات
تأثير ُمتزايد تسعى لتحقيق التنمية القائمة
على الوعي بالمخاطر .وفي الوقت الحالي،
أصبح لزاما علينا إدراك هذا المنظور من
خالل ضمان أن يكون لدى األعضاء اآلليات
والموارد وااللتزام بالعمل بشكل تعاوني عبر
شبكتنا وخارجها.
فهناك حاجة ماسة إلى تغيير الطريقة التي
يتفاعل بها المجتمع مع الكوارث وزيادة
التركيز على المواطنين الذين يقع عليهم القدر
األكبر من أثر تلك الكوارث .فنحن بحاجة
للتركيز بشكل واضح على التعاون والتضامن
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حتى نتمكن من العمل سويًا بشكل فعّال عبر
البلدان والقارات ،وبناء حركة عالمية من أجل
التغيير التحويلي.
ضا إعادة تنشيط االلتزامات
كما ينبغي علينا أي ً
واآلليات التي يُنفذها أعضاء الشبكة باستمرار
في العمل الذي يقومون به في جميع أنحاء
العالم .ولضمان قدرة شبكتنا على تمثيل من
يعيشون في فقر وفي أوضاع ُمزرية في أجزاء
من أكثر األماكن صعوبة على األرض ،ينبغي
ضا تعزيز هياكل المساءلة والحوكمة
علينا أي ً
لدينا.
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أهدافنا
الهدف 2

2

روابط بين الجهات الفاعلة المحلية على
ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون
المستوى األفقي وعبر المستويات المحلية
قيادة على المستوى المحلي .ينبغي تمكين
والوطنية والدولية ،من أجل تفعيل المساءلة
المجتمعات المحلية األكثر عرضة للمخاطر
والتأثير عليها وتنفيذها ،ونقل الموارد المالية
من المشاركة والتأثير واتخاذ القرارات ذات
الصلة بالسياسات والممارسات اإلنمائية القائمة بحيث تتماشى األفعال مع األقوال.
على الوعي بالمخاطر ألنهم هم األشخاص
تربط حركة التمكين المحلي المجتمعات
األكثر عرضة لها .فالمجتمعات المحلية لديها المحلية في جميع البلدان حول العالم وتعمل
معرفة أساسية وخبرة كبيرة بالتهديدات التي
على توصيل أصواتها على الصعيدين الوطني
يواجهونها ونتائجها ،واإلجراءات التي تساعد والدولي .فهي تؤكد على دعم حقوق اإلنسان
على الحد من المخاطر والعوائق التي تعترض لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر ،وتُدرك
سبيلهم .بالنسبة ألعضاء الشبكة العالمية
وجود معارف وخبرات والتزامات على جميع
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
المستويات ،ولكن ينبغي أن يكون للمجتمعات
( )GNDRالذين يعملون على خطوط
المحلية األكثر عرضة للمخاطر والمنظمات
مواجهة الكوارث ،فإن نهج التمكين المحلي
التي تعمل في خطوط المواجهة مجال للتأثير
ال تؤمن الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني هو نهج ثوري يُغير التفكير العالمي الهرمي
والوصول إلى الموارد والقدرة على اتخاذ
سا على عقب .فهو يعني
للحد من الكوارث ( )GNDRأن التمكين المحلي التقليدي ويقلبه رأ ً
القرارات .لذلك ،ينبغي توفير حركة تمكين
يجب أن يركز فقط على توجيه أموال المساعدات
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية األكثر عرضة محلي بتلك السمات من أجل إحداث التغيير
اإلنسانية إلى الجهات الفاعلة المحلية فحسب،
والمهارات،
المعرفة
حيث
من
للمخاطر
التحويلي المطلوب لعالم يُصبح فيه األشخاص
بل يهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية على الصعيد
حيث
من
فعالة
وإجراءات
نظم
ووضع
عرضة للخطر قادرين على منع
األكثر ُ
المحلي والوطني والدولي ،بحيث تملك الجهات
ساءلة،
م
لل
الخاضعة
اإلدارة
وممارسة
الحوكمة
ُ
الفاعلة المحلية (السلطات المحلية ومنظمات
المخاطر من التحول إلى كوارث.
المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمجتمعات ودعم بيئة سياسات تمكينية للحكومات
األكثر عرضة للخطر) القدرة والموارد والسلطة الوطنية/الحكومات الوطنية الفرعية،
والوكاالت المانحة ،والمنظمات غير الحكومية
التي تحتاج إليها لتقرير كيفية تعزيز قدرتها
الدولية ،والقطاع الخاص ،مع ضمان وجود
على التكيف.

دعم حركة
التمكين المحلي

المنظور المحلي
إن تضمين المجتمعات المحلية
في التخطيط لإلجراءات وتنفيذها
يضمن إسهامات أكثر فعالية.

في الصومال ،تتم استشارة كبار
السن في وضع خطط لتحسين إمكانية
الوصول إلى المياه في مجتمعاتهم
المحلية .فمعرفتهم بمصادر المياه
الجوفية التقليدية قد دعمت بالفعل
أنشطة المشروع .كما أن تحديد مصادر
المياه وتخصيص استخدامها إما للبدو
الرحل أوللمجموعات الرعوية ساعد
ُ
في تقليل احتمال نشوب نزاع بين
LV8
المجموعتين.
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أهدافنا
الهدف 3

ال يُمكن تحقيق التنمية المستدامة إال إذا تم فهم
المخاطر المحلية فه ًما كامالً .فمن ال ُمحتمل
حدوث المخاطر ،وقد تترتب عليها آثار
سلبية على حياة األشخاص وسبل معيشتهم
وممتلكاتهم .وتُحدَّد مستويات المخاطر حسب
التهديدات التي يواجهها األشخاص ونقاط
ضعفهم وقدراتهم على مواجهتها .تقول
المجتمعات المحلية إن عمليات التنمية عندما
ال تكون قائمة على الوعي بالمخاطر ،فإن ما
يُسمى "بالتنمية" يكون في الواقع بعيدًا كل
البعد عن تحقيق أي تقدم ،بل إنه في واقع
األمر يؤدي إلى خلق المزيد من المخاطر
الحالية ويضيع فرصة تحقيق أي مكاسب
محتملة.

37

الثالثي وتنفيذه لتحقيق التنمية المستدامة القائمة
على الوعي بالمخاطر والتي من شأنها بناء
قدرة األشخاص األكثر عرضة للمخاطر على
المرونة.

مجموعة األنشطة المتعددة التي يقودها
األعضاء تمكن الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
من ضمان إسهام المعارف والخبرات
والحقائق المحلية في خطط التنمية لجميع
الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الحكومة
والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ،بحيث
تكون السياسات والممارسات قائمة على
الوعي بالمخاطر .فحتى من يعيشون في موقع
واحد يُمكن أن يواجهون أنواعا متعددة من
من أجل فهم التهديدات والمخاطر المعقدة
االحتياجات والمخاطر .وهذه االحتياجات
والتحديات والفرص والشكوك والخيارات التي تكون مترابطة مع الوسائل التي من شأنها الحد
تواجهها المجتمعات المحلية األكثر عرضة
من المخاطر.
للمخاطر وتقييمها ،من ال ُمهم للغاية تحقيق
وهذا التحدي ال يكون على النطاق المحلي
المشاركة مع هؤالء األشخاص األكثر عرضة
ضا على النطاقين الوطني
فحسب ،بل أي ً
للمخاطر .وفي ظل حدوث هذه الشراكات ،فإن
والدولي .التزمت الحكومات بتنفيذ مجموعة
تعتقد الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني الحاجة إلى الترابط بين القطاعات والسياسات
من األطر الدولية ،وهي تعكس مجتمعة
للحد من الكوارث أن التنمية القائمة على الوعي تكون واضحة ،ال سيما في سياق األزمات
مجموعة من المخاطر واالحتياجات
بالمخاطر تتمحور حول إعطاء األولوية للمخاطر أو ما بعد األزمات :فالعنف والمخاطر وعدم
كثيرا ما تفتقر
المجتمعية .ولكن هذه األطر ً
االستقرار السياسي جميعها أجزاء من نفس
التي تواجهها المجتمعات التي تعيش في أكثر
إلى االتساق على الصعيد المحلي ،ويتم تنفيذها
المعادلة بالنسبة للمجتمعات التي تعيش في
األوضاع صعوبةً ،ومراعاة هذه المخاطر عند
بمعزل عن ُمختلف اإلدارات الحكومية .ال
تصميم ،وتنفيذ خطط التنمية وإجراءاتها .فالنهج ظروف هشة .إذا اعتقدنا أن الحاجة إلى
يُسهم ذلك في خلق أوجه قصور واحتماالت
القائم على الوعي بالمخاطر من منظور األشخاص العمل اإلنساني تُمثل دليال على إخفاق التنمية،
للحد من قدرة األشخاص على مواجهة
فإنه يلزم تحقيق تكامل أقوى بين التنمية
األكثر عُرضة للخطر يؤدي إلى تمكين عمليات
المخاطر بدالً من بنائها فحسب ،بل ويتجاهل
تنمية أكثر استدامة وقدرةً على المرونة ،ويحفز والسياسات واإلجراءات والجهات الفاعلة
ضا الروابط بين هذه االحتياجات واألسباب
أي ً
في مجال المساعدة اإلنسانية وتحقيق السالم.
كل المشاركين في هذا النهج على إدراك أن
األساسية للمخاطر.
من الضروري للغاية زيادة فهم نهج الترابط
صا.
خيارات التنمية تخلق
مخاطرا كما تخلق فر ً
ً

السعي لتنفيذ
عمليات تنمية
قائمة على
الوعي بالمخاطر

المنظور المحلي
التنمية القائمة على الوعي
بالمخاطر.
في جمهورية تشاد ،أكدت المجتمعات
األكثر عرضة للمخاطر على أن الفساد
ً
حاجزا يحول دون منع الفيضانات
يُمثل
LV9
في العديد من المناطق
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تحقيق
أهدافنا
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تروي أحد أعضاء المجتمع في أينا بجمهورية الدومينيكان
تجربتها في مشروع  Riesgolandiaأثناء زيارة التبادل بين
البالد التي نظمتها لشبكة  .GNDRبعدسة :ليديا سانتاناSSID/
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تحقيق أهدافنا
الهدف 1

الثقافة

القدرات

النتائج

النتائج

أن تدرك منظمات المجتمع المدني إن التعاون
أكثر فائدة من المنافسة

أن يكون لدى منظمات المجتمع المدني المهارات
والقدرات الالزمة للتعاون

مؤشرات النجاح:
زيادة فهم منظمات المجتمع المدني لفوائد التعاون ،يتم قياسه بالمسح
السنوي للعضوية

مؤشرات النجاح:
زيادة قدرات تعاون األعضاء ،طبقا لمقياسه في
تقييم القدرات السنوي.

األنشطة

األنشطة

إقامة حمالت "التعاون وليس المنافسة" ،لتسليط الضوء على فوائد
العمل الجماعي

تقييم القدرة على التعاون وتعزيزها ،بما في ذلك كيفية تطوير
استراتيجيات الشراكة ،وكيفية العمل على تنمية الموارد من خالل
ائتالفات ،وكيفية التوسط والحفاظ على الشراكات مع أنواع مختلفة من
الجهات الفاعلة .ويمكن تحقيق بذلك من خالل التدريبات واإلرشادات
والكتيبات اإلرشادية

نشر قصص نجاح التعاون لمساعدة منظمات المجتمع المدني في
إدراك أنه يُمكن فعليًا بناء القدرة على المرونة من خالل التعاون

إعداد دليل إرشادي حول كيفية بناء القدرة على المرونة بشكل تعاوني

تعزيز التعاون والتعبئة
والتضامن بين منظمات
المجتمع المدني

تحقيق أهدافنا
الهدف 1
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الهياكل

المساءلة

النتائج

النتائج

وضع آليات وسياسات من شأنها
تيسير هذا التعاون

تحميل منظمات ال ُمجتمع المدني مسؤولية
التعاون فيما بينهم

مؤشرات النجاح:
اجتماع مجموعات التنسيق الوطنية واإلقليمية سنويًا،
طبقا لمقياس تقارير االجتماعات

مؤشرات النجاح:
زيادة نسبة التمويل ال ُمقدَّم من المانحين إلى اتحادات تشمل المنظمات
المحلية ،يتم قياسها عن طريق استبيان الشركاء Partner Survey

زيادة استخدام المنصة ال ُمجتمعية ،ويُقاس ذلك بواسطة
تحليالت منصة Salesforce

تُقيّم جميع مشروعات الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد
من الكوارث ( )GNDRالشركاء وفقًا لمبادئ التعاون ،بحسب ما
تُقاس بالتقارير السنوية الصادرة عن شبكة GNDR

األنشطة

األنشطة

إقامة اجتماعات تنسيق وطنية ألعضائنا حتى يتمكنوا من توحيد
جهودهم والتعامل مع القضايا المشتركة ووضع خطط عمل جماعية

تصمم معايير لتقييم مستويات التعاون ليستخدمها المانحون
عند اختيار المشاريع وتستخدمها شبكة  GNDRعند اختيار الشركاء

إقامة ورش عمل للتعاون اإلقليمي كل عامين من أجل توفير مساحة
لمنظمات المجتمع المدني لالجتماع على الصعيد اإلقليمي ولتصميم
إجراءات مشتركة
زيادة تطوير المنصة ال ُمجتمعية كمنصة عبر اإلنترنت لل ُمنظمات ذات
االهتمامات المشتركة للتواصل والتعاون مع بعضها البعض
تعزيز مساحات العمل بكافة اللغات ،وذلك من خالل تجربة خيارات
الترجمة الشفوية المبتكرة

بصمتنا

كيف سيبدو النجاح ؟
كيف يُمكننا قياس ذلك ؟

المؤشر/المؤشرات الكمية

تنشأ شراكات وإجراءات ُمشتركة بين منظمات ال ُمجتمع المدني ،ويتم توسيع
نطاق األنشطة المدنية
–زيادة في النسبة المئوية لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تُصدر تقارير
تؤكد فيها على أنها قادرة على توصيل صوت أولويات المجتمعات األكثر
عرضة للمخاطر في المنصات الوطنية
عدد الشراكات التي تم إنشاؤها
عدد الشراكات التي تم تعزيزها

المؤشر/المؤشرات النوعية

المصادر
معلومات أساسية

عدد خطط العمل ال ُمشتركة التي تم تنفيذها
نماذج التعاون من جميع مناطق عمل شبكة GNDR
–المسح السنوي للعضوية
–استبيان "آراء من خط المواجهة" الذي تم إجراءه في نهاية االستراتيجية
ذكرت  %55من منظمات المجتمع المدني المحلية أنها قادرة على توصيلاألصوات في البرامج الوطنية بشكل فعال ،في ظل وجود بعض القيود بين
الحين واآلخر (آراء من خط المواجهة)2019 ،
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تحقيق أهدافنا
الهدف 2

الثقافة

القدرات

النتائج

النتائج

أن تؤمن الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن منظمات المجتمع
المدني المحلية يجب أن تتولى دور القيادة

أن تتمتع منظمات المجتمع المدني المحلية بالقدرة على القيادة
والمساءلة أمام المجتمعات األكثر عرضة للخطر

مؤشرات النجاح:
زيادة فهم الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية لفوائد التمكين
المحلي ،يتم قياسه عن طريق استبيان الشركاء Partner Survey

مؤشرات النجاح:
زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني على القيادة (اإلدارة المالية،
وإدارة المشاريع ،وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،ومهارات
التمثيل)  ،يتم قياسه بالمسح السنوي للعضوية

عدد السياسات الحكومية بالنسبة إلى األدلة المحلية على المخاطر،
حسبما يُقاس بتحليل السياسات

األنشطة
تصميم حملة للقيادة المحلية تشمل الفوائد االجتماعية والمالية للجهات
الفاعلة المحلية الرائدة

األنشطة
تنظيم اجتماعات الموائد المستديرة مع المانحين ومنظمات المجتمع
المدني المحلية لفهم القدرات التي ترغب في رؤيتها في المنظمات
المحلية والحقائق على أرض الواقع

تقييم القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها ،بما في
تحديد سمات األعمال ال ُمبتكرة لمنظمات المجتمع المدني على الموقع
ذلك كيفية الحصول على المنح وإدارتها وتقديم التقارير من المانحين
اإللكتروني لشبكة  GNDRفي سجالت أهم األعمال
وتعميم المنظور الجنساني .قد يتم ذلك من خالل التدريبات والندوات
عقد محافل لألدلة لعرض مجموعة كبيرة من البيانات والنماذج المحلية ال ُمقامة عبر اإلنترنت والدورات التوجيهية ،كما أنه سوف يتطلب تعبئة
القدرات الموجودة حاليًا وتبادلها بين األعضاء والشركاء
التي تُقدمها الجهات الفاعلة المحلية
عقد ورش عمل محلية معنية بتخطيط اإلجراءات وتعبئة الموارد
لدعم الجهات الفاعلة في ال ُمجتمع لتحليل األدلة وتصميم المشروعات
الصغيرة

دعم حركة
التمكين المحلي

تحقيق أهدافنا
الهدف 2

الهياكل

المساءلة

النتائج

النتائج
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أن تتوفر البيئة المناسبة لتولي منظمات المجتمع المدني دور القيادة المحلية تحمل الجهات الفاعلة العالمية والوطنية مسؤولية التمكين المحلي
مؤشرات النجاح:
زيادة الوعي لدى الجهات المانحة لمنظمات المجتمع المدني المحلية
الفردية وعملها ،يتم قياسه عن طريق استبيان الشركاء Partner
 Surveyعدد الجهات المانحة التي تقوم بمراجعة متطلبات إعداد
التقارير لتسهيل األمر على المنظمات المحلية ،يتم قياسها عن طريق
استبيان الشركاء Partner Survey
عدد السياسات الحكومية التي تحدد األدوار الواضحة للجهات الفاعلة
المحلية ،حسبما يُقاس بتحليل السياسات

مؤشرات النجاح:
عدد األشخاص الذين لديهم القدرة على مراقبة عملية التمكين المحلي،
يتم قياسه من خالل Google Analytics

األنشطة
إدراج مراقبة الجهات الفاعلة المحلية
من خالل برنامج آراء من خط المواجهة

األنشطة
عمل برنامج لربط األعضاء المتشابهين ببعضهم البعض ،من أجل
تهيئة مساحات مناسبة للجهات الفاعلة المحلية والعالمية لاللتقاء في
فعاليات مباشرة وعبر اإلنترنت
تسليط الضوء على األعضاء وأعمالهم من خالل شبكات التواصل
االجتماعي وسجالت أهم األعمال والعالمات األبرز مثل شبكة GNDR
تصميم مبادرة دعوية تطالب بتبسيط متطلبات اإلبالغ أوعمل التقارير عند
المانحين ،وأن تحدد السياسات أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المحلية

بصمتنا

كيف سيبدو النجاح ؟
كيف يُمكننا قياس ذلك ؟

المؤشر/المؤشرات الكمية

المؤشر/المؤشرات النوعية
المصادر
معلومات أساسية

زيادة عدد الجهات الفاعلة المحلية التي تحصل على تمويل وتتحمل
مسؤولية صنع القرارات من الحكومات والمؤسسات متعددة األطراف
–زيادة النسبة المئوية لألشخاص الذين ينتمون للمجتمعات األكثر
عرضة للمخاطر الذين يقولون أنه بإمكانهم الوصول لموارد الحد من
مخاطر الكوارث
–زيادة النسبة المئوية للجهات الفاعلة المحلية الذين
يعلنون أن لهم كلمة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالقدرة على
المرونة
نماذج التعاون من جميع مناطق عمل شبكة GNDR
–المسح السنوي للعضوية
–استبيان "آراء من خط المواجهة" الذي تم إجراءه في نهاية
االستراتيجية
–يقول  %22من أعضاء ال ُمجتمع أنه بإمكانهم الحصول على التمويل
بسهولة ،ولكن تُواجههم بعض القيود في بعض األحيان (استبيان آراء
من خط المواجهة )2019
 يعلن %16أنهم مشمولين في تقييم التهديدات وإعداد السياساتوالخطط واتخاذ اإلجراءات للحد من التهديدات (استبيان آراء من خط
المواجهة )2019
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تحقيق أهدافنا
الهدف 3

الثقافة

القدرات

النتائج

النتائج

أن تؤمن القطاعات ال ُمختلفة أنه يتعين عليها بناء قدرة األشخاص على
المرونة ،في ظل دفعها للتنمية قد ًما

إيجاد المعرفة التي تستند إلى األدلة وتطبيقها على كيفية تنفيذ التنمية
الفعالة القائمة على دراسة المخاطر في سياق العوامل الستة ال ُم َح ِ ّركة
للمخاطر

مؤشرات النجاح:
عدد الجهات الفاعلة في المجالين اإلنساني واإلنمائي التي تُقر بفهمها
لمزايا التنمية القائمة على دراسة المخاطر ،يتم قياسه من خالل
استبيان الشركاء Partner Survey
عدد الوثائق الدولية التي تذكر أهمية التنمية القائمة على الوعي
بالمخاطر ،حسبما يُقاس بتحليل السياسات

األنشطة
تنظيم حمالت حول ضرورة النظرة الشاملة إلى الصورة الكاملة
لتجربة المجتمع األكثر عرضة للمخاطر عند تصميم المبادرات
اإلنمائية ،مع عرض المزايا االقتصادية وغير االقتصادية للتنمية
القائمة على دراسة المخاطر

مؤشرات النجاح:
زيادة المعرفة حول كيفية تحقيق التنمية الواعية بالمخاطر في جميع
السياقات الستة ،وتقاس بالتقييم البعدي للنشاط ومسح العضوية السنوي.
تطبيق المعرفة الجديدة حول كيفية تحقيق التنمية الواعية بالمخاطر في
جميع السياقات الستة ،وتقاس بالتقييم البعدي للنشاط ومسح العضوية
السنوي.

األنشطة
إطالق سلسلة "التنفيذ في ِعقد من الزمن" – وهي سلسة برامج
إجراءات بحثية تدور حول بعض أكبر العوائق والتحديات التي تقف
أمام التنمية القائمة على دراسة المخاطر ،وإصدار ُكتيبات للتعليمات
تدور حول موضوعات مثل "كيفية بناء قُدرة األشخاص النازحين على
المرونة ؟" و"كيفية بناء القُدرة على التكيف في مناطق النزاع ؟" سيتم
ربط هذه البرامج البحثية بالجامعات اإلقليمية إلنشاء مؤسسات حاضنة
للمعرفة
تعزيز قدرة األعضاء وغيرهم على تنفيذ هذه المناهج لتحقيق التنمية
القائمة على دراسة المخاطر في هذه السياقات المعقدة .سيتم ذلك
من خالل برنامج تبادل مجتمعي وإصدار ُكتيبات للتعليمات وإتاحة
التدريبات وعقد الندوات عبر اإلنترنت والدورات التوجيهية
إنشاء بنك للحلول ال ُمبتكرة للسماح لألعضاء بعرض مناهج جديدة عبر
اإلنترنت والتعلم من اآلخرين

السعي لتنفيذ عمليات
تنمية قائمة على
الوعي بالمخاطر

تحقيق أهدافنا
الهدف 3

الهياكل

المساءلة

النتائج

النتائج
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إتاحة الفرصة ل ُمختلف القطاعات وعلى ُمختلف ال ُمستويات للتنسيق معًا أصبح لدى جميع الجهات الفاعلة ،وليس فقط العاملون في مجال الحد
من مخاطر الكوارث ،أدوار ومسؤوليات واضحة فيما يتعلق بوضع
مؤشرات النجاح:
المخاطر في االعتبار
زيادة التعاون بين األقسام المختلفة ،طبقا لمقياس استبيان الشركاء
مؤشرات النجاح:
المعايير اإلنسانية واإلنمائية التي تتضمن وضع المخاطر في االعتبار،
األنشطة
حسبما يتم قياسها من خالل تحليالت السياسات
عقد اجتماعات تعاون وطنية بين مختلف القطاعات واإلدارات
عدد الحكومات التي تفي بمعايير األطر العالمية أثناء عملية إعداد
تنفيذ حملة للتوعية بالميزانية الوطنية المرنة التي تسمح بتخصيص
الموارد لمواجهة المخاطر بطريقة متكاملة
إنشاء مبادرة "مقعد على طاولة الشؤون اإلنسانية" لتمكين منظمات
المجتمع المدني المحلية من جلب منظور المرونة ليكون جز ًءا من
عمليات صنع القرارات اإلنسانية

التقارير الخاصة بها ،حسبما يتم قياسه من خالل تحليالت السياسات

األنشطة
دعم المؤسسات لدمج رؤى المخاطر في المعايير اإلنمائية واإلنسانية
تشجيع الحكومات على أن تخلق تناسقا بين أهدافها ومؤشراتها الوطنية
والمحلية لكل من التنمية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ
تصميم منصة أوتطبيق عبر اإلنترنت ُمخصص للجمهور لإلبالغ عن
التنمية التي ال تقوم على أساس أخذ المخاطر في االعتبار

بصمتنا

كيف سيبدو النجاح ؟
كيف يُمكننا قياس ذلك ؟

المؤشر/المؤشرات الكمية

المؤشر/المؤشرات النوعية
المصادر

معلومات أساسية

ستضع عمليات التنمية المخاطر في االعتبار
– زيادة نسبة أعضاء ال ُمجتمع األكثر عرضة للمخاطر الذين يُدركون
أن خطط التنمية وأنشطتها تضع المخاطر في االعتبار
– نماذج للتنمية القائمة على الوعى بالمخاطر من جميع مناطق عمل
شبكة GNDR
– استبيان "آراء من خط المواجهة" الذي تم إجراءه في نهاية
االستراتيجية
– المسح السنوي للعضوية
–يعتقد  %33من أعضاء ال ُمجتمع األكثر عرضة للمخاطر أن
مشروعات االستثمار المحلية وخطط التنمية المحلية تضع المخاطر
في االعتبار بطريقة ما (استبيان آراء من خط المواجهة )2019
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لمحة عن
عشرة أنشطة

حدد األعضاء العديد من األنشطة التي ستقودنا نحو
تحقيق أهدافنا الثالثة .يتعلق بعضها بالعمل السابق
الذي تم إنجازه والبعض اآلخر يُمثل أفكار جديدة
سوف تتطلب تعبئة الموارد لتنفيذها .وفيما يلي
نظرة على عشرة من تلك األنشطة:

قام أعضاء جمهورية التشيك وجمهورية
الدومينيكان بزيارة بينكيهيو في منطقة مولي في
تشيلي كجزء من زيارات التبادل التي تتم لمشاركة
الممارسات المجتمعية إلدارة مخاطر الكوارث.
من تصوير :دييغو أليخاندرو برافو ماجين

لمحة عن عشرة أنشطة
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ِعقد كامل من الزمن لتحقيق األهداف
هناك عشر سنوات ُمتبقية لتحقيق األهداف التنمية المستدامة الطموحة
التي وضعها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق باريس.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن هناك العديد من التحديات التي تقف في
طريق تحقيق العالم لهذه األهداف .وألننا نُمثل شبكة عالمية ،فإننا
سنحدد بعض أكبر التحديات التي تحول دون النجاح في تحقيق
التنمية القائمة على دراسة المخاطر .وهي تشمل ما يلي :كيف يُمكننا
تعزيز قدرة ال ُمجتمعات على المرونة أثناء تنقلها ؟ في ظل نمو المدن
الضخمة ،كيف يمكننا أن نسعى جاهدين إلى تحقيق تنمية قائمة على
دراسة المخاطر في المستوطنات العشوائية ؟ كيف يُمكننا االستفادة من
األنظمة البيئية بفعالية لحماية األشخاص األكثر تهميشا ً من التهديدات
الناشئة والمتزايدة ؟ كيف يمكننا الحد من مخاطر الكوارث دون وجود
حكومة مستقرة ،كما هو شائع في البلدان التي تمزقها الصراعات ؟

سنُجري أبحاثًا محلية حول هذه التحديات العسيرة ،ونستفيد من خبرات
األعضاء ،كما سنقوم بربط منظمات المجتمع المدني بالجامعات من
أجل إنشاء مؤسسات إقليمية حاضنة لخلق المعرفة .فنحن نُخطط
إلضافة نتائج هذا البحث إلى ُكتيبات التعليمات الحالية الخاصة بنا.

برنامج
«آراء من خط المواجهة»

محافل األدلة

فهناك الكثير من النماذج والبيانات والرؤى داخل المجتمعات
نحن شغوفون للغاية بتوصيل أصوات ال ُمجتمعات المحلية للمنابر
والمنظمات األهلية .إال أنه في كثير من األحيان ،يتم تجاهل تلك
الوطنية والدولية .لذا فعلى مدار السنوات العشر الماضية جمعنا
وجهات نظر األشخاص المحليين بشأن المخاطر والقدرة على المرونة ،البيانات دون استخدامها أواالستفادة منها .تحرص الجهات الفاعلة
الوطنية والدولية على الحصول على هذه األدلة لمساعدتها في التخطيط
ونشارك هذه البيانات المفصلة مع العالم .في عام  ،2019قمنا
صا ،لتتسم بذلك بالمزيد من الفعالية والوعي
باستطالع آراء  100ألف شخص ،ومن ال ُمقرر أن يُقدم هذا البحث
للتنمية ال ُمصممة خصي ً
بالمخاطر .فنحن نرغب في عرض هذه األدلة المحلية في المحافل
معلومات ُمفيدة حول اإلجراءات المحلية والخطط الوطنية والمراقبة
الدولية إلبرازها للعامة .قد تتعامل هذه األحداث مع موضوعات مختلفة
العالمية .يُمكنكم العثور على أحدث البيانات والنماذج والنتائج على
من عام إلى آخر ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث البيئية أوتمكين
الموقع اإللكترونيwww.vfl.world :
المرأة أوالمخاطر في المناطق الحضرية ،واستخدام ُمختلف النماذج
االفتراضية ال ُمتصلة وغير ال ُمتصلة باإلنترنت.
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لمحة عن عشرة أنشطة

بنك الحلول
ال ُمبتكرة

تعزيز المؤسسات
المحلية

في منصتنا ال ُمجتمعية سيتمكن األعضاء من طرح نهج جديد لآلخرين
لالستفادة منه وتكييفه وتطويره .في كل عام ،قد نركز على واحد
من محركات المخاطر الستة لدينا ،مثل انعدام األمن الغذائي والمائي
أوالتوسع الحضري أوعدم المساواة بين الجنسين.

يرغب الكثير من المانحين في تمويل منظمات المجتمع المدني المحلية
كجزء من جدول أعمال التمكين المحلي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
كثيرا ما تتطلب آليات للمساءلة ال تتوفر لدى
مؤسسات التمويل هذه ً
الكثير من المنظمات الصغيرة الهياكل الالزمة إلنجازها .من ال ُمقرر
أن تدعم الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRالتعزيز المؤسسي لألعضاء ،وذلك من خالل تقديم
ندوات عبر اإلنترنت حول الحصول على المنح وإدارتها ،ودورات
توجيهية في مجال تعميم المنظور الجنساني ،والتدريب ال ُمخصص
على االحتياجات التنظيمية األخرى .يتمثل جزء من التعزيز المؤسسي
في زيادة تسليط الضوء على المنظمات؛ إذ يحتاج العالم إلى معرفة
المزيد حول عمل منظمات المجتمع المدني المحلية وتأثيرها اإليجابي
على المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر .سوف نُسلط الضوء على
مشاريع مجتمعية محددة من مختلف األعضاء ،ونعمل على زيادة
ضا
الوعي بالشركاء المحتملين ومؤسسات التمويل .كما سنقوم أي ً
بدعم األعضاء إلثراء ملفاتهم من خالل إنشاء هوية قوية تابعة للشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث (،)GNDR
ل ُمساعدتهم في بناء المصداقية على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

لمحة عن عشرة أنشطة
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ناشط في بوتشونكافي ،تشيلي ،يعرض المخاطر الصحية
الناجمة عن التنمية على المجتمعات المحلية.
من تصوير :سريجان ناندان

مقعد على طاولة
الشؤون اإلنسانية

اجتماعات التنسيق
الوطنية

فنحن نرغب في التأكد من أن المخاطر ال تنشأ أوتتفاقم بسبب أي
إجراء ،بل نرغب في التأكد من أن كافة اإلجراءات تعمل بجد لبناء
قدرة ال ُمجتمع على المرونة .يُعد ذلك األمر ُمه ًما للغاية في أعقاب
الكوارث .فغالبا ما تستبعد آليات تصميم االستجابات منظمات
المجتمع المدني المحلية ،ومع ذلك فإن هذه الجهات الفاعلة هي التي
تستطيع أن تقدم رؤى ُمتعمقة حول واقع المجتمعات ،بما في ذلك
كيفية ضمان تعزيز التدخالت اإلنسانية للقدرة على المرونة على
المدى البعيد مع سبل العيش والمباني .سوف تسعى الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRإلى ربط
منظمات المجتمع المدني المحلية بآليات التنسيق اإلنساني ،مما
يساعدها في ال ُمشاركة الفعالة.

وحتى يتمكن األعضاء من المواءمة بين تنفيذ األهداف والدعوة ،دائ ًما
ما تدعم شبكة ( )GNDRاالجتماعات التي يعقدها األعضاء عن
بعد بهدف االجتماع كل في بلده .كما أننا سنواصل دعمنا الجتماعات
التنسيق الوطنية ومساعدة األعضاء على استخدامها ل ُمشاركة المهارات
المكتسبة من خالل أنشطتنا األخرى.
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التبادل ال ُمجتمعي

ربط األعضاء المتشابهين
ببعضهم البعض

ما الذي يُمكن أن تتعلمه منظمة ُمجتمع مدني في منطقة ما من منظمة
ُمجتمع مدني أخرى في منطقة أخرى حول منع حدوث خسائر في
استمرارا لمجموعتنا األولى من
األرواح وسبل العيش وال ُممتلكات؟
ً
عقدت في عام  ،2018ترغب
التبادالت بين المناطق الجنوبية التي ُ
الشبكة في تقديم المزيد من الفرص ال ُمذهلة لألعضاء لكي يتعلموا من
أعمال بعضهم البعض  .قد يشمل ذلك التبادل بين المجتمعات األكثر
عرضة للمخاطر من مختلف أنحاء العالم التي تشترك في مواجهة
تحدي ندرة المياه ،أوبين مجتمعين يحاوالن تعزيز قدرة األشخاص
النازحين داخليًا على المرونة.

فهناك عدد كبير من المنظمات التي تندرج تحت الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ( ،)GNDRوتتراوح بين
منظمات ُكبرى دولية غير حكومية إلى منظمات قاعدية .نحن نرغب
في ربط األعضاء ال ُمتشابهين الذين يُكملون مواطن القوة لدى بعضهم
البعض .كما أننا سنقوم بتنظيم ُمناسبات ُمباشرة وإنشاء منصات عبر
اإلنترنت للمنظمات الدولية غير الحكومية لتحديد الشركاء المحليين في
المجاالت التي يعملون فيها ،وللمنظمات ال ُمجتمعية إليجاد المؤسسات
التي لديها الموارد الالزمة ،ولكي تجد المنظمات غير الحكومية
الوطنية شبكات إقليمية جديدة لتنضم إليها.

لمحة عن عشرة أنشطة

حملة للقيادة المحلية
في ظل وجود ما يزيد عن  1,200عضو في أكثر من  120دولة،
فإننا نستطيع تعبئة حركة األشخاص لتسليط الضوء على الفوائد المالية
واالجتماعية المترتبة على تحويل المسؤوليات واألموال لتحقيق
التنمية القائمة على الوعى بالمخاطر إلى المنظمات المحلية .سوف
نستفيد من مهارات الدعوة المشتركة ،وننتج مواد ُمشتركة للحملة،
ونُعزز موقفنا إلى أقصى حد في المناسبات الوطنية واإلقليمية والدولية
لتحقيق التغيير .وسنعمل بشكل خاص على تمكين الشباب من قيادة هذه
الحمالت.
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بالرام سيثي 38 ،عا ًما ،يشارك في مناقشة
حول بناء القدرة على المرونة مع أعضاء
مجموعة المساعدة الذاتية في أوديشا بالهند.
يعمل بالرام في إحدى منظمات المجتمع
المدني المحلية ،وكان أحد المسؤولين عن
استبيان آراء من خط المواجهة .بعدسة:
ساريكا غوالتي

تطبيق
استراتيجيتنا
نحن بحاجة لضمان قوة هياكلنا الداخلية ومواردنا ومنظمتنا قدر
اإلمكان كي يُحقق أعضاؤنا من جميع أنحاء العالم أقصى قدر من
الفائدة من كونهم ُجزء من الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ( .)GNDRفهناك أربع نقاط رئيسية للتركيز
عليها في الفترة االستراتيجية المقبلة وهي التمويل والحوكمة
والمساءلة والهيكل التنظيمي والقدرات.

تعيش روكماني أديكاتي (في الخلف) وأم زوجها باجيفاتي أديكاتي
(في األمام) من مقاطعة نواكوت في أمان في منزل روكماني المقاوم
للزالزل بعد أن دمر زلزال عام  2015منزلها.
من تصوير :المبرت كولمان
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تطبيق استراتيجيتنا
التمويل

التمويل
تُمثل هذه االستراتيجية للفترة بين عامي
 2025-2020مرحلة جديدة من التركيز
على الموضوعات والطموح للشبكة ،ومن أجل
تمكينها من تحقيق أهدافها ،فإننا بحاجة لتأمين
التمويل الدائم وال ُمالئم – ذلك التمويل الالزم
إلجراء أنشطة ُمحددة ،وتمويل غير مشروط
ضا تمويل
لدعم تنفيذ هذه االستراتيجية ،وأي ً
أساسي لتمكين الدعم الالزم للعُضوية اآلخذة
في النمو .فقد أبرز تحليل لهياكل تنمية الموارد
والقدرات والسياقات لدى الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRنقاط القوة والفرص التي يمكن
ضا
بناء القدرات عليها وتعظيمها ،كما أبرز أي ً
نقاط الضعف والتهديدات التي يجب مراعاتها
وتعزيزها:

للتمويل أهمية بالغة عند المنظمات األعضاء
والسكرتارية كي تُحقق شبكتنا التأثير اإلجمالي
المنشود .و ُمنذ تبني االستراتيجية األخيرة،
كانت سكرتارية الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
تعمل على دعم األعضاء لزيادة التمويل بوجه
عام ،باإلضافة إلى زيادة التمويل الالزم للدور
التنسيقي .فقد قمنا بتوظيف شخص ُمختص
في تنمية الموارد بدوام كامل ،وأنشأنا موقعًا
إلكترونيًا يتم من خالله ُمشاركة الفُرص
ال ُمتاحة للمنح ،باإلضافة إلى تنفيذ دورات
تدريبية حول كيفية تعبئة الموارد المحلية
وكيفية كتابة ُمقترحات المنح المؤثرة ،عالوة
على تحويل  %42من دخلنا خالل عام
 20/2019إلى الشركاء ،وتوقيع شراكات مع
ست هيئات مانحة جديدة.
•لدينا عالقات قوية مع مجموعة متزايدة من
التمويل
تلقي
في
لتوسيع فرص االستمرار
صا نسبيًا
المانحين المؤسسيين ،لكن هناك نق ً
األوروبي ،تم اآلن إنشاء منظمة في هولندا
في االتصاالت مع الجهات المانحة غير
تسمى .Stichting GNDR
المؤسسية المحتملة.
وفي ظل اتساع نطاق ُ
عضوية شبكة • GNDRالتمويل المؤسسي للحد من مخاطر الكوارث
جميع
في
المدني
وتقلص نطاق ال ُمجتمع
في تناقص مستمر ،ولكن استراتيجيتنا
أنحاء العالم ،فإن توقعات الشبكة آخذة في
الجديدة تتوسع من صومعة الحد من مخاطر
الزيادة .تحتاج شبكتنا ألن تصل إلى المزيد من
الكوارث ،وهي تشتمل على ستة مجاالت
آليات
األعضاء من خالل تقوية القدرات وإنشاء
تركيز محددة تتماشى مع االتجاهات
ً
تنسيق أكثر
ً
ابتكارا وشموال وتعبئة حمالت أكبر العالمية ،وبالتالي تظهر في تدفقات التمويل
والمراقبة
للبحث
مشتركة
مشروعات
وتنفيذ
المقدم من الجهات المانحة.
تتسم بقاعدة معارف أوسع نطاقًا وذات قدرة
•تأتي معظم التبرعات من المنح المخصصة
أكبر على الوصول .يتطلب ذلك المزيد من
للمشاريع ،ولكن تتزايد الحاجة إلى التكاليف
الموارد المالية والبشرية للقيام بهذه األدوار
األساسية بسبب المطالبة المتزايدة من
التنظيمية وتبادل المعارف وتعزيز األدوار.
األعضاء (اآلخذ عددهم في التزايد أيضا)
بعقد االجتماعات وإجراء البحوث.
ساعدتنا السكرتارية على تلقي تمويل محدود مكننا من شراء
سلك تثبيت لتدابير مكافحة االنجراف في تلة فيري فيري -
وهي منطقة معرضة للفيضانات في مجتمعنا.
ألوزوما مونكايال ،ADPE ،النيجر

•يعد حجم عضويتنا ومظهرها وتنوعها شيئًا
يستحق حشد الدعم وتسليط الضوء عليه من
أجل تعبئة الموارد ،ولكن يوجد عدم توافق
بين العالمة التجارية وهوية الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( ،)GNDRمما يعني أننا لسنا معروفين
ومفهومين بوضوح في بعض أنحاء العالم.
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•نحن نحظى باالحترام كشبكة ،وقد ازدادت
مصداقيتنا ومشروعيتنا مع زيادة عدد
أعضائنا ،ويتجلى ذلك في زيادة الدعوات
المقدمة إلينا للتحدث في الفعاليات كخبراء.
ومع ذلك ،نحتاج إلى أن نتعاون ونوثق
تأثيرنا الجماعي بصورة منهجية إلظهار
أهمية عملنا للمانحين الجدد المحتملين
وغيرهم من الشركاء.
وسيكون هذا التحليل بمثابة دليل يرشد
استراتيجيتنا في التمويل وخططنا السنوية،
وستتُبع ستة مناهج لضمان حصول شبكتنا
على التمويل الالزم لتنفيذ هذه االستراتيجية:
.1االستمرار في توسيع التمويل المؤسسي.
يجب أن يظل هذا المصدر هو المصدر
الرئيسي للتمويل في الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من
نظرا لمالءمته مع
الكوارث (ً )GNDR
وظائف شبكة التمويل.
.2تنويع مصادرنا التمويلية حتى نتلقى تمويل
ضا .وعلى الرغم من أن
من الشركات أي ً
هذا قد يشمل المنح المخصصة للمشاريع
من الصناديق والمؤسسات ،فإننا سنمنح
األولوية في إقامة شراكة استراتيجية مع
إحدى الشركات.

18/2017

19/2018

.3تقديم طلب للحصول على تمويل من
الجهات المانحة اإلقليمية ،مع إعطاء
األولوية أوال للمكاتب اإلقليمية التابعة
للجهات المانحة المؤسسية الدولية.

20/2019

إقليميا ً ووطنياً ،مع التركيز في البداية
على المساعدة في آليات التنسيق الوطنية
واإلقليمية التي أنشأناها.

.6دعم األعضاء لتنمية الموارد بشكل فردي
لمشاريعهم ،وخاصة من خالل آليات مثل
.4االستثمار في بناء الشراكات من أجل تعبئة
GlobalGiving.org
الموارد عن طريق االئتالف
.5دعم األعضاء لتعبئة الموارد في ائتالفات
كأعضاء للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ()GNDR

سأتذكر دائ ًما المحادثة الحاسمة التي أجريتها مع أحد أعضاء السكرتارية بشأن مشاركتنا
مع أحد المانحين .كنت بصدد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت سأستمر في إجراء فحص العناية
الواجبة مع إحدى الوكاالت المانحة التي كانت من المانحين الداعمين للشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ( .)GNDRومن تلك المحادثة حصلت على
التشجيع وتلقيت النصيحة والكلمات الملهمة للتأكيد على المضي قد ًما .وشعرت أنني ُم ِنحت
القوة الالزمة للمضي قد ًما بهذه العملية .وقد نجحت مساعينا ،ولدينا اآلن عالقة طويلة
األجل مع الجهة المانحة.
لورين ديال كروز ،مركز التأهب للكوارث ،الفلبين

56

تطبيق استراتيجيتنا
الحوكمة

الحوكمة
من المهم التأكد من أن هياكل الحوكمة لدينا
تمكن األعضاء من إدارة أعمالنا الجماعية.
وسنسعى جاهدين إلى تنفيذ هذه االستراتيجية
من خالل آلية حوكمة ممثلة ،ودليل حوكمة
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد
من الكوارث ( )GNDRالذي أقره مجلس
الشبكة في أكتوبر/تشرين األول ،2018
والهياكل والضوابط المعمول بها للتحقق من
أن موارد شبكة  GNDRتُستخدم بشكل
أنشئ فريق العمل المعني بحوكمة GNDR
مناسب ومن أن المنظمة تعمل وفقًا لدستورها.
لوضع خطط لزيادة تعزيز الحكم خالل فترة
ال تتعلق الحوكمة ببساطة بوجود المستندات
هذه االستراتيجية ،سوف يختبر آليات ومناه ًج
أوالضوابط المالية المناسبة ،أوحول سبل
جديدة لمواصلة اإلشراف على عمل الشبكة
ضا
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
إدارة المخاطر واألداء فقط ،بل تتعلق أي ً
بثقافة المنظمة وقيمها ومراقبة مجلس اإلدارة الكوارث ( )GNDRمستشردًا بدليل الحوكمة
واألمناء وسلوك فريق العمل وتصرفاتهم
وتوجهاتنا االستراتيجية.
والمسؤولية التي تقع على عاتقهم ووجود
أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح داخل
المنظمة وخارجها .ويحدد دليل الحوكمة
ضا العالقات الواضحة بين أعضاء شبكة
أي ً
 GNDRوالمجلس العالمي والمجموعات
االستشارية اإلقليمية واألمناء والمدير التنفيذي
وفريق العمل من حيث إدارة GNDR
ومتابعة مهمتنا.

ﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر ﻋرﺿ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﻣ
اﻟﻣ
ﺧﺎطر
اﻷﻋﺿﺎء

اﻟﻣﻧظﻣﺎت ذوو

اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻣﻧﺗﺳﺑون

اﻟدﻋم .رواﺑط اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﻠم

ﻣﻠﺔ
ﻟﻛﺎ

اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﻧﺎء
اﻟﻣدﯾر
اﻟﺗﻧﻔﯾذي

اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ

ﻣﺛﻠ

و

اﻟ ﻣ

نا

ﻟﻣ ﺳ

اﻷﻣ

ﺗﻘﻠو ن

ﻣﻣﺛ
ﻠو ا
ﻷﻋ

ذوو
ﺿﺎء

اﻟﻌ
ﺿوﯾ
ﺔا

اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻹداري
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

تطبيق استراتيجيتنا
المساءلة والهيكل التنظيمي والقدرات التنظيمية
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المساءلة
جوهرا
تغييرا
يمكن لشبكة واحدة تحقيق
هياكل االجتماعات الرسمية وغير الرسمية
ً
ً
بشكل جماعي .إال أنه يقتضي من كل فرد أن والعالقات التنظيمية التي تتيح تعلم األفكار
يضطلع بدوره وأن يلتزم كل فرد أومنظمة
ومشاركتها واستخدام أدوات التواصل الخاصة
بالخضوع للمساءلة عن أنشطتها وأن تتحمل
بنا تعتبر مهمة لتحمل المسؤولية .وقد أنشئ
مسؤوليتها .تؤمن شبكة ( )GNDRأن
فريق عمل معني بالمساءلة لتحديد وتجربة
الجوانب المختلفة للمساءلة الواجب مراعاتها اآلليات وعوامل التحفيز والمعايير التي تكفل
تشمل المساءلة بين األعضاء بعضهم البعض مساءلة السكرتارية أمام األعضاء ،ويكون
وبين السكرتارية واألعضاء وبين الجهة
األعضاء مسؤولين أمام بعضهم البعض وأمام
المانحة والشبكة وبين الممثل اإلقليمي والعضو الشبكة ككل ،ونحن جميعًا مسؤولون أمام
اإلقليمي ،وغيرهم .ويكمن وراء هذه العالقات المجتمعات األكثر تعرضا للمخاطر .وسيشمل
المختلفة مسؤوليتنا األساسية تجاه المجتمعات ذلك االعتماد على مختلف أطر الجودة
المحلية األكثر عرضة للمخاطر التي يعمل
والمساءلة العالمية ،مثل المعايير اإلنسانية
معها األعضاء .إن الطريقة التي نبني بها
األساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة ،حتى
العالقات مع المجتمعات المحلية من خالل
يتسنى لألعضاء أن يوافقوا بصورة جماعية
على تأييد وتعزيز اإلطار المتفق عليه.

الهيكل والقدرات التنظيمية
تشهد هذه االستراتيجية تحوالً في مجاالت
األعضاء الذين يضيفون مختلف نقاط القوة
اهتمامات الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
ومجاالت الخبرة إلى الشبكة .تتغير بعض
المدني للحد من الكوارث ( .)GNDRفعلى
المهارات المطلوبة من السكرتارية وسنقوم
سبيل المثال ،يتم إعطاء مزيد من التركيز على بمواءمة المهارات والخبرات في السكرتارية
تنمية القدرات المؤسسية لألعضاء ،سيشمل
لتلبية احتياجات هذه االستراتيجية الجديدة ،بما
ذلك البحث والتعاون بين األعضاء والحمالت يضمن أنها مجهزة ومهيكلة لدعم األعضاء
اإلقليمية والعالمية وتعبئة الموارد وتحويل
والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين
الموارد .تواصل رحلة شبكتنا التقدم ويجب
وتيسير المشاركة عليهم في مختلف األنشطة
علينا تطوير المهام والهياكل التي تمكن من
واستحداثها وتنفيذها على مدى السنوات
التمثيل الفعال ألكثر من  1,200عضو من
المقبلة.

إن طبيعة عملنا هي أن هذه االستراتيجية
سيقوم مجلس شبكة  GNDRبمراقبة
الخمسية والخطط والسياسات التشغيلية
التقدم المحرز ،وسيتم عمل مراجعة مستقلة
المرتبطة بها ،ستتم مراجعتها وتطويرها
لالستراتيجية من أجل دعم التعلم والتطوير
باستمرار على المستويات العالمية
المستمر حسب التمويل كما حدث في الفترة
واإلقليمية والوطنية .سيدعم فريق سكرتارية االستراتيجية السابقة.
شبكة  GNDRومجلسها ،األعضاء الذين
يعملون معًا لبناء شراكات وتأمين التمويل
ضا بشكل مركزي.
محليًا وأي ً
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فريقنا
المجلس العالمي

المجلس العالمي
السيدة كلير تيفن

السيد جيترو ماثيو

األمينة

الممثل اإلقليمي لمنطقة الكاريبي

قائدة عمليات أوراسيا
وشمال إفريقياTearfund،

المدير التنفيذي،
)Action Secours Ambulance (ASA

الدكتور عماد الدين عدلي

السيدة جراسيال مرسيدس
سالبيري فاكاني

المنسق العام ،الشبكة العربية
للبيئة والتنمية ()RAED

المدير التنفيذيSociedad Amigos del ،
Viento Meteorología Ambiente
Desarrollo (AdelV) Presidente Red
Uruguaya de ONGs Ambientalistas

الممثل اإلقليمي
لشمال أفريقيا وغرب آسيا

السيدة إيما هيليرد
أمين (الصندوق)
المدير المالي ،شركة
Blackwell’s

الممثل اإلقليمي ألمريكا الجنوبية

السيد جوزيه رامون أفيال
كوينونز
المندوب اإلقليمي ألمريكا الوسطى
المدير التنفيذي ،رابطة المنظمات غير
الحكومية ()ASONOG

السيد إمانويل سيك

السيد لويس مكورومور

الممثل اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا

الممثل اإلقليمي ألفريقيا الجنوبية

مدير البرنامج،
 ،ENDA-Energieالسنغال

المنسق الوطني،Action 24 ،
زيمبابوي

السيدة فرح كابير

السيدة لورين بي دال كروز

رئيس المجلس العالمي
والممثل اإلقليمي لجنوب آسيا

الممثل اإلقليمي لمنطقتي
جنوب وجنوب شرق آسيا

المدير القطري ActionAid ،بنجالديش

مؤسسة ،Lead Convener
شبكة الحد من مخاطر الكوارث ،الفلبين

فريقنا
المجلس العالمي

السيدة نيكول استولز

السيدة رومانا كبير

الممثل اإلقليمي ألوروبا

رئيس مجلس األمناء

رئيس التعاون الدولي،
Swissaid

استشاري مستقل

الدكتور بيتر كوران

الدكتورة سارة هنلي-شيبارد

األمينة

الممثل اإلقليمي لشمال أمريكا

المدير والمستشار الرئيسي،
شركة  Explorer Consultingالمحدودة

كبير مستشارين ،الحد من مخاطر
الكوارث والمرونة والمناخ والبيئة،
بشركة  Mercy Corpsالدولية

السيد برايم نكيزوموكاما

السيدة توليكان اسمايلوفا

الممثل اإلقليمي ألفريقيا الشرقية

الممثل اإلقليمي آلسيا الوسطى

المدير التنفيذي،
DUKINGIRE ISI YACU

رئيس حركة حقوق اإلنسان
"بر دوينو ،قرغيزستان"

السيد رود اسنيدر

السيدة زينايدا ويلسون

عضو مستقل بالمجلس العالمي

عضو مستقل بالمجلس العالمي

مساعد أول،
Tetra Tech

رئيس مركز االستعداد للكوارث،
الفلبين

السيدة رويتي أريتاكي
الممثل اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادي
المدير التنفيذي ،مؤسسة شعوب جنوب
المحيط الهادئ ،كيريباتى
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فريقنا
الجهات المانحة

الجهات المانحة
بالنيابة عن أعضائنا ،نود أن نؤكد على تقديرنا لجميع المانحين
الذين شاركوا في تمويل رحلة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRحتى اآلن.

الوكالة السويدية للتعاون
اإلنمائي الدولي ()Sida

وزارة الخارجية
(الحكومة األسترالية)

الوزارة االتحادية األلمانية
للتعاون االقتصادي والتنمية

المنصة السويسرية للمنظمات
غير الحكومية للحد من
مخاطر الكوارث

قسم المساعدات اإلنسانية
التابع للمفوضية األوروبية
()ECHO

DEVCO
(االتحاد األوروبي)

مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث
()UNDRR

الحكومة الهولندية

مكتب المعونة األمريكية
إلعانة الكوارث األجنبية
البنك الدولي

برنامج المساعدات اإلنمائية
الدولية الرسمي لحكومة أيرلندا
()Irish Aid
الوكالة السويسرية للتطوير
والتعاون ()SDC

الجهات املانحة لشبكة  GNDRسابقا وحاليا (تم إعداده يف  6فرباير/شباط )2020

وزارة التنمية الدولية
(حكومة المملكة المتحدة)

الهوامش

الهوامش
1صاغ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إطار عمل هيوغو
 2015-2005لشرح ووصف وتفصيل العمل المطلوب من جميع
القطاعات والجهات الفاعلة المختلفة للحد من خسائر الكوارث .وقد تم
تطويره واالتفاق عليه مع العديد من الشركاء الذين سيساهمون في الحد
من مخاطر الكوارث  -الحكومات والوكاالت الدولية وخبراء الكوارث
وغيرهم الكثير  -إلدخالهم في نظام مشترك للتنسيق .هناك خمس
أولويات للعمل مدرجة في إطار عمل هيوجو ،وهو يقدم مبادئ توجيهية
ووسائل عملية لتحقيق القدرة على مواجهة الكوارث.
Global Assessment Report 2019 - https://gar.2
unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/
full_gar_report.pdf.
يسلط تقرير التقييم العالمي الضوء على اآلتي "لم نواجه في أي وقت من
التاريخ البشري مثل هذه المجموعة من المخاطر المألوفة وغير المألوفة
المتداخلة في عالم فائق الترابط وسريع التغير .حيث بدأت تظهر مخاطر
وعالقات متبادلة جديدة .وقد تحققت التوقعات المتعلقة بتغير المناخ التي
تم التنبؤ بها منذ عقدًا من الزمن قبل الموعد المتوقع بكثير .مما سيؤدي
إلى حدوث تغييرات في شدة المخاطر وتواترها .والمخاطر في الواقع
مخاطر منهجية ،وتتطلب بذل جهودًا متضافرة وعاجلة للحد منها بطرق
متكاملة ومبتكرة".
3يوميا ولمدة عام ،قامت سكرتارية  GNDRبكتابة تغريدة عن تفاصيل
كارثة من الكوارث التى تحدث في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء
على الكوارث التي تحدث من دون أن ينتبه إليها وسائل اإلعالم على
الرغم من أنها تؤثر على حياة ومعيشة مئات اآلالف من األشخاص.
وأرسل أعضاؤنا حول العالم معلومات ووجدنا أيضًا كوارث تناولتها
األخبار المحلية .في بعض األيام ،كنا نتلقى معلومات عن عدد ضخم من
الكوارث ونشرنا أكثر من رسالة عبر تويتر.
https://gndr.org/programs/advocacy/365disasters.html
Global Assessment Report 2019 - https://gar.4
unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/
full_gar_report.pdf.
تُستخدم عبارة (المخاطر الممتدة) لوصف المخاطر المرتبطة باألحداث
حصرا،
منخفضة الحدة عالية التواتر ،والتي ترتبط أساسًا ولكن ليس
ً
بأخطار ذات طابع محلي بدرجة كبيرة .تُستخدم عبارة (المخاطر الحادة)
لوصف المخاطر المرتبطة باألحداث بالغة الشدة ،ولكن متوسطة إلى
منخفضة التواتر ،والتي ترتبط بشكل رئيسي باألخطار الكبرى
Oxfam - https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-5
work/climate-change
 6تقرير أوكسفام عن عدم المساواة 2019
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-7
society-report-2019
 .متوفر من خالل الرابط:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/61119_credeconomiclosses_0.pdf
8وفقًا لفيليب ألستون ،مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع
وحقوق اإلنسان" :يهدد تغير المناخ بالتراجع عن التقدم المحرز خالل
الخمسين سنة الماضية ( )...الحد من الفقر.
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المنظور المحلي
https://www.ipcc.ch/sr15/9
10مركز أبحاث األوبئة والكوارث ومكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ( )2018الخسائر االقتصادية والقفر والكوارث
201-1998
11معهد التنمية الخارجية -
https://www.odi.org/projects/2913-whendisasters-and-conflict-collide-uncovering-trut
12التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين ،2018
المنتدى االقتصادي العالمي:
_http://www3.weforum.org/docs/WEF
GGGR_2018.pdf
13أطلق المنتدى االقتصادي العالمي على ندرة المياه لقب أهم المشاغل
في العقد المقبل في تقرير المخاطر العالمية لعام ( 2016المنتدى
االقتصادي العالمي )2016 ،تشير منظمة األغذية والزراعة إلى
أن انعدام األمن الغذائي الشديد يزداد في كل مكان تقريبًا في أفريقيا
وكذلك في أمريكا الجنوبية وأننا لسنا على الطريق الصحيح للقضاء
على الجوع في العالم بحلول عام ( 2030الفاو وآخرون.)2018 ،
14ديفيد جراي وكلوديا سادوف (“ .)01-09-2007السباحة أم الغرق ؟
أمن المياه للنمو والتطوير” .سياسة المياهIwaponline.com .
15المنتدى االقتصادي العالمي
- https://www.weforum.org/agenda/2018/09/thisis-how-we-can-fight-water-scarcity
16المعهد العالمي للمياه 2013
 https://img1.wsimg.com/blobby/45f7-a1bd-d5a48bc80322/-go/27b53d18-6069
downloads/1c2meuvon_105010.pdf
https://ourworldindata.org/urbanization 17
https://unhabitat.org/resilience 18
https://www.unhcr.org/globaltrends2018 19
https://www.iom.int/disaster-risk-reduction 20
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األعضاء ذوو العضوية الكاملة
:المكسيك
Defensa Civil de México, A.C.; Redescubre, Asociación Civil.
:نيكاراغوا
Centro Alexander von Humboldt.
بنما
Asociación de Municipios de Panamá; Fundación "Totus Tuus" Todo Tuoyo;
RET International.

آسيا الوسطى

 الكاملة مفتوحة لجميع منظمات المجتمع المدني والشبكات واألفرادGNDR عضوية شبكة
دورا هاما في دعم وتطوير الحد من مخاطر
ً التابعين لها من أصحاب المصالح وممن يلعبون
 نرحب بانضمام. ومبادئهاGNDR  يجب على جميع األعضاء االلتزام بقيم شبكة.الكوارث
األفراد غير المنتسبين إلى كيان ذي عضوية كاملة ممن يشاركوننا قيمنا والتزامنا بأهدافنا
 لم يتم إدراج األعضاء المنتسبين في قائمة األعضاء. كأعضاء منتسبينGNDR إلى شبكة
.نظرا لضخامة عددهم
ً الكاملة أدناه

:أرمينيا
"Charitable Women" Needy Families Support Center NGO; Green Lane NGO;
Lukashin Agricultural Association Consumer Cooperative; My Village; SEG
Civil Society Support Center NGO.
:أذربيجان
"To Healthy life " Ecological Public Union; Ecomed Public Union; Oil Workers
Rights Protection Organization PU; Public Union for Support of Social
Development of Women in Neftchala; Solidarity Among Women; Woman,
Development, Future Public Union.
:جورجيا
Association Rural Development for Future Georgia; Black Sea Eco Academy;
Caucasus Environmental NGO Network; The Regional Environmental Centre
for the Caucasus.
:كازاخستان
Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan.

الكاريبي

:أنتيغا وبربودا
Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust 
:كوبا
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo - Cuba; Consejo de Iglesias de Cuba;
Sociedad Cubana de Geología 
:جمهورية الدومينيكان
Centro de Investigación y Promoción Social; Centro de Prevención y
Mitigación de los Desastres; Centro de Promoción y Solidaridad Humana, Inc;
Corporación Ciudadana Santiago Solidario; Fondo Pro Naturaleza, Inc.; Food
for the Hungry Dominican Republic; Fundación Plenitud; Fundación Social
Humanitaria; Habitat for Humanity Dominican Republic; Instituto Dominicano
de Desarrollo Integral Inc.; Servicio Social de Iglesias Dominicanas; Un Techo
para mi País República Dominicana; Visión Social, Inc.
:هاييتي

:قيرغستان
Civil Society or Non-Governmental Organisation; Ensan Diamond; Forum
of Women's NGOs of Kyrgyzstan; Human Rights Movement "Bir DuinoKyrgyzstan"; Institute for Peace and Development; Public Association women's
organization Alga; Public Foundation "Isan-Leilek"; Public Foundation Nash
Vek.
:منغوليا
Mercy Corps Mongolia.
:طاجيكستان
ACTED Tajikistan; Arzanda.
:تركمانستان
Nature Preserving Society of Turkmenistan.

شرق آسيا وجنوب شرق آسيا
:كمبوديا
Food for the Hungry Cambodia; Health and Development Alliance; Live &
Learn Cambodia; Mlup Promviheathor Center; Partners for Development in
Action; Save the Earth Cambodia.
:الصين
Green Camel Bell.
:إندونيسيا

Action Secours Ambulance; Association de Techniciens pour la Promotion
de l'Agriculture et la Protection de l'Environnement du Sud'-est; Association
Haitienne pour la Promotion des Handicapes; Association Paysanne Chemin
Neuf Ennery; Concille des Eglises Evangelique d' Haiti; Fédération Haitienne
de la Peche Sportive en Mer; Fondation Eddy Mesidor pour le Developpement;
Food for the Hungry Haiti; Groupe d’Action et d’Appui aux Developpements
Economiques Sociales; Initiative Citoyenne du Nord-Ouest pour la Démocratie
et le Développement; La Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti;
Ligue Culturelle Haitienne pour les Droits Humains; Organisation pour le
Developpement Communautaire de Thomazeau; Réseau National des
Volontaires pour la Promotion Du Développement Local en Haïti; Union des
Amis Socio Culturels d'Action en Developpement

أمريكا الوسطى
:كوستاريكا
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible; World Animal Protection.
:السلفادور
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador; Centro de Protección
Para Desastres; Fundación Maquilishuatl; Fundación Salvadoreña Para
La Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer; La Asociación Salvadoreña de Ayuda
Humanitaria 'ProVida'; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El
Salvador.
:غواتيماال

Bangun Indonesia Foundation (Yayasan Bangun Indonesia); CARE Indonesia;
Caritas Keuskupan Maumere; Food for the Hungry Indonesia; Habitat
for Humanity Indonesia; Humanitarian Forum Indonesia; Ikatan Pelaku
Pemberdayaan Masyarakat Indonesia DPD DIY; Perkumpulan Lingkar;
Perkumpulan Pondok PEGERAKAN; Resilience Development Initiative; Smart
Institute; Solidaritas Perempuan Kinasih; YAKKUM Emergency Unit; Yayasan
Mariamoe Peduli; Yayasan Peta Bencana (Disaster Map Foundation);
Yayasan Walang Perempuan.

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud; Asociación
de Servicios y Desarrollo Socieoconómico de Chiquimula; Asociación Estudios
de Cooperación de Occidente; Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil;
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales; Association
for Holistic Development Saq Be; Cáritas, Diócesis de Zacapa; Food for
the Hungry Guatemala; Organización Panamericana de Mercadeo Social;
Wetlands International Guatemala.

:اليابان

Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Asociación Acción
Honduras; Asociación de Organismos No Gubernamentales; Comisión de
Acción Social Menonita; Comité de Emergencia Garífuna de Honduras; Cruz
Verde Hondureña; Fundación Ayuda en Acción; Mesa Nacional de Incidencia
para la Gestión del Riesgo Honduras; Organismo Cristiano de Desarrollo
Integral de Honduras.

Japan CSO Coalition for Disaster Risk Reduction; Japan Water Forum; Peace
Boat Disaster Relief Volunteer Center.
:الوس
Gender Development Association.

:هندوراس
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Africa; Climate Action Teams Network; Food for the Hungry Kenya; Garissa
Mediation Council; Good Practices TV: Internet TV for Risk Communication;
International Aid Services - Kenya; International Youth Forum Of African
Israel Nineveh Church; Jalalaqa Development Link; Kujenga Maisha East
Africa; Lifesong Kenya; Livero Consortium Community Based Program;
Local Development Research Institute; Local Intiatives Development Agency;
Lower Nyakach Pamoj Youth Organization; NGO Little Bees International;
Non State Actors Disaster Risk Reduction Network; Pastoralist Community
Initiative Development and Assistance; Stichting Oxfam International; Tinada
Youth Organization; URISE Initiative for Africa; Voter Information Network and
Education; Young Advocates Community Based Project.
:رواندا
Aides Aux Devoirs; Organización Benimpuhwe; Community Development
Partners; Food for the Hungry Rwanda; Green House Movement;
Organización Igire Rwanda; Organización Manadisaster; Foro de Discusión de
la Cuenca del Nilo en Rwanda; Rural Concern for Development; Youth Climate
Summit.
:الصومال
Barwaaqo Voluntary Organization; Bulay Development Organization;
Community Empowerment for Peace and Integrated Development; Formal
Education Network for Private Schools; Hunger Reduction International;
KAALO Aid Development; Manaal Relief Foundation; Puntland Youth
Associations Network; Somali Disaster Resilience Institute (SDRI); Somali
Family Services; Somali Humanitarian Aid, Protection and Empowerment;
Somali Youth Development Foundation; Somali Youth Development Network;
Youth Empowerment Solutions.
:جنوب السودان
Apt Succor Organization; Community Empowerment for Progress
Organization; Community Empowerment for Rehabilitation and Development;
Community Innovation For Sustainable Development; Conflict Transformation
for Development; Ecopeace Initiative South Sudan; Food for the Hungry
South Sudan; HOPE RESTORATION SOUTH SUDAN; Justice Africa; Lacha
Community and Economic Development; Root of Generations; South Sudan
Development Agency; South Sudan Nature Conservation Organization;
Sustainable Hope and Development; Universal Intervention and Development
Organization; Universal Network for Knowledge and Empowerment Agency.
:تنزانيا
Christian Education and Development Organization; Church of God in
Tanzania; Community Active in Development Association; Community
Forest Pemba; Community Support Initiatives Tanzania; Community Water
& Environmental Association; Comparatively for Tanzania Elites Community
Organisers; C-SEMA; Disaster Awareness and Preparedness Organization
in Tanzania; Door of Hope to Women and Youth Tanzania; FORUMCC;
Foundation for Development Organization; Foundation for Energy, Climate
and Environment; Governance and Forest Initiatives; Hakikazi Catalyst;
Highlands Hope Umbrella; Ileje Environmental Conservation Association;
Institute for Environment and Development Sustainability; Iringa Civil Society
Organisation; Jinsia Na Maendeleo; Kaengesa Environmental Conservation
Society; Kigoma Women Development Organization; Kijogoo Group for
Community Development; Kwabada International Health and Social Welfare
Service; Malema Trust; Mbwewe Farmers Development Organisation;
Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Kanda ya Kitapilimwa; Pangani
Coastal Paralegal; Promotion of Education Link Organization; Rural Women
Development Initiative; Save the Mother and Children of Central Tanzania;
Social Reconstruction for Future; Sustainable Agricultural Improvement
Programme; Tanzania Organisation for Agricultural Development; Tanzania
Peace, Legal Aid & Justice Center; Tengeneza Generation; The Action
for Rural Women's Empowement; The Development for Accountability for
Tanzanians; The Foundation for Instilling the Confidence Factor for Women
Empowerment; The Voice of Marginalized Community; The Women Against
Poverty; Transformative and Integrative Build Out For All; Tushirki; Umwema
Group Morogoro Trust Fund; Watoto Wetu Tanzania; Women Wake Up; World
Vision Tanzania; Youth and Environment Vision; Zanzibar Social Workers
Association.
:أوغندا
Action Coalition on Climate Change; ActionAid Uganda; Africa 2000 Network
Uganda; Africa Disaster Reduction Research & Emergency Missions;
Africa Foundation for Community Development; Africa on the Move; Beaton
Foundation Initiative; Busega Youth Development Community; Church of

:مينمار
ASEAN Green Justice Network; Asoka Social Development Association;
Capacity Building Initiative; Church World Service Myanmar; Community
Development Association; Lanthit Foundation; Lutheran World Federation Myanmar Program; Mainstreaming Adaptation, Resilience and Sustainability
into Development and Daily Life; Phyu Sin Saydanar Action Group; Radanar
Ayar Rural Development Association; Save Childhood Myanmar; Social Care
Volunteer Group; Sopyay Myanmar Development Organization.
:بابوا نيو غينيا
Papua New Guinea Tribal Foundation.
:الفلبين
A2D Project-Research Group for Alternatives to Development, Inc.; ab2cd,
Inc. - The Alternative Bridge to Community Development; AWO International
Southeast Asia; Buklod Tao, Inc.; Center for Disaster Preparedness
Foundation, Inc.; Center for Social Concern and Action; Citizens Disaster
Response Center; Consortium for People's Development-Disaster Response;
Disaster Risk Reduction Network-Philippines; Ecosystems Work for Essential
Benefits; Enggana; Food for the Hungry Philippines; Life Haven Center
for Independent Living; Lingap Pangkabataan, Incorporated; Tri-People's
Organization Against Disasters Foundation, Inc.
:كوريا الجنوبية
Korea Disaster Safety Network.
:تايالند
ACTED Thailand; HelpAge International; Church World Service.
:فيتنام
ActionAid International in Vietnam; Centre for Community Research and
Development; Centre for Social Research and Development.

شرق إفريقيا
:بروندي
Action D'appui au Developpement et de Lutte Contre Les Conteniteux Sociaux;
Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Amistad Network For
Leaders Association; Association Femmes, Eclaireur, Unies; Association
for Reconciliation and Development through English; Association pour la
Promotion de la Sante Humaine; Burundian Association for a World of Peace
Without Drugs; Centre Burundais pour le Meilleur Avenir; Centre d'Appui
aux Initiatives Locales de Développement et d'Assistance aux Personnes
Vulnérables; Centre de Formation et d'Encadrement Pour la Paix et le
Développement; Centre d'Encadrement et de Développement des Anciens
Combattants; Centre d'Initiatives et d'Actions pour le Développement durable
au Burundi; Chambre Transversale des Jeunes Entrepreneurs du Burundi;
DUKINGIRE ISI YACU; Faith in Action; Forum Burundais de la Société Civile
pour le Bassin du Nil; Gahahe-Gasenyi Pour Le Development Communautaire;
Génération Nouvelle pour le Développement Economique et Social; Jeunes
Volontaires pour l'Environnement Burundi; NETWORK FOR A NEW VISION;
Objectifs du le Developpement Durable; Organisation pour la Prevention
et l'Intervention contre les Risques et Contingences; Réseau Burundi 2000
Plus; Réveil Communautaire d’Assistance aux Victimes; Solidarité des
Femmes Burundaises pour le Bien Etre Social et le Progrès au Burundi;
Syngergie des Partenairs pour la Promotion des Droits de la Femme; Terre
des Jeunes du Burundi- Transnational; Twikenure Impfuvyi Zitwenge; Union
des Jeunes Pêcheurs et Pisciculteurs du Burundi pour la Paix et la Promotion
du Développement; WORLD MERIT BURUNDI; Youth Empowerment and
Leadership Initiative.
:جيبوتي
Association pour la Prévention et Prévision des Catastrophes.
:إثيوبيا
Action for Integrated Sustainable Development Association; ActionAid
Ethiopia; Community Initiatives Facilitations and Assistance; Consortium of
Christian Relief and Development Association; Enhanced Rural Self Help
Association; Ethiopian Red Cross Society; Food for the Hungry Ethiopia;
Holistic Community Development Association; Pastoralist Concern.
:كينيا
Action for Sustainable Change; Alendu Eco Integrated Program; Anglican
Development Services Kenya; Arid Lands Action Forum; Children's Mission
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Save the Planet; Tearfund; VSO International; World Federation of
Occupational Therapists.

 غرب آسيا،شمال إفريقيا
:الجزائر
Association of Natural and Urban Environment Protection.
:البحرين
Bahrain Women Association - for Human Development.
:جمهورية مصر العربية
Arab Network for Environment and Development RAED; Arab Office for
Youth and Environment; Coptic Evangelical Organisation for Social Services;
Egyptian Sustainable Development Forum.

Uganda; Citizens Relief Initiative; Coalition on Environment and Climate
Change in Uganda; Community Restoration Initiative Project; Destiny
Community Development Initiative; Development Network of Indigenous
Voluntary Associations; Food for the Hungry Uganda; Foundation for Urban
and Rural Advancement; Help Food Security and Livelihood - Africa; Kikandwa
Rural Communities Development Organization; Lira NGO Forum; Makerere
Women Development Association; Partners for Community Health and
Development Organisation; Regional Centre for International Development
Corporation; Rights for Disability Development Foundation; Rural Initiative for
Community Empowerment West Nile; South Western Institute on Environment
and Development; Support Transformation Effort Program; Uganda Change
Agent Association; Uganda National NGO Forum; Uganda Women for Water
and Sanitation; Women and Girl Child Development Association; Youth and
Women for Opportunities Uganda; Youths in Technology and Development
Uganda.

:العراق

أوروبا

Al Mustaqbal Foundation for Development; The Iraqi Institution for
Development; Together to Protect Human and Environment Association.
:األردن
Jordanian Society For Desertification Control & Badia Development; Jordanian
Society of Friends of Heritage; Land and Human to Advocate Progress.
:الكويت
Kuwait Environment Protection Society; The Kuwaiti Association For
Protection From Fire Risks.

:فنلندا
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland ry.
:فرنسا

:لبنان
AMWAJ of Environment; Beam of the Environmental Association;
Development for People and Nature Association; Human Environmental
Association for Development; Lebanese Democratic Women Gathering;
Lebanese Environment Forum; Lebanese Foundation for Permanent Civil
Peace; Window to Environment Association.
:موريتانيا
Appui au Soutien pour le Développement Local et Développement Durable;
Association de Sauvetage du Milieu Environnemental; Association des
Gestionnaires pour le Développement; Association des Jeunes pour le
Développement; Association du Developpement et de la Promotion des
Droits de l'Homme; Association Jeunesse Action Développement; Association
Mauritanienne de Developpement de Recherche et le Suivi; Association
Mauritanienne pour l'Assistance le Développement et le Droit de l'homme;
Association Mauritanienne pour le Developpement et l'Alphabetisation;
Association Mauritanienne pour le Developpement et l'Education à la
Base; Association Mauritanienne pour le Soutien aux Jeunes Chômeurs;
Association NAFORE Pour la Protection de l'Environnement; Association
Nationale Pour la Formation et l'Assistance Sanitaire et Sociale; Association
Nesser pour L’agriculteur et Développement; Association pour la Formation,
l'Encadrement, Développement à la base et la Lutte contre le Paludisme;
Association pour le Developpement Integré du Guidimakha; Association
Terre Espoir pour le Developpement; Association Terre et Vie; Banlieues
Du Monde Mauritanie; Club Sportif de Selibaby; El Ghad Essihi pour le
Développement et la Protection de l'Environnement en Mauritanie; Initiative
Mauritanienne Maternelle et Infantile; Mauritanienne de Développement et
d'Encadrement Rural; Mouvement d'Egalisation des Conditions; Mutuelle
Feminine de Solidarite D'Entraide D'Epargne et de Credit; ONG Club des
Amis de la Moughataa de Moudjéria; Organisation de la société civile ou
non-gouvernementale; Organisation pour l'Assistance aux Enfants en
Situations Difficiles; Solidarité & Développement Durable; SOS URGENCE;
Tenmiya Centre des Innovations pour le Developpement; Vulgarisation et
Développement au Tagant.
:المغرب
Association research group and studies on the Coast of the Sahara; Centre
Perspectives Environnemental Pour l'information et Développement
Durable; Club Marocain pour l'environnement et le développement (CMED);
L'Association marocaine. Economie verte de l'environnement et justice
climatique.
:فلسطين
Al Khaledin Charity Association; Palestine Wildlife Society; Palestinian
Consultative Staff for Developing NGOs.
:السودان
Afaaq Organization; Building Resilience Development Organization; Depth
Action Organization; Horizon Voluntary Organization; Sudanese Environment
Conservation Society.
:سوريا
Syrian Coast Society for Environmental Protection.

:الدنمارك
CISU - Civil Society in Development.

CARE France; Development Workshop France; Humanity and Inclusion
(former Handicap International); Reseau Reduction Risques de Catastrophes;
Voie Eclairee des Enfants Demunis.
:ألمانيا
CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.; Deutsches
Komitee Katastrophenvorsorge e.V.; Diakonie Katastrophenhilfe; URIDU
gGmbH.
:اليونان
RSF Hellas.
:إيطاليا
Associazione I Bambini Dell'Africa ONLUS; Associazione Ingegneri Volontari
per l'Emergenza; Corpo Italiano di San Lazzaro.
:مولدوفا
Terra-1530.
:هولندا
CARE Nederland; CORDAID; ICCO Cooperation; Water Youth Network; ZOA.
:النرويج
Terram Pacis.
:رومانيا
World Vision Romania.
:إسبانيا
Acción contra el Hambre; Ayuda en Acción; Grupo Nacional de Apoyo Protección Civil; Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional.
:السويد
ActionAid Sweden; Adventist Development and Relief Agency / Seventh
Day Adventist Church; Diakonia; ERIKS Development Partner; International
Aid Services; Life & Peace Institute; PMU; Stiftelsen Skandinaviska
Barnmissionen; Swedish Mission Council.
:سويسرا
Caritas Switzerland; HELVETAS Swiss Intercooperation; Save the Children
Switzerland; Swiss NGO DRR Platform; Swiss Red Cross.
:تركيا
Nirengi Derneği; Search Recovery and Emergency Assistance Association;
Takaful Alsham Charity Organization.
:أوكرانيا
Charitable Foundation "Right to Protection".
:المملكة المتحدة
30 days30waysUK; ActionAid International; Christian Aid; Commonwealth
Businesswomen’s Network; Emergency Nutrition Network; Habitat for
Humanity Great Britain; iDE UK; Muslim Hands UK; Nile Swimmers; Oxfam
GB; Plan International; Practical Action; Royal National Lifeboat Institution;
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Pobreza; Junta de Vecinos Alto Manquehue 3 y 4; ONG Inclusiva; Psicólogos
Voluntarios de Chile; TECHO; World Vision Chile.
:كولومبيا
Agencia de Desarrollo Local Nariño; Asociación Centro de Consultoría
Universitaria; Asociación de Jóvenes Indígenas Wayuu; Consejo
Comunitario General del Rio Baudo y sus afluentes; Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento; Cooperativa del Gr. Participativo
Local Dibulla COOGRUPADI PBA; Corporación Gestión del Riesgo
Acción Integral; Corporación Haciendo Sur; Corporación Ocho de Marzo
Mujeres y Hombres por la Igualdad; Corporación para el Desarrollo Social
Comunitario; Corporación para la Paz y los Derechos Humanos REDEPAZ;
CORPORACION PRO SAN JUAN; Corporacion Promotora de Resiliencia
Comunitaria; Corporación Proyectos y Servicios Integrales de Colombia;
Corporación Red Constructores de Paz; Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Envigado; Federación Luterana Mundial; Fundación Azimuth; Fundación
Brisas del Norte; Fundación de Diaconía Pazos; Fundación del Sur Occidente
y Macizo Colombiano; Fundacion EDUVIDA por el derecho a la educación y la
vida; Fundación País XXI; Fundación para el Desarrollo Regional de Nariño;
Fundación para el Desarrollo, Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático;
Organización Nariño Joven; Red Kolumbien; Secretariado de Pastoral Social
Riohacha; Sinergias - Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo
Social; Suava Fundación.
:اإلكوادور
Fundación de Mujeres Luna Creciente; Fundación Derecho Justicia y Paz
Para el Buen Vivir; Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación para el
Desarrollo Alternativo Responsable para Galápagos.
:باراغواي

:تونس
Association de la Protection de la Nature et de l'Environnement de Kairouan;
Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement
Durable de Bizerte; Association Tunisienne de Biosécurité et d'Éducation
Environnementale.
:اليمن
Center of Environmental Sciences and Studies; Ebdaa Foundation
for Environment and Sustainable Development; Risers For Relief and
Development; Taiseer Foundation For Development; Yemen Environment
Sustainable Development Society.

أمريكا الشمالية
:كندا
CANEUS (Canada-Europe-US-Asia-Africa) International Organization
Network; Cuso International; World Vision Canada.
:الواليات المتحدة األمريكية
Adventist Development and Relief Agency International; Build Change;
Center for Urban Disaster Risk Reduction and Resilience; ChildFund
International; Detroit Rescue Mission Ministries; Disaster Accountability
Project - SmartResponse.org; Food for the Hungry; Give2Asia; Habitat for
Humanity International; Initiative: Eau; InterAction; Joint Learning Initiative on
Faith and Local Communities (Project of the Center for Faith and the Common
Good); Mercy Corps International; NERDS RULE Inc.; Partnership for Inclusive
Disaster Strategies; Risk Reduction Education for Disasters; The PuLSE
Institute; United Family Mission.

المحيط الهادئ

Asociación Tesai Reka Paraguay; Construyendo Sociedad; Global Infancia.
:بيرو
Asociación de Rescatistas Socorristas y Emergencistas de Iberoamérica;
Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza; Asociación Regional
de Mujeres Ingenieras de Tumbes; Associazione Ingegneri Volontari per
L’ Emergenza; Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de
Emergencia y Medio Ambiente; Centro de Educación y Comunicación
Guaman Poma de Ayala; Centro de Estudios y Prevención de Desastres;
Centro de Investigación y Acción para el Desarrollo Urbano; Food for the
Hungry Peru; Instituto de Desarrollo Urbano; Integrated Social Development
Effort Bangladesh; International Security and Safety Protection Professional
Association; Mujeres Unidas Para Un Pueblo Mejor; Practical Action Peru;
Red Ambiental Peruana; Servicio Ecumeníco de Pastoral y Estudios de la
Comunicación; Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad.
:أوروغواي
Amigos del Viento Meteorología Ambiente Desarrollo; Asociación Civil
Ambientalista de Salto; Centro de Estudios, Análisis y Documentación del
Uruguay; Cultura Ambiental; Fundación ASTUR; Red Uruguaya de ONG
Ambientalistas.
:فنزويال
Centro al Servicio de la Acción Popular; Fundación CELTA; Sviluppo dei
Popoli.

جنوب آسيا
:أفغانستان
Afghanistan Relief & Sustainable Development Organization; Community
Action for Healing Poverty Organization; Coordination of Afghan Relief;
Organization for Saving the Children and Empowering Women.
:بنغالدش
Abdur Rashid Khan Thakur Foundation; ActionAid Bangladesh; Adventist
Development and Relief Agency, Bangladesh; Agrajattra; Aid Organization;
Arjon Foundation; Association for Community Development; Association of
Voluntary Actions for Society; Bangladesh Alokito Protibondhi Punorbashon
Society (BAPPS); Bangladesh Environment and Development Society;
Bangladesh Labour Foundation; Bangladesh Model Youth Parliament;
Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication; Bangladesh
Resource Centre for Indigenous Knowledge; Barguna Nari Jagaron
Karmosuchi; BRAC International; Center for Law and Policy Affairs; Center
for Participatory Research and Development; Christian Aid Bangladesh;
Coalition for the Urban Poor; Coastal Development Partnership; Development
Initiative for Social Advancement; Development Organization of Coastal Area's
People; Dhaka Ahsania Mission; Food for the Hungry Bangladesh; Friendship;
GreenTech Foundation Bangladesh; HelpAge International Bangladesh;
Human Rights Lawyers' Society; Human Rights Support Society; Integrated
Social Development Effort Bangladesh; International Centre for Climate
Change and Development; Islamic Relief Bangladesh; Jhanjira Samaj Kallyan
Sangstha; Kothowain; Krisoker Sor (Farmers' Voice); Lifelong Education and

:أستراليا
CEDAC; RescueNet Australia; Unity Housing Company; World Vision
Australia.
:فيجي
Foundation for Rural Integrated Enterprises & Development; Live & Learn
Environmental Education Fiji.
:كيريباتي
Foundation for the Peoples of the South Pacific Kiribati.
:نيوزيلندا
HOPE Worldwide-Pakistan; Save the Children NZ.
:جزر سليمان
Live & Learn Solomon Islands.
:تونغا
Bridge of Hope Foundation; Tonga Community Development Trust; Tonga
Foundation 4 Humanity.
:فانواتو
Vanuatu Christian Council.

أمريكا الجنوبية
:األرجنتين
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Arquitectos
y Organizaciones Sociales para la Emergencia y Desastres; Asociación
Civil Red de Acción Climática; Consejo de Seguridad y Justicia de las
Familias-Pueblo de la Nación Argentina; Fundación delALTO; Hábitat
para la Humanidad Argentina; Junto al Desarrollo; Nexo - Asociación Civil
Comunicación para la Reducción del Riesgo de Desastres; Organización de
Bomberos Americanos.
:بوليفيا
Centro de Asesoramiento para el Desarrollo Social; Food for the Hungry
Bolivia; Fundación Gaia Pacha; Practical Action Bolivia.
:البرازيل
Aliança das Juventudes para Desastres e Emergências; CERT Brasil;
Fundação Vitória Amazônica; Instituto Gaviam Da Amazonia.
:تشيلي
Asociación Adapt Chile; Asociación Chilena de Organismos no
Gubernamentales; Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Asociacion
Indigena Lafquenche/Identidad Territorial Lafkenche; Brigada de Protección
Civil Emergencias y Telecomunicaciones; Cáritas Chile; Corporación
Comunidad de Organizaciones Solidarias; Corporación Nueva Acrópolis
Chile; Fundación Alto Río; Fundación Ayla; Fundación Superación de la
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Education Society; Pakistan Fisherfolk Forum; Pakistan Rural Initiative for
Emergency Preparedness, Response and Development; Pakistan Rural
Initiatives for Emergency Preparedness, Response and Development;
Participatory Development Initiatives; Participatory Rural Development
Society; Participatory Welfare Services; Pattan Development Organisation;
People, Development & Policy Initiatives; Root Work Foundation; Royal Pillars
Welfare Foundation; Rural Aid Pakistan; Rural Development Foundation;
Rural Development Organization Buner; Rural Education and Economic
Development Society; Rural Infrastructure and Human Resource Development
Organization (RIHRDO) KPK, Pakistan; Saath Development Society;
Sahkar Social Welfare Association; Sangtani Women Rural Development
Organization; Sindh Community Foundation; Sindh Green Foundation; Skyian
Welfare Organization; Society for Human Rights and Prisoners Aid; Strategy
to Empower People; Sukaar Welfare Organization; Sungi Development
Foundation; Sustainable Development Organization; Sustainable
Environment and Development Foundation; Takal Welfare Organization;
Takhleeq Foundation; Tal Sparlay (Ever Spring); United Rural Development
Organization; Youth Association for Development; Youth for Human Rights
Pakistan.
:سريالنكا
Asia Lanka Social Development Co-operation; Duryog Nivaran; Environment
& Community Development Information Centre; Integrated Development
Association; Janathakshan (Gte) Ltd.; Rural Centre for Development; South
Asia Partnership Sri Lanka; World Vision Sri Lanka.

جنوب أفريقيا
:إسواتيني
Christian International Swaziland.
:مدغشقر
Association Haitao - Angovon-Johary - Antok'aina; Association Volajia; Centre
d'Action pour la Promotion de la Résilience; Centre d'Etudes et de Recherches
Economiques pour le Developpement; Jeunes Actifs pour le Développement
Durable Madagascar; Malagasy Youth for Sustainable Development;
Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana FJKM; Voahary Salama; Young
Progress Association.
:ماالوي
Action for Environmental Sustainability; ActionAid Malawi; Badilika Foundation;
Centre for Climate Change and Environment Management; Civil Society
Network on Climate Change; E-Life; Forum for Concerned Young People;
Foundation for Community Support Services; Grassroots Movement for Health
and Development; Green Palm Governance, Compliance and Management
Centre; Malawi Red Cross Society; Outreach Scout Foundation; Peoples
Federation for National Peace and Development; Radio Tigabane; Student
Christian Organization of Malawi; Sustainable Development Initiative; The
Mango Tree Orphan Support Trust Malawi.
:موريشيوس
Environmental Protection & Conservation Organisation.
:موزمبيق
Associação Cultural Para Desenvolvimento Sustentável; Associação
Esmabama; Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica;
Associação Para Promoção e Desenvolvimento da Mulher; Christian Council
of Mozambique; Conselho Cristão de Moçambique; Food for the Hungry
Mozambique.
:جنوب أفريقيا
Disaster Management Institute of Southern Africa; Gender and Disaster
Network Africa Region; South African Youth Centre for Disaster Risk
.Reduction; Southern Africa Society for Disaster Reduction
:زامبيا
Disaster Management Training Centre.
:زيمبابوي
Action24; Aquaculture Zimbabwe; Centre for Gender and Community
Development in Zimbabwe; Counselling Services Unit; Economic Justice for
Women Project; Ecumenical Church Leaders Forum; EDZAI ISU Trust; Family
AIDS Caring Trust; Health Education Food Organisation; HelpAge Zimbabwe;
Masvingo Center for Research and Community Development; Ntengwe
for Community Development; Nyahunure Community Trust; Participatory
Learning & Action for Community Empowerment; Rosa Foundation; Save
Our Environment Trust; Secure Future Africa; Simukaupenye Integrated
Youth Academy Zimbabwe; Voluntary Service Overseas Zimbabwe; Young
Volunteers for the Environment Zimbabwe; Youth Agrarian Society; Youthled Innovative Engagement with Leadership and Development Trust; Zero

Development; Nari Maitree; Network on Climate Change, Bangladesh Trust;
NOWZUWAN; Participatory Development Action Program; Sabuj Foundation;
Sajida Foundation; Shariatpur Development Society; Shelter; Shelter for
Slum People; Shelter for Women; SHOMOGOTO; Songshoptaque; Sopnil
Bright Foundation; Tista Environment Development Foundation; Udayan
Swabolombee Sangstha; United Development Initiatives for Programmed
Actions; Voice of South Bangladesh; WAVE Foundation; Women's Voice;
Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust; Youth Foundation of Bangladesh.
:الهند
Action for Community Empowerment; Adventist Development and Relief
Agency India; All India Disaster Mitigation Institute; Anchalika Jana Seva
Anusthan; Art & Architecture Research Development & Education Foundation;
Asian Institute of Management Trust; Association for Promotion Sustainable
Development; Caritas India; Center for Environment and Economic
Development; Centre For Development Research and Management; Centre
for Disaster Risk Reduction & Resilience; Climate Resilient Observing Systems
Promotion Council; Coastal Area Disaster Mitigation Efforts; DARBAR
SAHITYA SANSADA; Developmental Association for Human Advancement;
Dharaninagar Rural Development Society; Doers; Gautam Buddha Jagriti
Society; GeoHazards Society; Gopabandhu Seva Parisad; Gram Vikas Trust;
Human Resources and Environment Development Society; Humanitarian Aid
International; Humanity International Foundation; Humara Bachpan Trust;
India Youth For Society; Indo Global Social Service Society; Kajla Janakalyan
Samiti; Literacy Agriculture and Medical Project for Rural Development;
Mahila Margadarshi; Manab Kalyan Khadi Gramodyog Samity; National Youth
Service Action & Social Development Research Institute; Network for Youth
Devlopmnet & Healthy Environmnet; North-East Affected Area Development
Society; Orissa State Volunteers and Social Workers Association; People’s
Awareness And Legal Aid Movement; Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan;
Redemption Research For Health and Educational Development Society;
Rising Aryavarta Welfare Society; Rural Reconstruction Organisation;
Shanta Memorial Rehabilitation Centre; Social Education For Environment &
Development; Sustainable Environment & Ecological Development Society;
The Child Trust; The Evangelical Fellowship of India Commission On Relief;
UDYAMA; Utkal Youth Association for Social Development.
:جزر المالديف
Aware Society; Huvadhoo Aid; Maavahi; Maldives Youth Action Network;
Maldivian Network to Empower Women; South Huvadhoo Partners.
:نيبال
Association for Rural Social Welfare Nepal; Centre for Development and
Disaster Management; Community Development & Advocacy Forum Nepal,
Mahottari; Community Rural Development Society - Nepal; Community
Support Group Nepal; Environment and Child Concern OrganizationNepal; Federation of Community Forestry Users Nepal, Morang; Forum for
Awareness and Youth Activity, Nepal; Friends Service Council Nepal; Fulvari
Integrated Rural Developement Organization Nepal; Institute of Himalayan
Risk Reduction; Integrated Effort For Development Nepal; Integrated Self-Help
Association for Rural Development; International Relief Friendship Foundation;
Karnali Intregated Rural Development and Research Center; Koshi Victim's
Society; Literary Academy for Dalit of Nepal; Mercy Corps Nepal; National
Disaster Management Network of Nepal; National Society for Earthquake
Technology; Nawa Prabhat (NP) Nepal; Nepal Public Awakening Forum,
Rukum, Nepal; Pariwartan Sanchar Samuha; Practical Action Nepal; Reaping
Hope; Rural Area Development Programme; Scientology Volunteers Nepal;
Southasia Institute of Advanced Studies; Sustainable Development Policy
Institute; United Mission to Nepal; Voice of Animal Nepal.
:باكستان
Advocacy, Research, Training and Services Foundation; Al-Mehran
Rural Development Organization; Area Development Organization; Aurat
Development Organization; AZM Foundation; Basic Integrated Rural
Development Society; Bright Star Development Society Balochistan; Centre
for Peace and Development; Community Alliance for Development and
Resilience; Community Development & Entrepreneurship Foundation;
Community Development Foundation; Community Initiatives for Development
in Pakistan; Community Research and Development Organization; Community
World Service Asia; Development of Institution & Youth Alliance; Dharti
Development Foundation; Ecumenical Commission for Human Development;
Fast Rural Development Program; Foundation for Rural Development;
Global Educational, Economic and Social Empowerment (GEESE); Health
And Nutrition Development Society; Hundreds of Original Projects for
Employment - HOPE'87; Huqooq-ul-Ebad Development Foundation; Indus
Consortium; Initiative for Development and Empowerment Axis; Insan
Dost Social Organization; Integrated Rural Awareness & Development
Organization; Islamic Relief Pakistan; JAD (Justice, Aid and Development)
Foundation; Motto to Empower Health, Education & Rights; Muzaffarabad
Poverty Alleviation Program; Nahar King Welfare Organization; National
Integrated Development Association; National Rural Development Program;
National Rural Support Programme; New World Hope Organization; PAK
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Promotionnel pour l'Action des Jeunes en Afrique; Convention Pour le Bien
Etre Social; Ensemble pour la Paix et l'Encadrement de la Femme en Milieu
rural; Fondation des Oeuvres Pour la Solidarité et le Bien Etre Social; Food
for the Hungry DRC; Forum des Organisations Nationales Humanitaires
et de Développement en République Démocratique du Congo; Humanite
Asbl; Jeunes Volontaires de Grands Lacs pour l'Environnement; Réseau
Communautaire pour le Pauvre; UNION DES FEMMES OPPRIMÉES; Union
for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment.
:غابون
Alliance Pour la Promotion Sociale et L’aide au Développement; Association
Fondation Villageoise de Gestion de la Nature; Association Gabonaise
d'Assistance aux Femmes Indigènes et Indigentes; Cercle de Recherche pour
la Santé Durable; Environnement Sans Frontières; Femme, Environnement,
Santé et Education; GABON ECOLOGIE; Jeunes Volontaires pour
l'Environnement Gabon; ONG GLOBAL HUM INTERNATIONAL; Réseau
des Organisations Libres de la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au
Gabon; Solidarité Justice Environnement Humanisme Chrétien et Santé.
:غامبيا
Adventist Development & Relief Agency, The Gambia; Agency for Village
Support; Beakanyang; Children and Community Initiative for Development;
Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women
and Children; Global Youth Innovation Network Gambia Chapter; Health and
Development Initiative; Household Disaster Resilience Project; Proactive
Youth for Socio-economic and Health Rights; Saama Kairo Federation;
Shalom, The Gambia; Sirimang's Foundation for Development; Worldview
The Gambia; Wuli and Sandu Development Agency; Young Volunteers for the
Environment The Gambia.
:غانا
Abibiman Foundation; Abundant Grace Female Foundation; Apostle Padi
Ologo Traditional Birth Centre; Centre for Initiative Against Human Trafficking;
Community and Family Aid Foundation; Elizka Relief Foundation; Global
Green Environmental Network; Green Africa Youth Organisation; Greener
Impact International; Human Rights Reporters Ghana; Nyankonton Aid
Foundation; Paradise Health Mission International; Presbyterian Relief
Services and Development; Western Region Coastal Foundation; WUZDA Ghana.
:غينيا
Agence Humanitaire Pour Le Development; Cercle des Formateurs et Acteurs
Communautaires de Guinée; Développement Pour Tous; Maison des Femmes
Solidaires; ONG Synergies & Développement; Solidarité Verte; Union pour le
Développement et la Coopération (UDEC).
:ساحل العاج
Actions des Jeunes Leaders pour l'Eveil des Consciences; Association soeurs
aidons nos enfants; Boaz Developpement; Fédération Estudiantine des Droits
de l'Homme; Fraternite Solkidarite Jeunesse Cote d'Ivore; Initiative Village Vert
et Solidarité; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire;
Jeunesse pour le Tourisme et l'Ecologie; Min-dja (Mon héritage); ONG Mon
Environnement; ONG Sante Urbaine et Rurale; ONG Vie Sacrée; Yes Green
Earth.
:ليبيريا
Global Peace and Development Organization; Mulrany International Liberia;
Universal Farmers Association; Young Liberian Women Orgainzation for
Improvement Advocacy Network; Youth Empowerment for Progress.
:مالي
Adventist Development and Relief Agency Mali; Appui Solidaire pour le
Renforcement de L'aide au Developpement; Association de Formation et
d'Appui au Développement; Association Femmes et Enfants pour le Bien-Etre
de Tous; Association Malienne d'Appui aux Initiatives Locales; Association
Malienne d'Eveil au Développement Durable; Association Malienne pour la
Solidarité et le Développement; Association Malienne pour le Developpement,
la Protection de l'Environnement et la lutte contre la Desertification;
Association pour le Developpement en Zone Aride; Centre Technique pour
l'Environnement, la Santé et l'Agriculture; Fédération Nationale des Collectifs
d’organisations Féminines du Mali; Oeuvre Malienne Pour le Développement
des Zones Arides; ONG Appui pour la Valorisation et la Promotion des
Initiatives Privées; ONG AZHAR; Reseau Des Femmes Pour Les Droits
Environnementaux; Reseau MUSONET.
:النيجر
Action Directe pour la Protection de l'Environnement Bonferey; Action pour le
Developpement du Sahel; Association des Scouts du Niger; Convergence pour
la sécurité alimentaire, la paix et le développement durable; Développement
pour un Mieux Être; Groupe d'Appui au développement Rural -Recherche
Action "SHIRIN GOBE"; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Niger; ONG
Appui au Developpement Communuataire Tafriyt; ONG Kawtal; ONG Tedhelte

Regional Envirionment Organisation; Zimbabwe United Nations Association;
Zimbabwe Women Youth Empowerment and Development.

غرب ووسط أفريقيا
:بنين
African Monitoring Observatory on Climate, Waters, Earth, and Cultures;
Centre de Recherche et d'Expertise pour le Developpement Local; Entraide
Mutuelle et Perpetuels Secours; Initiatives pour un Développement Intégré
Durable; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Bénin; Organisation pour le
Développement Durable, le Renforcement et l'Autopromotion des Structures
Communautaires; Participation Active des Dirigeants Jeunes Élites Niant
l'Aboulie; Promotion Jeunesse Unie pour le Développement; West Africa
Network for Peacebuilding Bénin.
:بوركينا فاسو
Action pour la Promotion des Initiatives Locales - ONG APIL Burkina;
Actions Pour L'Eco-Developpement du Monde Rural; Africare Burkina Faso;
Alliance Technique D'Assistance au Développement; Association "Sauvons
l'Environnement, l'Eau Potable et l'Assainissement pour Tous"; Association
des Arts Solidaires; Association Développement Solidaire Durable; Association
Dignus; Association pour le Devéloppement des Initiatives Communautaires
Africaines; Association SOS Santé et Développement Paalga; Réseau des
Jeunes Sahéliens pour le Climat; Réseau MARP Burkina.
:الكاميرون
Action pour le Développement Communautaire; Action Sociale pour la
Promotion des Initiatives de Développement Communautaire; Africa
Development Interchange Network; African Network of Young Leaders
for Peace and Sustainable Development; Alternatives Durables Pour le
Développement; Association Camerounaise pour le Développement, l’Entraide
Sociale et la Protection de l’Environnement; Association des Acteurs de
Développement; Association des Amis de Ngaoundal; Association des
Jeunes Ambitieux de Nkongmondo Douala; Association Sportive et Culture
des Jeunes de Nkongmondo; Cameroon Gender and Environment Watch;
Cameroon League for Development; Centre for Community Regeneration
and Development; COMITE NATIONAL OMEP (Organisation Mondiale
pour l'Education Préscolaire) ou Association des Camerounais pour
l'OMEP; Community Agriculture and Environmental Protection AssociationCameroon; Community Information For Climate Action; Développement
Sans Frontières; Femmes-Santé-Développement; Forests, Resources
and People; Geotechnology Environmental Assessment and Disaster Risk
Reduction; Global Movement of Solidarity; Green Horizon; Integrated Youth
Empowerment Center; International Centre for Environmental Education
and Community Development; Jeunes Volontaires pour l'EnvironnementCameroun; Ligue pour la Didactique de l'Education relative à l'Environnement;
People Earthwise; People Empowering People (PEP) Africa; Refugee Welfare
Association Cameroon
:جمهورية أفريقيا الوسطى
Centre de Recherche et Appui au Developpement; Centre pour l'Information
Environnementale et le Développement Durable; Femmes Sans Frontieres
pour le Developpement; Global Ecovillage Network antenne de la
République Centrafricaine; Groupe d'Action, de Paix et de Formation pour la
Transformation; Initiative des Jeunes pour la promotion de la Non-violence
en Centrafrique; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Centrafrique;
Jeunesse En Marche pour Centrafrique; Jeunesse Unie pour la Protection de
l'Environnement et le Développement Communautaire; Militant pour la Paix
et l'Environnement; ONG La Verdure; Organisation D'appui à la Promotion
des Initiatives Locales; Organisation Non gouvernementale Internationale
Centre d'Action pour le Développement du Monde Rural CentrafriqueFrance; Projet Engineering; Réseau Climat des Jeunes du Sud-Sahara en
Centrafrique; Réseau des Organisations des Jeunes pour l'Environnement et
le Développement Durable en Centrafrique.
:تشاد
Association d'Action pour la Recherche et le Développement du Kanem;
Association pour l'autopromotion Rurale; Forum des Jeunes Professionnels de
l'Eau du Tchad; Lead Tchad; Organisation des Jeunes pour la Promotion et le
Développement; SOS SAHEL International Tchad.
:جمهورية الكونغو الديموقراطية
Action Contre l'Indigence et la Precarite; Action De Solidarite Et D'Appui Au
Developpement Endogene; Action for Improvement of Food for Child and
Mother; Action Sociale Kesho Kongo; Africa Reconciled; Association de
Développement pour la Paix et la Reconstruction en République Démocratique
du Congo; Association des Femmes pour la Promotion et le Développement
Endogène; Association Paysanne pour l’Autosuffisance Alimentaire; Bureau
of Information Training Researches and Exchanges for Development; Centre
National d'Appui au Développement et la Participation Populaire; Coalition
Nationale des Organisations des Volontaires pour le Développment Durable;
Compagnie d'Entraide pour la Promotion Industrielle et Agropastorale; Conseil
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Development Organization; WOMEN’S ACTION FOR HUMAN DIGNITY;
Young Women Advocacy Network Sierra Leone.
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Entre Aide Niger; Reseau de la Jeunesse Nigerienne sur les Changements
Climatiques; Vision Plus.
:تونغو

:نيجيريا

Agricuture-Sol-Eau; Association des Scientifiques Environnementalistes pour
un Développement Intégré; Association des Volontaires pour l'Environnement
Sain; Association pour la Promotion des Activités de développement International; Association Togolaise d'Etude de Recherche et d'Appui au
Développement Humain Durable; Association Youth Power; Centre d’Action
pour le Développement Rural; Complexe Agro-Pastoral-Echo des Jeunes
Ruraux; Dynamique des Volontaires Sociaux; Forum de la Jeunesse pour le
Développement Durable; Institut Africain de Development Social-Formation
Togo; Jeunes Verts Togo; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Togo;
Jeunesse en Actions Conjuguées pour le Développement Durable; Nouvelles
Alternatives pour le Développement Durable en Afrique; Observatoire
Ouest Africain du Développement Durable; ONG Santé et Action Globale;
Organisation Pour l'Environnement et le Développement Durable; Plate Forme
des Organisations de la Société Civile de Kloto; Programme de Recherches et
d'actions pour le développement Intègral des Communautés Africaines; Terre
de la Jeunesse Culturelle; TERRE DES JEUNES TOGO; Union des Jeunes
pour le Développement à la Base; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper;
Young Volunteers for Water Sanitation and Hygiene.

Abraham's Children Foundation; ActionAid Nigeria; Africa Centre for Citizens
Orientation; African Center for Environmental and Rural Development;
Amaka Chiwuike-Uba Foundation; Asabe Shehu Yar'Adua Foundation; Bege
House for support of Orphans & Widows Foundation; Better Community Life
Initiative; Bridge that Gap Hope for Africa Initiative; Center for Africa-wide
Rural & Urban Campaign on Climate Change Mitigation and Adaptation;
Center for Early Green Education; Centre for Disaster Risk and Crisis
Reduction; Centre for Peacebuilding and Disaster Relief; Children and
Young People Living for Peace; Civil Society Action Coalition on Disaster
Mitigation; Connected Advocacy For Empowerment And Youth Development
Initiative; Country Women Association of Nigeria; Critical Path Leadership
Initiative; Development & Integrity Intervention Goal Foundation; Development
Education and Advocacy Resources for Africa; Development Initiative for
Community Impact; Development Research and Synergy Initiative; ENOCH
ADEYEMI FOUNDATION; Environmental and Rural Mediation Centre;
Environmental Conflict Mediation and Women Development Initiative;
Environmental Protection Promoters Initiative; Federation of Muslim
Women's Associations in Nigeria; Flamebass Foundation; Foundation for
Environmental Rights, Advocacy & Development; Global Hope for Women
and Children Foundation; Global Relief & Development Mission; Global
Socio-economic and Financial Evolution Network; Health Education and
Empowerment Initiative; Human Rights and Grassroots Development Society;
Indomitable Youths Organization; Initiative for Social Development in Africa;
Integrity Missions International; International Center for Peace, Charities and
Human Development; International Climate Change Development Initiative;
International Foundation for African Children; Jakinminis International Co
Ltd/GTE; Kazatsi Reconciliation Centre And Human Development; Kejibaus
Youth Development Initiative; Kids & Teens Resource Centre; Lighthope
Succor Worldwide Initiative; Local Communities Development Initiative;
Love Chariz Foundation; Mabeloboh Centre For Save Our Stars; Mallam
Garba Foundation; Moses Omagwu Intercessory Ministry; Most Wise Trinity;
Nature Cares Resource Centre; Network Advancement Program for Poverty
& Disaster Risk Reduction; Niger Delta Women's Movement for Peace and
Development; Nurses Across The Borders Humanitarian Initiative; Ohaha
Family Foundation; Olive Community Development Initiatives; Onyemaechi
Hope for the Helpless Foundation; Org. for the Sustainance of the Nig.
Environment; Our Lady of Perpetual Help Initiative; Pan African Institute
for Entrepreneurship and Community Development; Peace Empowerment
Foundation; People of Good Heart Initiative; Phelyn Skill Acquisition Center;
Playsafe Life Care Foundation; Rising Child Foundation; Rural Community
Empowerment Initiative; Solace For She And Child Care Initiative; Sustainable
Environment Food and Agriculture Initiative; Ukana West Community Based
Health Initiative; Unyime-Uboho Women and Children Foundation; Vicksly
Foundation; Victory Walk Initiative; Welfare for Children and Teenagers
Initiative; Women Environment and Youth Development Initiative; Women
Environmental Programme; Women's Right to Education Programme; Worthy
Life Education and Health Foundation; Youth Crime Watch of Nigeria; Zion
Care Life and Family Impact Foundation.
:جمهورية الكونغو
Action des Educatrices pour le Développement; Action Jeunesse pour le
Développement; Actions pour l'Environnement et la Solidarité Internationale;
Association Congolaise pour le Développement Agricole ACDA; Cercle
des Droits de l'Homme et de Développement; Club pour le Développement
Communautaire; Congo Environnement et Développement; Fondation L'Envol;
Union des Organisations de la Société Civile.
:السنغال
Action Solidaire International; Association Africaine pour la Promotion de la
Réduction des Risques de Catastrophes; Association Def Kemtalaye Kattane;
Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement; Environment
and Development Action; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Sénégal;
Lead Afrique Francophone; Mission Shalom International; Une Enfance
Scolarisee Pour La Promotion Et La Defense Des Droits De L’enfant.
:سييراليون
Action Aid Sierra Leone; Bambara Town Women's Organisation;
Baoma Chiefdom Development Foundation; Bonthe Development Municipal
Organization; Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone
(EEHRSL); Economic Justice Network Sierra Leone; Forum for the
Development of Young People; Initiative for Women and Girls Empowerment;
People's Foundation for Humanity Development; Reptile and Amphibian
Program - Sierra Leone; Sierra Leonean Youth Agricultural and Community
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