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الكوارث التابع لألمم المتحدة

لمحة عن األنشطة

األنشطة التي تعهدنا بها كشبكة والتي
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تضاعف دخلنا تقريبًا عن العام السابق،
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فريقنا

تتم إدارة شبكة  GNDRالتي تضم أكثر
من  1000عضو من قِبل مجلسنا العالمي،
ويدعمها فريق ملتزم ومفعم بالنشاط في
السكرتارية
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مجلسنا العالمي
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مقدمة

أعضاء وأصدقاء
 GNDRاألعزاء

فرح كبير

رومانا كبير

بيجاي كومار

أكملنا معًا كشبكة عالمية عا ًما آخر في سعينا لتحقيق
أجندة التنمية المرنة الواعية للمخاطر.
إنه لشرف لنا ،نحن الرؤساء والمدير التنفيذي،
أن نكتب مقدمة هذا التقرير السنوي .19-2018

يشرفنا أن نشارك مع أعضائنا وزمالئنا وأصدقائنا
اإلنجازات الرئيسية لشبكة  ،GNDRوكذلك
التحديات التي واجهتها هذا العام والتقدم المتواضع
ولكن المطرد والذي حققته شبكتنا نحو رؤيتنا
لمجتمع مدني نابض بالحياة يعمل مع المجتمعات
في الخطوط األمامية ،وال سيما مع الفئات األكثر
هشاشةً من أجل الحد من المخاطر التي يتعرضون
لها والتكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ.
يزداد عدد الكوارث وتؤثر بصورة أكبر على
من يعيشون في الظروف الهشة وانعدام األمن
المناخي .إن األرواح التي فُ ِق َدت وآثار الدمار التي
ُخلَّفت جراء إعصار إيداي في الجزء الجنوبي من
أفريقيا ،ومن تسو نامي عام  2018في سوالويزي
وإندونيسيا ،وأزمة الروهينغا المستمرة في جنوب
آسيا ال تزال في أذهاننا دائ ًما .لكن على الرغم من
أن العالم كله والدول قد ركزت هذا العام بشكل
أكبر على المواعيد النهائية القريبة لتحقيق التنمية
المستدامة واتفاق باريس ،إال أنه لم يتم إيالء
اهتمام كاف لكيفية قيام الكوارث بعرقلة إنجاز تلك
اإلتفاقيات .وطالما أن التنمية تفشل أن تأخذ في
اعتبارها مخاطر الكوارث التي نواجهها جميعًا،
ستظل التنمية غير فعالة ،بل وقد تزيد من تفاقم
التهديدات وعوامل الهشاشة .لذا كان لزا ًما على
 GNDRالبدء في تركيز أنشطتها في مجال
الدعوة والتعلم واإلجراءات المحلية على التنمية
المرنة التي تتسم بالوعي بالمخاطر.
في الفترة التي يتناولها هذا التقرير (من أبريل/
نيسان  2018إلى مارس /أذار  ،)2019شهدنا
البصمة التي تركتها شبكة  GNDRعلى جميع
المستويات من خالل التأثير المباشر لعملنا مع
المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني التي تشكل
عضويتنا ،وأيضا من خالل إقامة شراكات هادفة
مع الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من
الشبكات ومنظمات التمويل.
لعب األعضاء دورا رئيسيا في هذا العام تحديدا
حيث وضع تقييم القدرات في منتصف عام 2018
قائمة من األهداف الطموحة لبناء قدرات أعضائنا
في المجاالت الرئيسية مثل تعبئة الموارد والدعوة
لبقية العام وما بعده .وقد أتت هذه الجهود ثمارها
بالفعل؛ فقد شهدنا تحول بعض األعضاء إلى قادة
فكريين عندما عقدوا ندوات في [القمة العالمية]
التي انعقدت في مايو /أيار  ،2018ويتحدث
أعضاؤنا اآلن بانتظام ،نيابة عن شبكتنا ،في
األحداث العالمية في جميع أنحاء العالم .كما أصبح
التواصل بين األعضاء أفضل من أي وقت مضى

مقدمة

بفضل منصة المجتمع التي تم إطالقها في أكتوبر/
تشرين األول  ،2018والتي يجتمع فيها أعضاء
شبكة  GNDRاآلن ،ويعملون معًا ويتعلمون من
بعضهم البعض ويتشاركون فرص التمويل.
كان أبرز ما في برنامجنا هذا العام بال شك هو
إطالق مشروع آراء من خط المواجهة .2019
تجمع ما يصل إلى  51دولة اآلن وجهات نظر
محلية حول المخاطر والصمود من  52ألف
شخصا مما سيُ َم ِ ّكن  750مجتمعًا في جميع أنحاء
العالم من وضع خطط عمل على المستوى المحلي
في عام  2020والدعوة على المستوى المحلي
والوطني.
سعّت شبكة  GNDRبرنامجها خالل
َوقد َّ
عام  2019ليشمل مسارات العمل التي تعكس
الحاجة إلى السعي لتطبيق التنمية المتسمة بالوعي
بالمخاطر؛ بحيث يصبح ذلك النوع من التنمية هو
النوع االعتيادي .على سبيل المثال ،اضطلعت
شبكة  GNDRبدور قيادي جديد؛ فقد أصبحت
الرئيس المشارك لمجموعة أصحاب مصلحة إطار
سينداى بالمنتدى السياسي رفيع مستوى ألهداف
التنمية المستدامة .كما أطلقت شبكة  GNDRهذا
العام مشروع [دور منظمات المجتمع المدني في
توجيه االتساق] لزيادة الوعي بالعالقات المتبادلة
بين االحتياجات المتنوعة للمجتمعات ،ولتوضيح
كيفية قيام المجتمع المدني بدور قيادي في مواءمة
السياسات والممارسات على جميع المستويات
لضمان تلبية االحتياجات األوسع للمجتمع في
انسجام وكفاءة وفعالية.
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كان أبرز ما في برنامجنا هذا العام بال
شك هو إطالق مشروع آراء من خط
المواجهة .2019

األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZنيابة عن الوزارة
االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية (، )BMZ
والوكالة السويدية للتنمية الدولية (.)SIDA

وال يسعنا أيضا سوى أن نعترف بكل تواضع أنه
كان من الممكن أن نحقق إنجازات أكثر وأفضل
في سعينا لتحقيق مهمتنا هذه السنة .لكن النجاح
الذي حققناه في بعض المجاالت ساهم فى ظهور
يسعدنا أن نقول إننا أصبحنا شبكة آمنة مالياً،
تحديات محددة أدت إلى تباطؤ تقدمنا .القدرات
كما يسعدنا أننا شهدنا أنه في  19-2018قد تم
المحدودة لمواكبة نجاحنا في جذب مشاريع عالمية
تخصيص جزء كبير من األموال المتاحة ألعضائنا
أكبر ،إلى جانب توسع برنامجنا وعضويتنا أدوا
لألنشطة المحلية مثل اجتماعات التنسيق الوطنية،
إلى الحاجة إلى توظيف المزيد من الموظفين ذوي
ودعم التنفيذ المحلي للخطط المستدامة للحد من
الكفاءات العالية في فترة قصيرة للغاية .إن التوسع
مخاطر الكوارث ،وذلك بفضل التمويل األولي
فى عضويتنا ،التي أصبحت اليوم تضم أكثر من
لإلدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث .CBDRM
 1000منظمة ،أدى إلى الحاجة إلى المزيد من
بالطبع لم يكن أي من هذا ليحقق دون دعم شركائنا
االنخراط في جميع المناطق .عالوة على ذلك،
لذلك نود أن نتوجه بالشكر للكثيرين ،ومن بينهم
يتطلب اهتمام شبكة  GNDRالمتزايد بالتنمية
المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة
ً
تمويل متنوعًا لتوسيع مجاالت
الواعية بالمخاطر
للمفوضية األوروبية ،مكتب الواليات المتحدة
عملنا حول االتساق والتوطين ،وللمشاركة في
وإدارة المساعدات الخارجية التابعة للوكالة
مجموعة واسعة من األحداث السياسية العالمية مثل
األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوالمكتب
«المنتدى السياسي رفيع المستوى» و «مؤتمر
السويسري للتعاون اإلنمائي التابع لوزارة الشؤون
األطراف المعني بتغير المناخ» .يسرنا أن تقرأوا
الخارجية الفيدرالية في سويسرا ،والوكالة
سبُل التي ستتبعها شبكة
في هذا التقرير عن ال ُ
البريطانية للتنمية الدولية ( ،)UKAidوالمعونة
 GNDRللتغلب على هذه التحديات على وجه
األسترالية ( ،)Australian Aidوالوكالة
التحديد ،وغيرها من التحديات في العام المقبل.

ويتطلع مجلس  GNDRالعالمي وأمناؤه إلى
شهرا القادمة
المستقبل على مدار اإلثني عشر
ً
بحماس شديد لرؤية الكيفية التي ستبدأ شبكتنا في
استخدام برنامج آراء من خط المواجهة إلحداث
التغيير على جميع المستويات ولمواصلة بناء
القدرات التي تلبي االحتياجات ومواصلة التعاون
من أجل التنمية المستدامة المرنة المراعية
للمخاطر.
واآلن ندعوكم لقراءة هذا التقرير الجذاب
واالستمتاع به والتعرف على البصمة التي
وضعتها شبكتنا على أرض الواقع على مستوى
القواعد الشعبية من خالل عيون وأصوات أعضائنا
الذين تفضلوا بمشاركتنا القصص التي عايشوها
وسطروها بأنفسهم.
بالتضامن مع
فرح كبير ،رئيس المجلس العالمي
رومانا كبير ،رئيس مجلس األمناء
بيجاى كومار ،المدير التنفيذي
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نبذة عن هذا العام

عقد أعضاء شبكة  GNDRعدد
 24اجتماع تنسيقي على المستوى
الوطني في جميع أنحاء العالم

%98

من الحضور في القمة العالمية
التزموا بعقد شراكات جديدة

%85

من األعضاء قالوا أن شبكة
 GNDRعززت قدرتهم
على توليد وتبادل المعرفة

صا (في مجال
أكملنا تدريب  1045شخ ً
التنسيق والتعاون واإلدارة المجتمعية
لمخاطر الكوارث وكتابة العروض
وتعميم مراعاة المنظور الجنساني
وتقييمات المخاطر التشاركية والمزيد)

 1700عضو نشط على منصة
مجتمعنا على اإلنترنت

بلغ عدد مشاهدات الصفحات على
موقعنا  253ألف مشاهدة

نبذة عن
هذا العام

%85

من أعضائنا قالوا
أن شبكة GNDR
جعلتهم يتعاونون
بشكل أفضل

من أعلى اليمين ،عكس
اتجاه عقارب الساعة
من تصوير :جيوف
كروفورد ،جيوف كروفورد،
المبرت كولمان ،جيوف
كروفورد ،المبرت كولمان،
جيوف كروفورد

نبذة عن هذا العام
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92

82,000

شخص شاركوا في عمليات التبادل
الخاصة باإلدارة المجتمعية لمخاطر
الكوارث بين دول الجنوب

شخص من  44دولة شاركوا في استبيان مشروع [آراء من خط
المواجهة] (بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ،والحكومات
المحلية ،وأعضاء المجتمع)

120 1,036
منظمة يعملون في  109دولة

عضوا
13
ً

تم دعمهم لحضور فعاليات الدعوة
العالمية واإلقليمية ،وقيامهم بالتعبير
عن أصوات الفئات األكثر هشاشة

ممثل من ممثلي أصحاب المصالح من  70دولة شاركوا في قمتنا
العالمية (بما فيهم األعضاء ،والجهات المانحة ،والحكومات)

%80

من أعضائنا قالوا أن شبكة  GNDRجعلتهم
أكثر تأثيرا في اآلخرين

لمحة
عن األنشطة
1

شبكة قوية من
المنظمات القديرة

2

الدعوة اإلقليمية
والعالمية

3

الحد من مخاطر الكوارث
بقيادة محلية

من تصوير :جيوف كروفود

10

لمحة عن األنشطة

شبكة قوية
من المنظمات
القادرة

1

أول قمة عالمية يقودها األعضاء

أمة واحدة ،صوت واحد

ضمت القمة العالمية لعام  2018التي عقدت
في كوااللمبور بماليزيا  120منظمة من
منظمات المجتمع المدني ،وهيئات األمم المتحدة،
والحكومات لتبادل المعرفة وإقامة شراكات جديدة
للحد من مخاطر الكوارث.

جمعنا منظمات المجتمع المدني معًا في  18دولة
حتى يتمكنوا من التعاون والدعوة بصوت واحد
على المستوى الوطني.

قاد أعضاء شبكة  GNDRمناقشات ودورات
تدريبية هامة طوال مدة الحدث الذي استمر أربعة
أيام .مكنت فرص التعلم المشاركين الذين جاءوا
من  70دولة من تبادل الخبرات التي اكتسبوها
من أرض الواقع .وبعد القمة ،التزم  ٪ 98من
األعضاء بالبدء في أنشطة مشتركة مع األعضاء
اآلخرين.

ع ِق َدت اجتماعات تنسيق وطنية في كولومبيا،
ُ
وبيرو ،وهندوراس ،وغامبيا ،وبنين ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وبوروندي،
والصومال ،وأوغندا ،وأفغانستان ،وبنجالديش،
وجزر المالديف ،ونيبال ،وسريالنكا ،وإندونيسيا،
والفلبين ،وفيتنام.

بناء القدرات طبقا لالحتياجات
نحن ملتزمون بزيادة قدرات األعضاء .في
استطالع األعضاء لعام  ،2018ذكر  85٪ممن
جاوبوا على االستطالع أن شبكة  GNDRقد
َحسَّنت مهاراتهم في العمل التعاوني.
كما أبرز االستطالع تباينًا كبيرا في معرفة وخبرة
عضويتنا ،فضالً عن الحجم المؤسسي وفرص
التمويل المتاحة لهم .وحدد األعضاء مجاالت
رئيسية لبناء القدرات في المستقبل :التأثير في
السياسات ،وتعبئة الموارد المحلية ،وتشكيل
الشراكات وتنفيذ مناهج جديدة مثل الحد من
مخاطر الكوارث القائم على النظم اإليكولوجية
وبناء القدرة على التكيف في بيئة الصراعات .لدينا
اآلن خط ً
طا لبناء قدرات شبكتنا من خالل أنشطة
تعليمية مصممة حسب الحاجة بد ًءا من يوليو
.2019

شبكة عالمية متنامية
لقد قمنا بتوسيع شبكتنا حتى ضمت أكثر من
 1000منظمة مجتمع مدني في  109دولة .لدينا
اآلن ثالثة أنواع من العضويات :أصحاب العضوية
الكاملة (منظمات المجتمع المدني) والمنتسبون
(األفراد المنتسبون إلى منظمة لها عضوية)؛
والمشاركون (من لديهم صلة بـ  GNDRلكنهم ال
ينتمون إلى منظمة لها عضوية ،مثل من ينتمون
إلى هيئات األمم المتحدة ،أواألوساط األكاديمية،
أوالقطاع الخاص ،أوالحكومات).
وهناك مشروع إعادة تصنيف تم إنجازه مؤخرا
قدم لنا نموذج عضوية أكثر وضو ًحا وبساطة.
يمكننا اآلن توجيه الموارد ألعضائنا بشكل أفضل
والتأكد من التزام األعضاء بالعمل معًا لتحقيق
رؤية شبكة .GNDR

منصة إلكترونية من أجل التواصل
والتعاون

أطلقت شبكة  GNDRموقعًا إلكترونيًا جديدًا
لألعضاء للتواصل ،ومشاركة المعلومات،
والوصول إلى موارد التعلم وفرص تعبئة الموارد.
لقد أدى تعاون األعضاء مع بعضهم البعض
المنصة المجتمعية متاحة لجميع أعضاء GNDR
إلى ترك بصمتهم على سياسات التنمية الوطنية
وخططها ،ودعوا إلى تخصيص المزيد من التمويل والشركاء من هيئات األمم المتحدة ،والجهات
المانحة ،والقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية.
للحد من المخاطر ،وأنشأوا آليات وطنية جديدة
تعتبر تلك المنصة وسيلة رائعة للتواصل بين
لتشمل وجهات نظر المجتمع بشأن المخاطر.
األفراد وتحسين خبراتهم .وقد تم اختيار عدد من
تمكنت المنظمات المحلية من خالل التنسيق
مؤخرا للتحدث في األحداث الدولية
األعضاء
ً
والتعاون المتبادل بينهم أن يتعلموا من بعضهم
البعض ،وأن يكون لهم تأثيرا أكبر مع حكوماتها .الكبرى نتيجة لجهودهم على الموقع اإللكتروني.

لمحة عن األنشطة
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لقد قمنا بتوسيع
شبكتنا حتى ضمت
أكثر من 1000
منظمة مجتمع مدني
في  109دولة.

بناء الشبكة الشاملة

دعم أكبر لألعضاء

لقد استثمرنا في تنمية فريق موظفي السكرتارية
اجتمع األعضاء رسميًا لوضع خطط عمل لبناء
من أجل تحسين دعم احتياجات الشبكة .تم
القدرات اإلقليمية والمساءلة بين األعضاء في
استحداث ثمان وظائف جديدة في هذه السنة المالية:
خمس مناطق عالمية.
مسؤول التنسيق بمشروع "آراء من خط المواجهة
وقد شهدت بعض المناطق زيادة كبيرة في أعداد
( ")VFLوالمسؤول اإلداري بمشروع (،)VFL
األعضاء نتيجةً لهذا العمل .ففي شرق إفريقيا مثال،
ومدير مشروع ( ،)VFLومسؤول الشؤون
عينت المجموعات االستشارية اإلقليمية 131
المالية والمنح ،ومسؤول الترجمة ،والمساعدون
عضوا جديدًا .وقد كان هناك تمويل محدود أتاح
ً
اإلقليميون في أمريكا الالتينية والكاريبي وغرب
لهم فرصة السفر داخل بالدهم لمقابلة األعضاء
إفريقيا ،ومنسق التنمية اإلقليمي لشرق إفريقيا .كما
الحاليين والمحتملين ،وتعزيز معارفهم وفهمهم
تلقى الموظفون تدريبا ً على كيفية تنظيم الحمالت،
لألشخاص الذين يمثلونهم.
وتعزيز الشراكات ،وإدارة منح التمويل المقدمة
يعمل أعضاء كل مجموعة استشارية إقليمية
من االتحاد األوروبي .ونتيجة لذلك تطورت قدرتنا
كممثلين للشبكة األوسع .كما أنهم يلعبون دورا
على دعم األعضاء واحتياجاتهم.
مزدوجا :فهم يشاركون المعلومات التي يحصلون
عليها من جميع أنحاء الشبكة مع األعضاء في
بلدهم ،ويقومون بالتوجيه االستراتيجي للسكرتارية
بنا ًء على تواصلهم مع األعضاء.
الصورة أعاله
ت َ َج ُّمع لعرض الخريطة التشاركية للمخاطر
بالمجتمع ،ميهينبوروا ،والية أوتار براديش ،الهند
من تصوير :جيوف كروفود
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نجحت شبكة  GNDRفي وضع "الكوارث
التي تحدث بصورة يومية" على جدول
األعمال العالمي.
مسؤول رفيع المستوى في األمم المتحدة
كما دعمنا جميع رسائل الدعوة الخاصة بنا بأدلة
من أنشطة األعضاء على أرض الواقع ،بما في
ذلك مشروع «آراء من خط المواجهة» ،وزيارات
تبادل رسمية بين األعضاء في مختلف البلدان.

الصورة أعاله
النساء هن أكثر من يعاني من آثار الفيضانات
والجفاف في ضواحي داكار بالسنغال
من تصوير :سريجان ناندان
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الدعوة
اإلقليمية
والعالمية
تعزيز القيادة المحلية وإشراك األشخاص

وتجدر اإلشارة بشكل خاص إلى مساهمتنا في
خطة العمل األفريقية التي حددت دور المجتمع
المدني في المنطقة ،وقدمت التوجيه للحكومات
قبل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
العالمية لعام  .2019في هذه األحداث اإلقليمية،
عززنا القيادة المحلية من خالل تنظيم منتديات
القيادة المحلية .اخترنا خمسة أبطال ملهمين في
مجال الحد المجتمعي لمخاطر الكوارث في كل
منطقة ،ثم قدم هؤالء األبطال دروسهم حول كيفية
إضفاء الطابع المؤسسي على العمليات التي يقودها
المجتمع.

رسائل الدعوة المتحدة إلى المنتدى
العالمي للحد من مخاطر الكوارث

في فبراير/شباط نظمت شبكة GNDR
األكثر عرضة للخطر
ً واستضافت ورشة عمل مع شبكات المجتمع
دورا نشطا
في عام  ،2018لعبت شبكة ً GNDR
المدني اإلقليمية والشركاء الرئيسيين .أتاحت هذه
في حمالت الدعوة للحد من مخاطر الكوارث في
الورشة مساحة للمشاركين لتبادل رسائل الدعوة
المنتديات اإلقليمية التابعة لمكتب األمم المتحدة
وتحديد أوجه التداخل ،وتوحيد الجهود حيثما كان
للحد من مخاطر الكوارث .وقد ضغطنا في
ذلك ممكنًا ،استعدادًا للمنتدى العالمي للحد من
المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر
مخاطر الكوارث لعام .2019
الكوارث ،والمنتدى األفريقي العربي للحد من
لقد عملنا معًا لرسم األولويات المشتركة وتحديد
مخاطر الكوارث ،والمنتدى اإلقليمي لألمريكتين
هدف مشترك لرفع اإلحساس بالمسؤولية عند
من أجل التمسك بتنفيذ األطر العالمية وأكدنا
الجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز قدرة
على الحاجة إلى التنمية التي تستند إلى الوعي
المجتمعات على الصمود  .لقد أعددنا نظرية
بالمخاطر.
للتغيير لمساعدتنا على تحقيقها وقمنا بصياغة خطة
كما طالبنا بالمشاركة الفعالة لجميع أصحاب
عمل لزيادة وضوح ونجاح عملنا في مجال الدعوة
المصلحة ،بما في ذلك المجتمع المدني ،في
أثناء المنتدى العالمي وما بعده.
تنفيذ ورصد «إطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث» .وقد تم ذلك عن طريق التفاوض
على أوقات لمشاركة األعضاء ،وتنسيق البيانات
المقدمة من المجتمع المدني وتنظيم األحداث
الجانبية.

لمحة عن األنشطة

الجمع بين صناع قرار
التنمية ومن يواجهون
الخطر بشكل مباشر
عملت شبكة  GNDRمع آخرين
على الضغط من أجل تشكيل
مجموعة أصحاب مصالح إلطار
سينداي .ونحن نشارك لجنة
هوايرو في رئاسة هذه المجموعة.

على اليمين
تشاتنا باهادور من منطقة نواكوت
بنيبال ،عامل بناء تم تدريبه على تقنيات
مقاومة الزالزل من قبل أحد أعضاء
شبكة GNDR
من تصوير :المبرت كولمان
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تتكون مجموعة أصحاب المصلحة في إطار
سينداي من جميع الجهات الفاعلة من المجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،والسلطات المحلية
التي تشارك في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث
وعوامل الصمود في التنمية.
وهي تعتبر اآلن واحدة من المجموعات المعترف
بها في إطار اآللية الرسمية إلشراك أصحاب
المصلحة في المناقشات العالمية حول التنمية
المستدامة [المجموعات الرئيسية وغيرها من
آليات تنسيق أصحاب المصلحة].
يعمل أعضاء المجموعة معًا في التحضير
للمنتديات السياسية رفيعة المستوى حول التنمية
المستدامة وأثناءها من أجل الدعوة إلى التنمية التي
تتسم بالوعي بالمخاطر .نريد أن نضمن أن مبادئ
الحد من مخاطر الكوارث وإطار سينداي قد تمت
مراعاتهما عند استعراض التقدم المحرز نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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الحد من المخاطر عن
طريق القيادة المحلية

برنامج «آراء من خط المواجهة»

تعميم المبادرات المجتمعية الناجحة

عاد برنامج «آراء من خط المواجهة»حيث أطلقته
شبكة  GNDRمرة أخرى بعد تجربة ناجحة في
تونغا والفلبين .وتكرار البرنامج في عام 2019
سيقدم المراقبة ووجهات النظر المحلية بالنسبة
للمخاطر والبيانات الالزمين جميعا للمساعدة في
توجيه أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف أطر
التنمية لما بعد عام  ،2015وال سيما «إطار
سينداي للحد من مخاطر الكوارث».

منشورا عالميًا جديدًا يوضح كيفية
لقد أصدرنا
ً
إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرات اإلدارة
المجتمعية لمخاطر الكوارث وجعلها مستدامة.

يزيد مشروع [آراء من خط المواجهة] من
مسؤولية الحكومات والهيئات الحكومية الدولية
وأصحاب المصلحة اآلخرين أمام المجتمعات
المحلية .يُنَفَذ هذا البرنامج حاليا في  51دولة.
يمكنكم االطالع على البيانات من خالل موقعنا
المصغر الجديد .www.vfl.world

يوضح هذا المورد العملي ،الذي تم تصميمه في
شكل تعليمات بسيطة متسلسلة ،العناصر الرئيسية
للنجاح باإلضافة إلى وصفات (مثل دراسات
الحالة) من جميع أنحاء العالم تُظهر المكونات قيد
التنفيذ .وتشمل المكونات الرئيسية التي تم تحديدها
روح المبادرة والتعاون بين القادة المحليين وأفراد
المجتمع وخاصة النساء ،باإلضافة إلى المساءلة،
والمشاركة السياسية والمجتمعية.

تمت مشاركة كتاب التعليمات في ثالث منتديات
إقليمية للحد من مخاطر الكوارث ،إلى جانب
مجموعة من األحداث الوطنية ،واإلقليمية،
وأحد األمثلة على البصمة التي تركناها هو أن جمع والعالمية األخرى .وباإلضافة إلى المنشور
مصغرا لإلدارة المجتمعية
البيانات في تونغا  -وتخطيط العمل المحلي الالحق المطبوع ،أطلقنا موقعًا
ً
– قد أسفرا عن إنشاء مبادرات جديدة لمساعدة
لمخاطر الكوارث (.)www.cbdrm.org
النساء على الشعور باألمان في أحيائهن.
ويحتوي هذا الموقع على معلومات حول المشروع
واألنشطة القادمة ،باإلضافة إلى مكتبة تضم الكثير
من الموارد التي تم تطويرها وجمعها في جميع
مراحل المشروع.
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الصورة أعاله
قام أعضاء جمهورية التشيك و جمهورية
الدومينيكان بزيارة بينكيهيو في منطقة مولي في
تشيلي كجزء من زيارات التبادل التي تتم لمشاركة
الممارسات المجتمعية إلدارة مخاطر الكوارث
من تصوير :دييجو أليخاندرو برافو ماجين

لمحة عن األنشطة

تبادل المعرفة عبر البلدان والقارات
في عام  ،2018نظمنا ست زيارات متبادلة بين
المنظمات المجتمعية بين بلدان الجنوب .وقد
عقدت فرص التعلم الفريدة هذه بين الهند والفلبين
وبوركينا فاسو والنيجر وشيلي وجمهورية
الدومينكان.

فاسو فقد زاروا مجتمعًا في النيجر أعاد تشجير
هكتارا من األرض للحد من خطر
مساحة 77
ً
الفيضان واالحتفاظ بمياه الشرب في وقت واحد.
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تعزيز التعاون بين شبكات منظمات
المجتمع المدني

أدى هذا المشروع اإلقليمي ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ،الذي يحمل عنوان "تأثير
وتعرفت إحدى المنظمات المجتمعية من تشيلي
المجتمع المدني في الحد من مخاطر الكوارث" ،
على التمكين المحلي ونهج مشاركة المجتمع
إلى إنشاء تحالف لشبكات المجتمع المدني .وسيزيد
بأسره للحد من مخاطر الكوارث في الجمهورية
هذا التحالف من قدرة المجتمعات المحلية على
الدومينيكانية .وفي المقابل ،تعلم هؤالء األعضاء
وكان الهدف من ذلك هو تبادل تجارب المشاريع
التعافي من الكوارث .عقدنا ورش عمل إلرساء
الناجحة لإلدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث ،وفهم كيف نظم أفراد المجتمع دورة تدريبية في إدارة
التزامات بين شبكات المجتمع المدني في المنطقة
مخاطر الكوارث في تشيلي.
ما كان يجعلها مستدامة ومؤسسية في الماضي
للعمل معًا .وقد منحت ورش العمل تلك مساحة
وسيجعلها كذلك في الحاضر.
نتج عن كل عملية تبادل تعليمي تصميم وتنفيذ ست
للشبكات لتحديد اإلجراءات المشتركة والمحتملة
خطط استدامة لمشاريع الحد من مخاطر الكوارث
علم المشاركون من الفلبين بوجود نظام إنذار
التي يمكن اتخاذها لتعزيز تنفيذ إطار سينداي على
مبكر عبر الحدود بين مجتمع بعيد في الهند وإدارة التي يقودها المجتمع.
المستوى المحلي.
األرصاد الجوية المائية في نيبال .في المقابل،
تعلم أعضاء شبكة  GNDRفي الهند من مجتمع
في الفلبين قام بتأسيس منظمات محلية للتأهب
للكوارث تعمل على إشراك المجتمعات األكثر
تعرضًا للخطر مع السلطات المحلية.
في بوركينا فاسو أتيحت الفرصة ألعضاء من
النيجر لمعرفة كيفية استخدام حصاد زبدة الشيا
وإنتاجها لحماية البيئة .أما المشاركون من بوركينا

تطبيق مبادئنا

حددت استراتيجية شبكة  GNDRالتنظيمية
 20-2016ستة مبادئ توجيهية يجب االلتزام
بها أثناء متابعة رؤيتنا ،وقد تمسكنا بتطبيقهم
جميعا طوال العام.

تطبيق مبادئنا

على اليمين
أحد أفراد المجتمع في اجتماع لمناقشة
التقدم المحرز في أحد مشروعات اإلدارة
المجتمعية لمخاطر الكوارث الستعادة
الغطاء النباتي لتل فيري فيري في
تيالبيري بالنيجر
من تصوير :جيوف كروفود

 .1ابدأ بالمستوى المحلي

 .3ال يتخلف أحد عن الركب

تعرف على السياق المحلي وافهم وجهات النظر
المحلية عن المخاطر

نسعى جاهدين للوصول إلى أساليب تطبق مبدأ
المساواة بحيث تضمن إشراك جميع الفئات ،ال
سيما الفئات األكثر تعرضًا للخطر

كجزء من برنامج آراء من خط المواجهة تحدثنا
مع  75ألف شخص حول أولوياتهم فيما يتعلق
بالصمود على المستوى المحلي .ستشكل وجهات
نظر المجتمع هذه اآلن أساس جميع اإلجراءات
والحمالت المحلية ،والوطنية ،والعالمية الالحقة.
عضوا لحضور األحداث اإلقليمية
لقد دعمنا 40
ً
والعالمية حتى يتمكنوا من جلب أصوات من
المجتمعات مباشرة ً إلى هذه المنتديات ،ومساعدة
الجهات الدولية الفاعلة على فهم المخاطر من
منظور أولئك الذين هم في قلب أحداث الكوارث.

 .2كون شراكات وابدأ في التعاون
العمل مع وعبر جميع المجموعات والمستويات
المبدأ الذي نستند عليه في دعوتنا هو إيماننا بأن
االتحاد قوة .لقد عقدنا ورشة عمل مع  16منظمة
لتصميم حملة مشتركة قبل المنتدى العالمي للحد
من مخاطر الكوارث .كما عقدنا فعاليات حملة
مشتركة في المنتديات اإلقليمية التابعة لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا
واألمريكتين وآسيا.
نحن نؤمن بأن التعاون أمر هام للغاية .في قمتنا
عضوا على كيفية
العالمية ،قمنا بتدريب 90
ً
التوسط في الشراكات .صرح  ٪95من المشاركين
أنهم يخططون اآلن للتعاون مع األعضاء اآلخرين
بعد القمة.

تنتهج شبكة  GNDRنهجا واسعا وشامال للغاية
من خالل جمع وجهات نظر من جميع أصحاب
المصلحة ،وليس من المجتمع المدني فقط.
جوزياس بلوك  ،ديفكو
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يحرص برنامج “آراء من خط المواجهة”استهداف
األشخاص األكثر تهمي ً
شا ،ويمكن تصنيف النتائج
حسب العمر ،والجنس ،واإلعاقة .سيساعدنا ذلك
في ضمان تلبية الحكومات لالحتياجات المحددة
لألشخاص األكثر تهمي ً
شا ،مثل النساء واألطفال
والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 .4ابدأ في تعبئة الموارد المحلية
ابدأ في البناء على القدرات والمعارف ومصادر
الصمود المتاحة
ساهم العديد من أعضاء شبكة  GNDRفي كتاب
التعليمات الخاص بإدارة مخاطر الكوارث الذي
مؤخرا والذي يعتمد على المجتمع ،والذي
تم نشره
ً
يحدد العناصر التي تدعم المجتمعات لتكون قادرة
على قيادة أنشطة بناء القدرة على التكيف بنفسها
حتى بعد انتهاء الدعم الخارجي .كما قمنا بتنظيم
ستة تبادالت دولية بين المجتمعات حتى يتمكن
اآلخرون من نقل الدروس من هذه التعليمات
المحلية المبتكرة.

 .5تناسق السياسات
تأكد من وجود اتساق بين الكوارث وتغير المناخ
واألنشطة اإلنمائية األخرى
لقد جمعنا ما يقرب من  100دراسة حالة ساعدت
فيها منظمات المجتمع المدني في تنفيذ جداول
أعمال أطر عمل ما بعد  2015بشكل متناسق.
وستكون تلك الدراسات هي األساس لنشرنا
المستقبلي :دور منظمات المجتمع المدني في كتاب
التعليمات الخاص بالتناسق.

 .6حدد مسؤوليات المؤسسات واألفراد
عزز المسؤولية تجاه السكان المتضررين
يتم اآلن تمكين المزيد من األعضاء من مساءلة
حكوماتهم عن التزامات أجندة  2030الخاصة
بهم .وتأتي تلك المساءلة نتيجة للتدريب على
الدعوة ،وتحليل استطالع رصد أهداف إطار
سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

بصمتنا
في هذا العام
ما الذي استطاع األعضاء تحقيقه هذا العام
بسبب مشاركتهم في شبكة GNDR؟
قسمنا هذا التأثير إلى ثالث فئات ،ترتبط كل واحدة منهم
أحد األهداف االستراتيجية لشبكة .GNDR
تقدم األقسام التالية أمثلة على هذه التغييرات من جميع أنحاء العالم.

1

زيادة تأثير المجتمع المدني في توجيه
السياسات والممارسات على المستويات
المحلية والوطنية والدولية

2

3

دعم قدرات تعاون المجتمع المدني والتعاون
مع أصحاب المصلحة اآلخرين

تعزيز الحصول على المعرفة وتحليلها
وتبادلها

التغيير في الشراكات

التغيير في السلوك

التغيير في السياسات والمؤسسات

تشمل األمثلة:

 -اعتماد السياسات وتعديلها

 خطط العمل المشتركة والمشاريع التي تمتطويرها

تغيير المجتمعات للممارسات من أجل إرساءدعائم الصمود

 -تحسين العمليات المؤسسية

 -الشبكات الجديدة التي تم تأسيسها

 -تحسين عملية تطبيق السياسات

يؤ ِ ّمنون التمويل بسبب دعمنا
-أعضاء َ

تغيير األعضاء للعمليات من أجل تلبية احتياجاتالفئات المهمشة بشكل أفضل

تشمل األمثلة:

تشمل األمثلة:

ريشما ،أرملة تبلغ من العمر  50عا ًما مسجلة في أحد برامج
األعضاء التابعة لنا ،شاستري ناجار ،شرق دلهي بالهند
من تصوير :المبرت كولمان
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ركزنا هذا العام على التأثير في السياسات الوطنية والخطط اإلقليمية والعمليات
الدولية .وكان هذا التأثير يستغرق الكثير من الوقت أحيانًا.
وقد تعامل األعضاء مع اإلجراءات البيروقراطية بصبر .لكن الكثيرون أفادوا بأن
الدعوة التعاونية والبيانات المستندة إلى األدلة والتخطيط المنهجي للرسائل المخصصة
هي الدروس األساسية التي تعلموها أثناء سعيهم لتغيير السياسات.

1

على اليمين
"في الثمانينيات كنت أسير نحو  3دقائق
باتجاه البحر من هنا للوصول إلى منزل
عمي الذي أصبح مغمورا بالمياه اآلن"
أساني ديوك ،صياد من سانت لويس،
السنغال متحدثا على شاطئ النجو دي
بارباري حول اآلثار الحقيقية لتغير
المناخ.
من تصوير :سريجان ناندان

جمع البيانات على المستوى المحلي من خالل
برامج مثل “آراء من خط المواجهة” أو خط
المواجهة قدمت أدلة مقنعة لصانعي القرار لجعل
السياسات والهياكل أكثر وعيا بالمخاطر .في
الفلبين ،أدت األدلة والشبكات التي تم إنشاؤها
كجزء من مشروع خط المواجهة إلى إنشاء إدارة
حكومية جديدة معنية بالصمود هذا العام .وكان هذا
بفضل العمل الشاق الذي قام به مركز االستعداد
للكوارث؛ وهو أحد المنظمات األعضاء في
شبكة  .GNDRفي جمهورية الدومينيكان  ،أقنع
منظمة  ،SSIDوهي إحدى المنظمات األعضاء
التي تركز على الحد من الفقر ،المنظمات المحلية
األخرى لتحويل سياساتها إلى مزيد من التركيز
على الوقاية بدالً من االعتماد على االستجابة ،بعد
إظهار نتائج استبيان خط المواجهة الذي قدمناه.

األفكار فيما بعد على المنبر الوطني البوروندي
للحد من مخاطر الكوارث ،ثم عملوا معًا للضغط
على الحكومة من أجل إنشاء [صندوق وطني للحد
من مخاطر الكوارث].
ساعدت أدوات الدعوة والتدريب لدينا األعضاء
أيضًا على إحداث تغييرات في السياسات
والمؤسسات .وفي أوغندا نجحت DENIVA
مع أعضاء آخرين في تقديم مشروع قانون جديد
يخص الحد من المخاطر لمناقشته في البرلمان.
وقد ساعدتهم األدلة التي جمعوها من مشروع
خط المواجهة  ،والتدريب الذي تلقوه على كيفية
استخدام األدلة في مجال الدعوة على تحقيق هدفهم
بشكل أكثر فعالية.

في كثير من الحاالت ،كان العمل الجماعي
ضرورة ملحة إلحداث تغييرات في السياسة.
األحداث التي توفر مساحة لتبادل قصص النجاح
والشيء الذي منح مزيدا من القوة لرسائلنا هو
واألساليب الجديدة للحد من المخاطر من جميع
وقوف المزيد من منظمات المجتمع المدني
أنحاء العالم قد منحت األعضاء فرصة لتعلم
وراءها .ساعدت االجتماعات الوطنية ألعضاء
الدروس القابلة للتحويل ليقدمونها بدورهم لصانعي
شبكة  GNDRعلى إنشاء شراكات قوية .وقد
السياسات .في مالي ،أصبحت خطة التنمية
أفادت ورشة عمل وطنية في نيبال بدعم من شبكة
الحكومية اآلن تتعامل مع المخاطر .جاء ذلك
 GNDRفي إظهار الخبرة المشتركة في تعميم
نتيجة مشاركة ( RDREDEأحد أعضاء شبكة
الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التنمية.
 )GNDRدروسا مستفادة مع إدارة التخطيط .لقد
تطلب العديد من السلطات البلدية اآلن الدعم من
تعلموا ذلك من أعضاء من دول أخرى في القمة
 NSETوهي أيضا أحد أعضاء شبكة GNDR
العالمية لشبكة  GNDRلعام  2018واالجتماع
وغيرهم لدمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط
السنوي االستشاري اإلقليمي لغرب ووسط إفريقيا.
التنمية البلدية.
واختارت ( Burundi for Resilienceأحد
أعضاء شبكة  )GNDRطرقًا جديدة للضغط من
منصة مجتمعنا على اإلنترنت .ثم طرحت هذه
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شبكة تنمية
الجمعيات
التطوعية
للسكان األصليين

أخيرا توجيه
لقد تم
ً
جهودنا في مجال الدعوة
إلى المرحلة التالية.

على الرغم من االتفاقات الدولية مثل "إطار
سينداي للحد من مخاطر الكوارث" وقابلية أوغندا
للتأثر بالكوارث ،ال يوجد لدى بلدي حتى اآلن
قانون وطني ينظم الحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها بما يتماشى مع التفكير الدولي الجديد.

أثناء العمل بالشراكة مع منظمة الحد من مخاطر
الكوارث بأوغندا ( ،)DRR-Uدعت هذه
المنظمة الوطنية بنجاح إلى سن مشروع قانون
الحد من مخاطر الكوارث.

أوغندا

"تدعو منظمة  DENIVAإلى مشروع قانون الحد
من مخاطر الكوارث في أوغندا منذ فترة .ومع
ذلك ،بعد جمع بيانات مشروع خط المواجهة في
العام الماضي والرؤى التي تم استنباطها من تحليل
النتائج مع المجتمعات ،سنضمن أن مشرع قانون
الحد من مخاطر الكوارث يلبي األولويات المحلية
كما هو مبين من نتائج مشروع خط المواجهة.
"اآلن وبالشراكة مع [الحد من مخاطر الكوارث
 أوغندا ( ،])DRR-Uتم نقل جهودنا في مجالأخيرا إلى المرحلة التالية :يتم استثمار
الدعوة
ً
المزيد في الحد من الكوارث ومنعها على المدى
المتوسطوالطويل ،بدالً من التعامل مع آثار
الكوارث كاستجابة قصيرة األجل.
"ومن نوايا إطار سنداي أيضًا إشراك العديد من
أصحاب المصلحة في الحد من الكوارث ،لذلك تم
إنشاء منصة تضم المجتمع المدني للمشاركة مع
الحكومة لمناقشة صياغة مشروع قانون الحد من
مخاطر الكوارث".
فريدريك أولينغا

بصمتنا
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مركز االستعداد
للكوارث ()CDP

23

الفلبين

طورت هذه المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في
الفلبين المهارات الالزمة للدعوة إلى التحول في بيئة السياسة
الوطنية من االستجابة للكوارث إلى التأهب للكوارث.

عضوا منتسبًا إلى شبكة  GNDRوشري ًكا
"كوني
ً
َّ
في المشروع مكنني من المشاركة في العديد
من األنشطة بداية من المستوى الوطني وحتى
المستوى العالمي .أولها كان برنامج آراء من
خط المواجهة( ،)VFLوشاركت مؤخرا في
مشروعإضفاء الطابع المؤسسي على اإلدارة
المجتمعية لمخاطر الكوارث
"لقد عززت مشاركتي في مشروع “آراء من
خط المواجهة” قدراتي البحثية ووفرت لي المزيد
من الخبرة في جمع البيانات وتعلم أدوات جديدة
لجدولة البيانات .فقد كانت بمثابة تحديًا حقيقيًا
لي كباحث من حيث جمع البيانات وتطوير
تحليل التقارير .وقد ساعدتني هذه المهارات لكي
أصبح أكثر فعالية في المشاريع البحثية األخرى
التي ينفذها مركز التأهب للكوارث مع الشركاء
اآلخرين مثل اليونيسكو ،ووكالة اليابان للتعاون
الدولي ( ،)JICAومنظمة إنقاذ الطفل ،والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوشبكة آسيا
والمحيط الهادئ لبحوث التغيير العالمي (،)APN
ومركز موارد الشيخوخة واإلعاقة (.)ADRC
"كما كانت الدروس المستفادة من مشروع آراء
من خط المواجهة مفيدة جدًا في تطوير عروض
المشاريع ورسائل الدعوة لوضع قانون الحد من
الكوارث وإدارتها في الفلبين ( .)RA 10121فقد
غير القانون بيئة السياسة وطريقة تعامل الدولة مع
الكوارث من مجرد االستجابة إلى التأهب.

"أثناء عملي رئيسا لبرنامج الدعوة والشراكة
والتواصل في مركز التأهب للكوارث ،قمنا
بدراسة لتقييم القانون الجمهوري رقم RA
 ،10121وأثناء عملية جمع البيانات ألهمنا نهج
مشروع “آراء من خط المواجهة” حيث يتوجب
عليك التواصل مع المجتمع ومنظمات المجتمع
المدني والحكومة لكي تفهم حقًا سياق تنفيذ الحد من
مخاطر الكوارث.
"فمن أجل تغيير السياسة ،ساعد بحث مشروع
“آراء من خط المواجهة” مركز التأهب للكوارث
في تطوير توصيات السياسة لمشروع تعديل
القانون الجمهوري رقم  RA 10121والذي يتم
مراجعته حاليًا".
فاتيما غاي جيه مولينا

لقد ألهمنا
نهج مشروع
“آراء من خط المواجهة”.
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تمكن األعضاء من الحصول على التمويل وتشكيل شراكات جديدة وإنشاء شبكات
وتطوير خطط عمل مشتركة .وكان ذلك نتيجة زيادة إمكانية الوصول لفرص
المنح ،ومقابلة المنظمات ذات التفكير المماثل ،والتنسيق على المستوى الوطني،
والعثور على فرص إلظهار قيادتهم وخبراتهم.

على اليمين
شاتور مان من مقاطعة نواكوت في نيبال،
والذي أصبح يستخدم الجزء القديم من
منزله المجدد المقاوم للزالزل في التخزين
من تصوير :المبرت كولمان

إن معظم أعضاء شبكة  GNDRهم منظمات
مصدرا حقيقًا للقلق
محلية وشعبية يمثل التمويل
ً
بالنسبة لها .في  ،19-2018استفاد األعضاء
من قسم تعبئة الموارد في منصة المجتمع على
اإلنترنت المنشأة حديثًا .فبإمكانهم هنا الوصول إلى
فرص الحصول على المنح واألخبار من الممولين.
ويرى األعضاء بالفعل ثمار العضوية في شبكة
 GNDRفي طلب التمويل ،إما بالتعاون مع
أعضاء آخرين أو كدعم من األمانة.
على سبيل المثال ،استطاعت منظمة Action
Directe pour la Protection de
 l'Environnement Bonfereyتأمين
التمويل من مرفق البيئة العالمية بفضل الدعم
الذي تلقوه من منسق التنمية اإلقليمية في شبكة
 GNDRفي غرب ووسط أفريقيا .كما مكنتهم
قدرة األعضاء على التعاون على المستوى الوطني
في بوركينا فاسو من الحصول على تمويل جديد
وتعزيز شراكات جديدة مع أعضاء آخرين مثل
منظمتي  Christian Aidو Diakoniaلتنفيذ
خطة عمل الدعوة الخاصة بهم.
وفي النيجر أدى جمع دراسات الحالة من أنحاء
البالد كجزء من مشروع إضفاء الطابع المؤسسي
على اإلدارة المجتمعية المستدامة لمخاطر
الكوارث إلى النظر إلى منظمة  JVEالمحلية
غير الحكومية على أنهم الرواد الخبراء في مجال
الحد من مخاطر الكوارث في البالد .ونتيجةً لذلك،
منحتهم السفارة الفرنسية التمويل من أجل تنفيذ
مشروع جديد.
كما استفاد األعضاء أيضًا من قدرة شبكة
 GNDRعلى تقديمهم إلى منظمات ذات فكر
مماثل ودعمهم في إنشاء شبكات وشراكات جديدة.
ففي أوائل  2019حشدت شبكة  GNDRاألموال
للعديد من اجتماعات األعضاء على المستوى

الوطني بهدف دعمهم للتأثير على صنع السياسات
المحلية وبناء التحالفات.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،قال أحد
األعضاء" :األمر الذي تغير في مجتمعي بفضل
الدعم من شبكة  GNDRهو تضمين المنظمات
المحلية الصغيرة في الشبكات ومنصات المنظمات
غير الحكومية المحلية أكثر.
لقد أدركت المجتمعات أن هذا االتحاد يعطيهم
القوة ،وأن المنظمات غير الحكومية المحلية يجب
أن تتحد ...لتحسين قدراتها على القيام بحمالت
لتغيير األوضاع".
يعتبر األعضاء هذه الشبكات والعالقات الجديدة،
على الرغم من صعوبة قياسها في بعض األحيان،
أحد أهم مزايا العضوية في شبكة  .GNDRفكما
قال أحد األعضاء من باكستان" :إن التأثير بالنسبة
لي ال يأتي من حدث أونشاط محدد .ولكنه يأتي
من الروابط العميقة التي يتم تشكيلها داخل الشبكة
لسنوات".
وشجع تنفيذ اجتماعات التنسيق الوطنية في
 2019أعضائنا على تطوير خطط عمل ومشاريع
مشتركة .ففي كولومبيا مثالَ ،م َّكن ذلك التنفيذ
مؤسسة  Fundación Azimuthوغيرها من
األعضاء من مناقشة فرص التعاون وااللتزام
بالتنفيذ المشترك لبعض األنشطة.
باإلضافة إلى ذلك ،في البالد التي يتم فيها تنفيذ
مشروع “آراء من خط المواجهة” ،يكون العضو
قائد المشروع مسؤوالً عن إنشاء لجنة استشارية
وطنية تضم مجموعة من أصحاب المصالح
على المستوى الوطني ،مثل الوسط األكاديمي
والمنظمات غير الحكومية األخرى والقطاع
الخاص والحكومة الوطنية.
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Bonferey Action
Directe pour la
Protection de
l’Environnement
)(ADPE
ساعدت عضوية المنظمة
المجتمعية النيجيرية
( )ADPEفي شبكة
 GNDRعلى قيادة الجهود
المحلية للحد من مخاطر
الكوارث وتعبئة الموارد
وتحسين بنيتها التنظيمية.

" أول مرة نسمع فيها عن شبكة  GNDRكان
من منظمة  ،JVE Nigerوهي المنسق اإلقليمي
لمشروع اإلدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث،
وهي أيضا إحدى المنظمات األعضاء في شبكة
 .GNDRدعتنا  JVEلحضور اجتماع في سالي
بالسنغال في أبريل  2018لمشاركة دراسات حالة
عن اإلدارة المجتمعية الناجحة لمخاطر الكوارث.
"كان هذا االجتماع مده ً
شا .لقد تفاجأت عندما
عرفت أن هناك منظمات أخرى تقوم بنفس العمل
الذي نقوم به .وحظينا بفرصة تبادل األفكار
وخبرات البرامج مع األعضاء األفارقة اآلخرين.
"ثم تلقينا الحقًا بعض التمويل المتواضع من
شبكة  GNDRمما مكننا من شراء سلك مثبت
يستخدم في األعمال المضادة للتآكل وغيرها
من التعزيزات في تلة فيري فيري ،وهي منطقة
معرضة للفيضانات في مجتمعنا المحلي.
"كما تعلمنا الكثير من رحلة التبادل التي نظمتها
شبكة  GNDRإلى ريو ببوركينا فاسو في
أغسطس  ،2018حيث زرنا قطاع إنتاج زبدة
الشيا .أثناء رحلة تبادل تيالبيري ،ساع َدنا أعضاء
شبكة  GNDRفي وضع خطتنا لالستدامة والتي
نقوم حاليًا بتنفيذها .باإلضافة إلى ذلك ،بفضل
شبكة  GNDRأدت المشاركة في المنتدى العربي
األفريقي حول الحد من مخاطر الكوارث في

النيجر

تونس في أكتوبر  2018إلى زيادة فرصة ظهور
منظمتنا خارج أفريقيا.
" نحافظ اآلن كأعضاء في شبكة  GNDRعلى
التواصل المستمر مع األعضاء اآلخرين في
الشبكة مما ساعدنا في التخطيط والتنفيذ .كما
ساعدتنا شبكة  GNDRفي تعبئة الموارد".
ألزوما مونكايال

بصمتنا
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لقد تفاجأت عندما
عرفت أن هناك
منظمات أخرى تقوم
بنفس العمل الذي
نقوم به.

من تصوير :جيوف كروفود

من تصوير :ألزوما مونكايال

الصورة أعاله
يتشارك أعضاء المجتمع في النيجر
المعرفة والخبرات أثناء برامج التبادل بين
النيجر وبوركينا فاسو.
من تصوير :جيوف كروفود
على اليسار
يتم تدريب الشباب في النيجر بواسطة
 ،JVEعضوة شبكة  ،GNDRعلى
تقنيات التقليم التي تدعم إعادة نمو الكساء
الخضري وتساعد على منع الفيضانات.
من تصوير :ألزوما مونكايال
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Servicio Social
de Iglesias
Dominicanas
(SSID)
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جمهورية
الدومينيكان

"أصبح بإمكان أجزاء مختلفة من المجتمع العمل اآلن
متحدين ،وإلى جانب الحكومة المحلية ،وليس فقط
ضا.
بطريقة تشاركية ولكن بطريقة اشتمالية أي ً

"في آخر عامين ،قمنا في Servicio Social
 de Iglesias Dominicanasبالمشاركة في
العديد من أحداث شبكة  ،GNDRمما أثر علينا
بطريقة إيجابية سواء على المستوى الشخصي
أوفي عملنا مع المجتمعات.
"شاركت أنا وزمالئي في التدريبات والتبادالت
التي منحتنا فرصة توصيل أصوات المجتمعات
الريفية المعرضة للكوارث في جمهورية
الدومينيكان إلى الساحات الدولية .وقد شاركنا
المعرفة التي اكتسبناها من تدريبات شبكة
 GNDRمع منظمات المجتمع المدني والمنظمات
المجتمعية ومع المكاتب الحكومية الوطنية
والمحلية.
"تغيرت العديد من األشياء في عملنا اليومي في
المجتمعات نتيجة مشاركتنا في شبكة ،GNDR
مثل المفاهيم والمنهجية والنهج .فقد اعتدنا العمل
بطريقة تشاركية .واآلن نعمل بطريقة اشتمالية
ونبحث عن االستدامة وإضفاء الطابع المؤسسي
على المبادرات المجتمعية .ومن التغييرات
اإليجابية األخرى في سياسة مؤسستنا هي االنتقال
من االستجابة للمساعدة في الكوارث إلى ممارسة
الوقاية المستمرة.

على اليمين
تروي أحد أعضاء المجتمع في أينا
بجمهورية الدومينيكان تجربتها في مشروع
 Riesgolandiaأثناء زيارة التبادل بين
البالد التى نظمتها لشبكة .GNDR
من تصوير :ليديا سانتاناSSID /
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"لقد قمنا بزيادة استعدادنا على العمل في الشبكات
والتحالفات ،والحظنا تكامالُ أكبر بين الجمعيات
التي تشكل منظمة  SSIDوبين مشاركتهم األكبر
في المبادرات لصالح المجتمع .ترحب جمعياتنا
بالمزيد من التكامل واالنفتاح وإشراك مختلف
الجهات الفاعلة في المجتمع.
“كان من الصعب علينا في السابق تحقيق التحالفات
وتطوير الخطط وتنفيذ اإلجراءات المشتركة.
فقد كانت هناك مخاوف حول المساحات والقيادة
والفرص ،ولكن بعد أن غيرت شبكة GNDR
ممارسات العمل في الكوارث ،تواجدت الرغبة في
العمل في اتحاد .ويشهد ذلك على أهمية التدريبات
وفائدتها كعنصر أساسي في إحداث التغيير
اإليجابي في المنظمات والمجتمعات".
ليديا إستر سانتانا

فقد اعتدنا العمل بطريقة تشاركية.
اآلن نعمل بطريقة اشتمالية.
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التغيير
في السلوك

بصمتنا
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يدعم أعضاء شبكة  GNDRالمجتمعات لتبني ممارسات أكثر صمودًا وقد انعكس
ضا وقاموا بتغيير ممارساتهم الخاصة .يأتي هذا التأثير كنتيجة
ذلك عليهم داخليًا أي ً
لتنفيذ المشروعات المجتمعية المشتركة ومن تعلم الدروس من األعضاء اآلخرين
خالل األحداث التي نظمتها شبكة .GNDR

تتبنى المجتمعات في جميع أنحاء العالم مناهج
الصمود وممارساته نتيجة لعمل أعضاء شبكة
 .GNDRويرجع ذلك ،في بعض الحاالت ،إلى
تنفيذهم لمشاريع شبكة  GNDRبشكل مباشر
في مجتمعاتهم .فعلى سبيل المثال ،أنشأ مجتمع
جدارا حجريًا جديدًا باستخدام
بونفيري في النيجر
ً
مواد محلية لحماية أنفسهم ضد انسياب المياه
الجارية من األمطار الكثيفة أسفل سفوح تلة فيري
فيري .كانت مشاركة المنظمة عضوة شبكة
 GNDRفي النيجر Jeunes Voluntaires
 pour l’Environment Nigerفي المشروع
إضفاء الطابع المؤسسي على اإلدارة المجتمعية
المستدامة لمخاطر الكوارث وتوزيع الصناديق
أمرا
األولية على المجتمع كجزء من المشروعً ،
بالغ األهمية في إحداث هذا التغيير األكثر استدامة
في النهج.
تقوم المجتمعات المحلية في يونيتي كوارترز
في الكاميرون ،التي تعيش على سفوح بركان
بزراعة األشجار لمنع االنهيارات األرضية .ينتج
ذلك عن تخطيط العمل الذي أجرته عضو شبكة
 ، GNDR GEADIRRكجزء من مشروع
خط المواجهة.
في أمثلة أخرى ،كانت التغييرات في سلوكيات
المجتمع نتيجة لتمرير األعضاء للدروس التي
تعلموها من األعضاء اآلخرين في التدريبات
أوخالل برامج التبادل بين البالد .بعد حضور
ورشة عمل شبكة  GNDRاإلقليمية ،والتعرف
على كيفية التعاون مع الجهات الفاعلة المختلفة،
عادت المنظمة العضو  GAPAFOTبجمهورية
أفريقيا الوسطى وبدأت شراكة مع إدارة األرصاد
الجوية إلعداد نشرات جوية تقدم للمزارعين
معلومات أكثر دقة وفعالية في الوقت المناسب.
يحصد المزارعون اآلن غالت أكثر من
محاصيلهم.

كما غير األعضاء عملياتهم الخاصة لتلبي
احتياجات األفراد المهمشين بشكل أفضل .في
الفلبين ،قام الموظفون من منظمة عضو بالشبكة
وهى مركز التأهب للكوارث ،بدمج مهارات
البحث وإدارة المشروعات والمهارات المستفادة
من المشاركة في مشاريع شبكة  GNDRفي
مشروعاتهم الخاصة ،مما جعلهم أكثر قوة وفعالية.
إن إتاحة الفرصة لعرض عمل مؤسسة  JADفي
باكستان في القمة العالمية لشبكة  GNDRهذا
العام قد ألهمت متطوعيها للعمل في المزيد من
المجتمعات .في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
تتبنى منظمات المجتمع المدني من الشبكة الوطنية
اآلن طرقًا جديدة للعمل على إرساء دعائم الصمود
بطريقة متماسكة وشاملة .وهذا بفضل تعلم
المنظمة العضوCommunity Actions for ،
 ،Integral Developmentأساليبًا جديدة من
ندوات شبكة  GNDRومشاركتها مع األعضاء
اآلخرين في شبكة جمهورية الكنغو الديمقراطية.
سررنا كثيرا عندما علمنا أن الكثير من األعضاء
يوسعون من نطاق تعلمهم من خالل الشبكة ،مما
يضمن عمل منظمتهم وعمل شركائهم والمجتمعات
التي يعملون فيها ،بشكل أكثر فعالية لبناء المرونة
من أجل األفراد األكثر تهمي ً
شا.

على اليمين
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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مؤسسة العدالة
المعونة التنمية

باكستان

إن التواصل مع أعضاء شبكة  GNDRعلى المستوى
المحلي واإلقليمي يعني زيادة قدرة مؤسسة العدالة
والمعونة والتنمية على االستفادة من قوة الشبكة في التأثير
على صناع القرار

الصورة أعاله
مشتركون بدورة تدريب ال ُمدربين ببرنامج
الريادة والتنمية للشباب في باكستان
من تصوير :سيد حرير شاه/مؤسسة JAD
على اليمين
ورشة عمل توجيهية ألعضاء المجتمع حول
مشروع إدارة مخاطر الكوارث في شيترال،
باكستان
من تصوير :سيد حرير شاه/مؤسسة JAD
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أصبحت مؤسسة العدالة والمعونة والتنمية عضو
في شبكة  GNDRمنذ  .2007وقد شاركنا
بفاعلية في الشبكة ووضع سياسة داعمة وتطبيق
حوكمة جيدة لتطوير تلك الشراكة.
"أُتيحت لنا الفرصة على مدار هذا العام لمقابلة
أعضاء  GNDRمن جميع أنحاء جنوب آسيا
ومناقشة التحديات المشتركة والحلول الممكنة.

33

كيفية تحويل ما تعلمناه إلى واقع عملي .كذلك
تعتبر االتفاقية ثالثية األطراف المبرمة بين
حكومة مقاطعة برشلونة وحكومة مقاطعة شيترال
ومؤسسة العدالة والمعونة والتنمية بمثابة دراسة
حالة فريدة من نوعها القتضاب التمويل العالمي
من أجل سالمة المجتمع المحلي.

" وقد تمكنا على الصعيد المحلي من تأسيس عالقة
عمل أكثر تعاونًا مع المجتمعات المحلية األخرى
"وقد تمكنا على الصعيد المحلي من التفاعل مع
ومع مؤسسات الدولة .وأصبحنا نعرف اآلن كيف
العديد من المنظمات األعضاء في شبكة ،GNDR
نستخدم قوة شبكة  GNDRللتأثير على السياسات
باإلضافة إلى منظمات مجتمع مدني أخرى .كما
والمنظمات المعنية باتخاذ القرار.
شاركنا الخبرات التي تعلمناها من شبكة GNDR
"ما تعلمناه من شبكة  GNDRساهم في بناء
ومن األعضاء اآلخرين مع مختلف الشبكات
قدرتنا :يمكننا اآلن حشد المنظمات األخرى
المجتمعية في باكستان ،بما فيها المنتدى الوطني
والحكومة للعمل على نحو مشترك وشامل لتحقيق
للحد من مخاطر الكوارث ،والشبكة الوطنية
أهداف التنمية المستدامة".
اإلنسانية ،والشبكة الباكستانية اإلنسانية.
"وقد شاركنا بكامل طاقتنا خالل العام الماضي
في أنشطة شبكة  GNDRبصفتنا نقطة االتصال
الوطنية لدولة باكستان ،كما حضرنا اجتماع
المجموعة االستشارية اإلقليمية .اعتدنا استخدام
المعرفة التي اكتسبناها من التفاعالت المحلية
واإلقليمية مع أعضاء شبكة  GNDRفي بناء
القدرات الخاصة بمنظمتنا ،وفي التخطيط
والتنسيق والتعاون مع كالً من المنظمات المحلية
والدولية بالمنطقة وغيرها من المناطق.

سيد حرير شاه

"إن مشروع إدارة مخاطر الكوارث الذي أطلقناه
في بلدة شيترال بباكستان هو أحد األمثلة على

يمكننا اآلن حشد المنظمات األخرى والحكومة
للعمل على نحو مشترك وشامل لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
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الجمعية الوطنية
لتكنولوجيا الزالزل
()NSET
في نيبال ،يبادر النساء لجعل
المنازل والمجتمعات مهيأة
للصمود أمام الزالزل.

نيبال

عندما أردنا تقليل مخاطر الكوارث في ثانكوت
بنيبال ،قررنا إقامة تعاون مشترك مع شبكة
 GNDRفي برنامجهم آراء من خط المواجهة.

المجاورة .وكانت تلك المبادرة بمثابة خطوة تجاه
الوصول لمجتمع أكثر أمانًا من خالل توفير منازل
ومدارس ومراكز طبية أكثر أمانًا.

"كانت األعمال التقليدية للنساء بتلك المنطقة
"اشتمل البرنامج على توصيف للمخاطر المحلية
تقتصر على الحياكة واألعمال اليدوية .وبحصول
وتحضير لخطط العمل التشاركية وفقًا للمخاطر
هؤالء النساء على الدعم والتشجيع من أفراد
التي حددها المجتمع .فقد صنف السكان الزالزل
أسرهن ،نجحت تلك التجربة في رفع ثقتهن
األرضية على أنها أكبر ما يهدد حياتهم وكان
بأنفسهن ،وتحسين االحترام والتقدير المجتمعي
التدريب على التقليل من الخسائر غير الهيكلية
لهن كنساء مؤثرات بالمجتمع .على األرجح هن
للزالزل ( )NSMواحدًا من النشاطات صاحبة
األولوية .التقليل من الخسائر غير الهيكلية للزالزل أول مجموعة نساء ماهرات يعملن في مجال
التقليل من الخسائر غير الهيكلية للزالزل في
 NSMهو ببساطة عبارة عن تنسيق األشياء
المحيطة بالمنازل لتجنب تسببها في إصابات أثناء البالد .وبالتسلح بمهارات تقنية جديدة مهمة،
استطاعت هؤالء النساء اآلن المشاركة في أنشطة
وقوع الزالزل.
جديدة ُمدِرة للدخل .مما مكنهن من لعب أدوار
صمم برنامج “آراء من خط المواجهة” ،والذي
" ُ
ريادية جديدة في مجتمعاتهن من خالل المشاركة
ً
يركز على أكثر المجموعات ضعفا ،بطريقة ال
الفعالة في أعمال التخفيف من مخاطر الزالزل.
تقتصر فقط على مساعدة النساء لتحديد أعلى خمس
تهديدات لهن ،بل على إيجاد الحلول الممكنة لتلك "ساعدت هذه المبادرة على ترجمة المعلومات
التقنية ونقلها على مستوى األسرة .هذا بدوره
التهديدات أيضًا.
أدى إلى تحول جذري في هذا المجتمع ،وزادت
"وباالستفادة من المعرفة السابقة ،بدأت شبكة
مصداقية العمل ببرنامج الحد من مخاطر
النساء التابعة للبلدية تطبيق تلك المعرفة في
الكوارث".
المطابخ وغرف النوم من خالل تثبيت الخزائن
نيشا شريستا
أوالبراويز أوالثالجات أوأسطوانات الغاز ،وذلك
لتقليل فرص وقوع الخسائر غير الهيكلية عليهن.
إال أنهن لم يتوقفن عند هذا الحد .فقد بدأت النساء
في إجراء أعمال التقليل من الخسائر غير الهيكلية
للزالزل  NSMفي مجتمعاتهن وحتى باألماكن
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على األرجح هن أول مجموعة نساء
ماهرات يعملن في مجال التقليل من
الخسائر غير الهيكلية للزالزل في البالد.

الصورة أعاله
تثبت بيماال خزانة أدوية بالحائط بمرفق
ثانكوت الصحي في تشاندراجيري،
ضاحية بمقاطعة كاتماندو ،نيبال
من تصوير :المبرت كولمان

قيمة العضوية
طويلة األجل

بصمتنا
عضوية طويلة األجل
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تعمل منظمة باتان للتنمية مع شبكة  GNDRمنذ فترة طويلة.
صا لمشاركة أعمال المنظمة وبث
وقد منحتهم هذه العضوية فُ َر ً
الحس الجماعي داخلها.

 GNDRلمشاركة أعمالنا بمؤتمر العالم الثالث
"تواصل معي أحد أعضاء الشبكة اآلسيوية للحد
من خالل برنامج الحد من مخاطر الكوارث في
من المخاطر واالستجابة لها ،ربما كان ذلك عام
 ،2011وسألني مترددًا إن كان باستطاعة منظمتنا سنداي ،اليابان ،في  .2015كتبت أيضًا دراسة
حالة حول أحد المجتمعات المشاركة في برنامج
إجراء استطالع صغير بدون تلقي أي أموال
آراء من خط المواجهة والتي نُشرت بجريدة
بالمقابل .أجبت قائالً’ :ال يمثل المال أية مشكلة‘.
كان هذا أول معرفتي بشبكة  GNDRوبرنامجهم الوقاية من الكوارث وإدارتها .عرضت أعمالنا
ببرنامج آراء من خط المواجهة في مارس/آذار
آراء من خط المواجهة .
 2018بالمؤتمر السنوي لتحالف المملكة المتحدة
ألبحاث الكوارث.

أنا ال أشعر مع شبكة GNDR
أنني بمفردي .أشعر وكأني
جز ًءا من المجتمع العالمي.
"دعتني شبكة  GNDRفي عام  2013إلى القمة
العالمية للشبكة في الهاي ،ومنذ ذلك الحين أجرت
منظمة باتان للتنمية كافة االستطالعات الالحقة
لبرنامج آراء من خط المواجهة .

على اليمين
سارور باري ،منظمة باتان للتنمية،
بالقمة العالمية لشبكة GNDR
من تصوير :جيوف كروفود

"بالنسبة لي لم يأت ما حققته كعضو بشبكة
 GNDRمن حدث أو نشاط بعينه .ولكنه أتى من
الروابط العميقة التي كونتها داخل الشبكة على
مدار سنوات.
"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.
وأن مخاطر الكوارث التي تواجهنا في باكستان
ليست فريدة من نوعها .حيث تصنع التشابهات
أرضية مشتركة على الرغم من الخصائص الفريدة
لكل مجتمع .ولكن األهم هو الرابط المشترك
تغييرا ذو مغزى”.
إلحداث
ً

"وتعمقت مشاركتي أكثر منذ ذلك الحين .تم
سا مشار ًكا لمجموعة االستشارية
انتخابي رئي ً
اإلقليمية لشبكة  GNDRبمنطقة جنوب آسيا .وتم
تعيين منظمتنا منظمة تنسيق وطنية لدولة باكستان.
سارور باري
وقد سنحت لي الفرصة بسبب عملي مع شبكة

مساهمتنا في
"إطار عمل سنداي
للحد من مخاطر
الكوارث"
ساهمت أعمال الشبكة بشكل كبير هذا العام في
وضع أولويات "إطار عمل سنداي للحد من مخاطر
الكوارث" .وقد تعاونا على هذا بشكل جماعي
بصفتنا منظمات مجتمع مدني من خالل لعب عدد
من األدوار المختلفة :منفذين ،ووسطاء نقل معارف،
وعاملين على بناء القدرات ،وقائمين بالدعوة،
ومراقبين.

األولوية األولى
فهم مخاطر الكوارث
ساعدت شبكة  GNDRصناع القرار على فهم
المخاطر من منظور هذه المجتمعات التي تعيش
في قلب أحداث الكوارث .وقد أجرى األعضاء
أكثر من  52ألف تقييم تشاركي للمخاطر مع
السكان المحليين كجزء من مشروع أراء من خط
المواجهة يمكن ألي شخص البحث في هذه البيانات
المحلية عبر اإلنترنت واستخدامها لالطالع على
إجراءات الحد من مخاطر الكوارث الخاصة به.
أيضًا تشارك األعضاء التابعين لنا وجهات النظر
المحلية للمخاطر فيما بينهم باجتماعات التنسيق
الوطنية والمنتديات اإلقليمية المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث وخالل القمة العالمية التابعة لنا.

المساهمة في "إطار عمل سنداي"
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على اليسار
كاثرين ميال ،عضو بشبكة  GNDRمن
منظمة  Caritas Chileخالل زيارة
برنامج تبادل األعضاء في بلدة بينكاو ،تشيلي
من تصوير :دييغو أليخاندرو برافو ماجين

األولوية الثانية
تعزيز الحوكمة في إدارة المخاطر
حددنا هذا العام المقومات التي تساعد على إضفاء
الطابع المؤسسي على عمليات إدارة المخاطر
بقيادة المجتمع .ويمكن للحكومات تبني هذه
المقومات إلنشاء بيئة مالئمة تساعد المجتمعات
لتقود عملية بناء قدراتها على التكييف .قمنا بعقد
منتديات ريادة محلية مكنت القادة المحليين من
استعراض طرقهم المتبعة من أجل الوصول
لحوكمة محلية ناجحة.

األولوية الثالثة
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث
من أجل الصمود
تؤكد هذه األولوية على ضرورة االتساق بين
األنشطة ،وأنظمة مراقبة الحد من مخاطر
الكوارث ،والتكييف على تغييرات المناخ والحد
من الفقر والعمل اإلنساني .لقد جمعنا ما يقرب من
 100دراسة حالة ساعدت فيها منظمات المجتمع
المدني في تنفيذ جداول أعمال أطر عمل ما بعد
 2015بشكل متناسق .وهذا سوف يُحدد في كتيب
التعليمات القادم دور المجتمعات المدنية في عملية
االتساق.
ومن منطلق وعينا بأن االتساق يتطلب وجود
شراكات بين مختلف القطاعات ،فقد قمنا بتدريب
عضوا على كيفية التوسط إلقامة الشراكات.
90
ً

األولوية الرابعة
تعزيز الجاهزية للكوارث من أجل استجابة
فعالة وإعادة البناء بشكل أفضل‘ في
عمليات التعافي وإعادة التأهيل وإعادة
اإلعمار
أقدمت شبكة  GNDRعلى شراكة جديدة مع
جامعة إدنبرة وكلية الملك في لندن إلجراء
تحليالت مفصلة عن الكوارث في المدن حول
العالم .وسوف يُجرى تحقيقًا متعمقًا بخصوص
المشكالت الهيكلية واإلدارية المسببة لوقع الكارثة.
وسوف يُستخدم هذا التحقيق فيما بعد لتحديد المزيد
من إرشادات الجاهزية للكوارث واالستجابة لها
والتعافي منها.

لقد ركزنا مجهوداتنا الدعوية ،بسبب قدرتنا
التنظيمية المحدودة ،على المجتمع الدولي للحد من
مخاطر الكوارث .ولكن سوف نوسع اهتمامنا العام
القادم إلى أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.

تحديات هذا العام
هي دورس
مستفادة للعام القادم
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ال ُمشاركة في أجندات جديدة

لقد الحظنا بعضًا من االتجاهات الجديدة هذا العام:
فقد زاد االهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
( )SDGsواتفاقية باريس .تزايد االستثمار في
االستجابات اإلنسانية .وثمة تزايد بالكوارث.
يكمن التحدي الذي نواجهه في أن تدخالت التنمية
واالستجابة لألزمات ما زالت ال تنظر بشكل
كاف لعمليات بناء القدرة على التكيف على المدى
الطويل.
دورا حيويًا لتلعبه من
لدى شبكة ً GNDR
أجل ضمان وضع مخاطر الكوارث في صدارة
أولويات البشر .سوف تصبح مبادرات التنمية
والتعافي غير فعالة ،وربما حتى تتفاقم التهديدات
وفرص وقوع الخسائر ،ما لم تكن مراعية
للمخاطر.
لقد ركزنا مجهوداتنا الدعوية حتى اآلن ،وبسبب
قدرتنا التنظيمية المحدودة ،على المجتمع الدولي
للحد من مخاطر الكوارث .ولكن سوف نوسع
اهتمامنا العام القادم إلى أهداف التنمية المستدامة
واتفاقية باريس .نحن نخطط لتخصيص موارد
من أجل مشاركة األعضاء واألمانة في المنتدى
السياسي رفيع المستوى ( )HLPFألهداف
التنمية المستدامة ،ومؤتمر األطراف حول التغير
المناخي ،واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية ذات
الصلة.
تم وضع أساس هذه المشاركة المتزايدة هذا العام:
أسسنا مجموعة أصحاب مصلحة سنداي كجزء
من نظام المجموعة الرئيسية للمنتدى السياسي
رفيع المستوى .وبالمضي قد ًما سوف نقوم بتطوير
كتيب تعليمات عن االتساق وتوفير دورات
تدريبية حول هذا الموضوع الحيوي .سوف نحدد
المقومات الرئيسية للمجتمعات المدنية من أجل
تطبيق أنشطتهم للقضاء على الفقر والتكيف مع
التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث بطريقة
متكاملة.

على اليمين
سوريندر سايت ،مواطن يعمل على زيادة الوعي
بشأن الحفاظ على نظافة الحي واستخدام صناديق
القمامة ،شاستري ناجار ،شرق دلهي ،الهند
من تصوير :المبرت كولمان

تنوع التمويل

إدارة التغيير

زاد دخلنا من المؤسسات التمويلية خالل آخر  12لقد نمت شبكة  :GNDRهناك المزيد من
األعضاء بالشبكة ،وقد حصلنا على المزيد من
شهرا .ولكن يكمن التحدي الذي نواجهه في تنوع
ً
التمويل .فمن الضروري توسيع مصادر تمويلنا إذا الموافقات لمشاريع أكبر .لذا فإننا قمنا بزيادة
عدد فريق موظفي السكرتارية بشكل كبير لدعم
أردنا توسعة تخصصات مجاالت العمل الخاصة
بنا ،السيما فيما يخص االتساق والتوطين ،وضمان هذا النمو .أصبح لدينا مهام جديدة فيما يخص
تنمية الشبكة ،واالتصاالت ،والتمويل ،وتنسيق
االستدامة لمؤسستنا على األمد الطويل .خالل
المشروعات.
 2019و 2020سوف نخطط ألولويات األسس
المتعلقة بهذا األمر واألنواع األخرى من الممولين،
مع هذا النمو تأتي التحديات :والتي تكمن في
بحيث نتمكن من تحديد جهات التمويل بشكل ناجح.
وضوح مهامنا ،وفي طريقة عملنا كفريق ،وفي
تعيين موظفين دائمين .ولضمان تقدم الفريق
التحدث بلغتك
وفاعليته وكفاءته ومرونته ،سوف نقوم بمراجعة
نحن نضع سهولة إمكانية الوصول في محور
كافة السياسات والتوصيفات الوظيفية ،باإلضافة
اهتمامنا .فقد وفرنا هذا العام إمكانية الوصول
إلى زيادة محاوالت التعيين وتطوير طرق جديدة
لذوي االحتياجات الخاصة لجميع جلسات القمة
للعمل سويًا.
العالمية التابعة لنا .كذلك ترجمنا كافة منشوراتنا
باللغتين الفرنسية واإلسبانية ،باإلضافة إلى ترجمة االنبعاثات الكربونية
فورية لكل حدث خاص بشبكة .GNDR
نحن ندرك أنه كلما توسعت أعمالنا  -السيما
باألعمال الدعوية حول أهداف التنمية المستدامة
يتطلب هذا المنهج الشامل التركيز على التنسيق
واتفاقية باريس  -زادت حاجتنا لمزيد من التنقالت.
والموارد بشكل جيد .نحن نعمل بالوقت الراهن
ولكن ال نريد أن يأتي هذا على حساب الكوكب.
بثالث لغات (اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية)،
ولكن هذا يقيد مشاركة األعضاء في الكثير من
نحن نتعهد بتقليل االنبعاثات الكربونية الخاصة بنا
المناطق عالميًا .لذا فمن أولوياتنا العام القادم أن
للحد األدنى .ثمة سياسات جديدة تلزم الموظفين
نرفع حجم التمويل لنتمكن من إصدار منشوراتنا
واألعضاء باستخدام المواصالت العامة أثناء
بلغات أكثر.
الفاعليات؛ كما نقوم بترتيب االجتماعات بشكل
متعاقب لتقليل عدد رحالت الطيران؛ كما خفضنا
السالمة واألمن
استخدام المواد البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة
اهتمامنا األول ينصب نحو سالمة أعضاؤنا
بورش عمل شبكة .GNDR
وموظفونا .خالل هذا العام اضطررنا أحيانًا
إال أننا ما زلنا نأمل تحقيق المزيد .ال يمكن استخدام
إلى إلغاء أنشطة أوسفريات المشروعات بسبب
حجم تمويلنا الحالي لموازنة األثر الكربوني ،ولكن
المخاطر الطبيعية أوالصراعات أوالتهديدات
سوف نعمل على جلب المزيد من التمويل لتحقيق
األخرى .في العام المقبل سوف نخطط مسبقًا
ذلك .وسوف نقوم خالل  2020-2019بتطوير
بمنهجية لتلك التهديدات المحتملة ،وضمان توافر
خطط بديلة جاهزة للتنفيذ حال تهديد تلك المخاطر خطة بيئية لتقليل هذا التأثير من جانبنا على البيئة.
الخارجية ألعمالنا.

قياس اإلنجاز

ألول مرة نوضح بهذا التقرير السنوي إنجازات
أعمالنا ،وليس فقط نتائج أنشطتنا .اإلنجاز هو
ما تمكن األعضاء من تحقيقه نتيجة اشتراكهم
بشبكتنا .خططنا منذ إبريل /نيسان  2019لتحقيق
المزيد من خالل العمل المنتظم مع األعضاء لجمع
القصص المتعمقة التي تركز على اإلنجازات
اإليجابية ألعمالهم بالمجتمعات التي تواجه
المخاطر.
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األمورالمالية

األمور المالية
تتشرف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ( )SDCبأن تكون إحدى
الجهات الممولة لشبكة  GNDRوالمساهمة في القمة العالمية للشبكة
في  2020على المستوى المالي ومن خالل الرؤى االستراتيجية.
سيرجيو بيريز ليونSDC ,

كم كان دخلنا هذا العام ؟
مكتب مساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية

688,202

جنيه استرليني

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،سويسرا

234,155

جنيه استرليني

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،ألمانيا

435,226

جنيه استرليني

 ،DEVCOالمفوضية األوروبية

766,356

جنيه استرليني

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،السويد

323,025

جنيه استرليني

وزارة التنمية الدولية ،المملكة المتحدة

 28,450جنيه استرليني

5,193

دخل آخر

جنيه استرليني

األمور المالية
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كيف تغير دخلنا ؟
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فيما أنفقنا أموالنا ؟
الهدف األول
زيادة تأثير المجتمع المدني على السياسات
والممارسات على المستوى المحلي والوطني
والدولي

يتضمن هذا تمويل األعضاء وفريق العمل لحضور الفاعليات الدعوية
اإلقليمية والعالمية لتوصيل أصوات ومطالبات أكثر المجتمعات مواجهة
للمخاطر .أيضًا تتضمن جمع البيانات المحلية من خالل مشروع “آراء
من خط المواجهة”  ،والتدريب الدعوي وتحضير المواد المستخدمة في
الحمالت.

735,220

الهدف الثاني
تعزيز القدرات التعاونية للمجتمع المدني
والتعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين

تضمن هذا تمويل األعضاء لعقد اجتماعات تنسيقية وطنية واالجتماعات
السنوية لمجموعة االستشاريين اإلقليميين واجتماعات المجلس العالمي.
كما تضمن تنفيذ تدريبات وعمليات تبادل وأنشطة دعم قدرات أخرى
لألعضاء ،بما في ذلك المؤتمر العالمي.

1,421,832

ويتضمن هذا تمويل عقد ندوات عبر اإلنترنت ومنتديات الريادة المحلية
الهدف الثالث
تعزيز عمليات الحصول على المعرفة وتحليلها وأنشطة التبادل المعرفي األخرى .كما تضمن تجهيز اإلرشادات وكتيبات

ومشاركتها

التعليمات الخاصة بموضوعات التكيف الناشئة.

جنيه استرليني

جنيه استرليني

333,739

جنيه استرليني
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فريقنا
المجلس العالمي

المجلس العالمي
الدكتور عماد الدين عدلي
المندوب اإلقليمي لشمال أفريقيا وغرب آسيا
المنسق العام ،الشبكة العربية للبيئة والتنمية
()RAED

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

السيدة إيما هيليرد

السيد كشوار بيحاري بانراي

أمين (الصندوق)

المندوب اإلقليمي ألفريقيا الجنوبية

المدير المالي ،شركة Blackwell’s

الرئيس التنفيذي ،منظمة حماية البيئة
والحفاظ عليها

السيدة فرح كابير

السيدة لورين بي دال كروز

رئيس المجلس العالمي والمندوب اإلقليمي
لجنوب آسيا

المندوب اإلقليمي لمنطقتي جنوب
وجنوب شرق آسيا

المدير القطري ActionAid ،بنجالديش

مؤسسة  ،Lead Convenerشبكة الحد
من مخاطر الكوارث ،الفلبين

السيد جيترو ماثيو

السيدة نيكول استولز

المندوب اإلقليمي لمنطقة الكاريبي

المندوب اإلقليمي ألوروبا

المدير التنفيذي،
)Action Secours Ambulance (ASA

رئيس الخدمات االستشارية،
مؤسسة كاريتاس سويسرا

السيدة جراسيال مرسيدس
سالبيري فاكاني

السيدة أوينون شادبرن

نائب رئيس المجلس العالمي
والمندوب اإلقليمي لجنوب أمريكا
المديرالتنفيذيSociedadAmigosdelViento،
)Meteorología Ambiente Desarrollo (AdelV

أمين
رئيس الدعم اإلنسانيTearfund ،

فريقنا
المجلس العالمي

السيد بيتر أكانيمو

السيدة رومانا كبير

نائب رئيس المجلس العالمي
والمندوب اإلقليمي لغرب أفريقيا

رئيس مجلس األمناء
استشاري مستقل

المدير التنفيذي ،بعثة اإلغاثة
والتنمية العالمية

دكتور بيتر كوران

السيدة رويتي أريتاكي

أمين

المندوب اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادي

المدير والمستشار الرئيسي،
شركة  Explorer Consultingالمحدودة

المدير التنفيذي ،مؤسسة شعوب
جنوب المحيط الهادئ ،كيريباتى

السيد برايم نكيزوموكاما

دكتور سارة هنلي-شيبارد

المندوب اإلقليمي ألفريقيا الشرقية

المندوب اإلقليمي لشمال أمريكا

المدير التنفيذي،
DUKINGIRE ISI YACU

كبير مستشارين ،الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف والمناخ والبيئة ،بشركة  Mercyالدولية

السيد رود اسنيدر

السيدة توليكان اسمايلوفا

عضو مستقل بالمجلس العالمي

المندوب اإلقليمي آلسيا الوسطى

مساعد أولTetra Tech ،

رئيس حركة حقوق اإلنسان
"-Bir Duinoقرغيزستان"

السيدة زينايدا ويلسون
عضو مستقل بالمجلس العالمي
رئيس مركز االستعداد للكوارث ،الفلبين
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فريقنا
موظفو السكرتارية

موظفو السكرتارية
أديسو كوسيفي نيفايمي

إيما كير

منسق التنمية اإلقليمي لغرب أفريقيا

مدير تنمية الشبكة

أميناتا سومي

إيريكا شاندي

المساعد اإلقليمي لغرب أفريقيا

منسق الموارد البشرية

باراني تونجبونرود

فلورنسيا باسكوال

المساعد اإلقليمي آلسيا
ومنطقة المحيط الهادي

مسؤول مشاريع الترجمة

بيجاي كومار

ايبستا سيركار

المدير التنفيذي

مسؤل برنامج
“آراء من خط المواجهة”

كلير جراي

جبران علي

مسؤول المشروع
(آراء من خط المواجهة)

مسؤول مالي وإداري

كورينا جيديريم

جيمس هيورد  -شابلين

منسق تنمية الشبكة

المسؤول اإلداري للفريق

فريقنا
موظفو السكرتارية

جيساس كورديرو

نيك روبرتز

منسق اتصاالت

المدير المالي

جوليا توب

نيك سكاربوروج

مسؤول المشروع

مسؤول االتصاالت

لوسي بيرسون

روهيت بادهوار

مدير البرنامج

منسق تعبئة الموارد

ماريا فيرونيكا باستيس

شيفانجى شافدا

منسق التنمية اإلقليمي ألمريكا الالتينية

منسق
برنامج “آراء من خط المواجهة”

ماريلين مبوجوا

فالريا دريجو

منسق التنمية اإلقليمي لشرق أفريقيا

منسق الدعوة والتعلم

محمد عبد الرؤوف
منسق التنمية اإلقليمي آلسيا ومنطقة
المحيط الهادي
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فريقنا
األعضاء

Response; Disaster Risk Reduction Network-Philippines; Ecosystems Work for
Essential Benefits; Enggana; Food for the Hungry Philippines; Life Haven Center
for Independent Living; Tri-People's Organization Against Disasters Foundation,
 تايالندKorea Disaster Safety Network; Korea Disaster Safety Network  كوريا الجنوبية.Inc
ActionAid International in Vietnam  فيتنامACTED Thailand; HelpAge International

شرق إفريقيا

Action D'appui au Developpement et de Lutte Contre Les Conteniteux بوروندي
Sociaux; Action pour le Développement et la Santé Intégrée; 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 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; 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; 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; Youth Empowerment and Leadership
 إثيوبياAssociation pour la Prévention et Prévision des Catastrophes  جيبوتيInitiative
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
Action  كينياRed Cross Society; Food for the Hungry Ethiopia; Pastoralist Concern
for Sustainable Change; Alendu Eco Integrated Program; Anglican Development
Services Kenya; Arid Lands Action Forum; Children's Mission 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; Voter Information Network and Education;
Aides Aux Devoirs; Benimpuhwe  روانداYoung Advocates Community Based Project
Organisation; Community Development Partners; Food for the Hungry Rwanda;
Green House Movement; Igire Rwanda Organization; Manadisaster Organisation;
Nile Basin Discourse Forum in Rwanda; Rural Concern for Development; Youth
Barwaaqo Voluntary Organization; Bulay Development  الصومالClimate Summit
Organization; Community Empowerment for Peace and Integrated Development;
Formal Education Network for Private Schools; Hunger Reduction International;
Manaal Relief Foundation; Puntland Youth Associations Network; Somali
Disaster Resilience Institute (SDRI); Somali Humanitarian Aid, Protection and
Empowerment; Somali Youth Development Foundation; Somali Youth Development
Apt Succor Organization;  جنوب السودانNetwork; Youth Empowerment Solutions
Community Empowerment for Progress Organization; Community Empowerment
for Rehabilitation and Development; Community Innovation For Sustainable
Development; Ecopeace Initiative South Sudan; Food for the Hungry South Sudan;
Justice Africa; Root of Generations; South Sudan Development Agency; South
 تنزانياSudan Nature Conservation Organization; Sustainable Hope and Development
Christian Education and Development Organization; Church of God in Tanzania;
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 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; Zanzibar Social
Action Coalition on Climate Change; ActionAid Uganda;  أوغنداWorkers Association
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األعضــــاء
الكاريبي

Consejo  كوباMarine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust أنتيغوا وباربودا
Centro  جمهورية الدومينيكانde Iglesias de Cuba; Sociedad Cubana de Geología
de Investigacion y Promocion Social; Centro de Prevención y Mitigacion de
los Desastres; Centro de Promoción y Solidaridad Humana, Inc; Corporacion
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
Action Secours Ambulance; Association de  هايتي.Dominicana; Vision Social, Inc
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;
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; 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

Asociacion de Proyectos Comunales de El Salvador; Centro de السلفادور
Protección Para Desastres; Fundacion Maquilishuatl; Fundación Salvadoraña
Para La Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer; La Asociacion Salvadorena de Ayuda
Humanitaria 'ProVida'; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud;  غواتيماالSalvador
Asociación de Servicios y Desarrollo Socieoconómico de Chiquimula; Asociación
Estudios de Cooperación de Occidente; Asociación Nacional Contra el Maltrato
Infantil; Asociacion Nacional de Bomberos Municipales Departamentales; Cáritas,
Diócesis de Zacapa; Food for the Hungry Guatemala; Organización Panamericana
Agencia  هندراوسde Mercadeo Social; Wetlands International Guatemala
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Asociación de Organismos No
Gubernamentales; Comisión de Acción Social Menonita; Cruz Verde Hondureña;
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo Honduras; Organismo
Defensa Civil de México, A.C.;  المكسيكCristiano de Desarrollo Integral de Honduras
Asociación  بنماCentro Alexander von Humboldt  نيكاراجواRedescubre, Asociación Civil
de Municipios de Panamá; Fundación "Totus Tuus" Todo Tuoyo; RET International

آسيا الوسطى

Association  جورجياSEG Civil Society Support Center NGO أرمينيا
Rural Development for Future Georgia; Black Sea Eco Academy; Caucasus
Environmental NGO Network; The Regional Environmental Centre for the Caucasus
Forum of Women's NGOs of Kyrgyzstan; Human Rights Movement "Bir قزغيزتان
Duino-Kyrgyzstan"; Public Foundation "Isan-Leilek"; Public Foundation Nash Vek
ACTED  طاجيكستانMercy Corps Mongolia منغوليا
Tajikistan; Arzanda

شرق آسيا وجنوب شرق آسيا

Food for the Hungry Cambodia; Health and Development Alliance; Live & كمبوديا
Learn Cambodia; Mlup Promviheathor Center; Partners for Development in Action;
 إندونيسياGreen Camel Bell; Green Camel Bell  الصينSave the Earth Cambodia
Bangun Indonesia Foundation (Yayasan Bangun Indonesia); 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
Japan CSO Coalition for Disaster Risk Reduction; Japan  اليابانWalang Perempuan
Water Forum; Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center; Japan CSO Coalition
for Disaster Risk Reduction; Japan Water Forum; Peace Boat Disaster Relief
ASEAN Green  ميانمارGender Development Association  الوسVolunteer Center
Justice Network; Asoka Social Development Association; 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
ab2cd,  الفلبينCare Volunteer Group; Sopyay Myanmar Development Organization
Inc. - The Alternative Bridge to Community Development; 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
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فريقنا
األعضاء

Reduction and Resilience; ChildFund International; Church World Service; 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; Partnership for
Inclusive Disaster Strategies; Risk Reduction Education for Disasters; The PuLSE
Institute; United Family Mission

المحيط الهادئ

CEDAC; RescueNet Australia; Unity Housing Company; World Vision أستراليا
Foundation for Rural Integrated Enterprises & Development; Live &  فيجيAustralia
Foundation for the Peoples of the South  كيريباتيLearn Environmental Education Fiji
Live & Learn Solomon Islands  جزر سليمانSave the Children NZ  نيوزيلنداPacific Kiribati
Bridge of Hope Foundation; Tonga Community Development Trust; Tonga تونغا
Vanuatu Christian Council  فانواتوFoundation 4 Humanity

أمريكا الجنوبية

Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Arquitectos y األرجنتين
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
Centro de  بوليفياRiesgo de Desastres; Organización de Bomberos Americanos
Asesoramiento para el Desarrollo Social; Food for the Hungry Bolivia; Fundación
Aliança das Juventudes para Desastres  البرازيلGaia Pacha; Practical Action Bolivia
Asociación Adapt  تشيليe Emergências; CERT Brasil; Fundação Vitória Amazônica
Chile; Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales; Asociación
Chilena pro Naciones Unidas; Brigada de Proteccion Civil Emergencias y
Telecomunicaciones; Cáritas Chile; Corporación Comunidad de Organizaciones
Solidarias; Corporación Nueva Acrópolis Chile; Fundación Alto Río; Fundación
Ayla; Fundación Superación de la Pobreza; Junta de Vecinos Alto Manquehue 3
y 4; ONG Inclusiva; Psicólogos Voluntarios de Chile; TECHO; World Vision Chile
Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Corporacion Promotora de كولومبيا
Resiliencia Comunitaria; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado; Federación
Luterana Mundial; Fundación Azimuth; Fundación para el Desarrollo, Gestión
 اإلكوادورIntegral del Riesgo y Cambio Climático; Red Kolumbien; Suava Fundación
Fundación de Mujeres Luna Creciente; Fundación Derecho Justica y Paz Para
el Buen Vivir; Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación para el Desarrollo
Asociación Tesai Reka Paraguay;  باراغوايAlternativo Responsable para Galápagos
Asociacion de Rescatistas Socorristas  بيروConstruyendo Sociedad; Global Infancia
y Emergencistas de Iberoamerica; Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza;
Asociacion Regional de Mujeres Ingenieras de Tumbes; 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; International Security and Safety
Protection Professional Asociation; Mujeres Unidas Para Un Pueblo Mejor; Practical
Action Peru; Red Ambiental Peruana; Servicio Educativo para el Desarrollo y la
Agrupamiento de Escuelas Rurales Mburucuyá; Amigos del  أورغوايSolidaridad
Viento Meteorología Ambiente Desarrollo; Asociación Civil Ambientalista de Salto;
Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental;
Fundación Universitaria Red Global Humanitaria; Red Uruguaya de ONG
Centro al Servicio de la Acción Popular; Sviluppo dei Popoli  فنزويالAmbientalistas

جنوب آسيا

Afghanistan Relief & Sustainable Development Organization; Community أفغانستان
Action for Healing Poverty Organization; Coordination of Afghan Relief; Organization
Abdur Rashid Khan Thakur  بنغالدشfor Saving the Children and Empowering Women
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; 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; Islamic Relief Bangladesh; Jhanjira Samaj
Kallyan Sangstha; Kothowain; Krisoker Sor (Farmers' Voice); Lifelong Education
and 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; Songshoptaque; Sopnil Bright Foundation; Udayan
Swabolombee Sangstha; United Development Initiatives for Programmed
Actions; Voice of South Bangladesh; WAVE Foundation; Women's Voice; Work
 الهندfor a Better Bangladesh (WBB) Trust; Youth Foundation of Bangladesh
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

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
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

أوروبا

CARE France; Development  فرنساCISU - Civil Society in Development الدنمارك
Workshop France; Humanity and Inclusion (former Handicap International); Voie
CBM Christoffel-Blindenmission Christian  ألمانياEclairee des Enfants Demunis
Blind Mission e.V.; Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.; Diakonie
Associazione I Bambini  إيطالياRSF Hellas  اليونانKatastrophenhilfe; URIDU gGmbH
Dell'Africa ONLUS; Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza; Corpo
CARE Nederland; Catholic  هولنداTerra-1530  مولدوفاItaliano di San Lazzaro
Organisation for Relief and Development Aid; ICCO Cooperation; Water Youth
Accion  إسبانياWorld Vision Romania  رومانياTerram Pacis  النرويجNetwork; ZOA
contra el Hambre; Ayuda en Acción; Grupo Nacional de Apoyo - Protección Civil;
ActionAid Sweden;  السويدNazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional
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
Caritas Switzerland; HELVETAS Swiss Intercooperation; Save the Children سويسرا
Nirengi Dernegi;  تركياSwitzerland; Swiss NGO DRR Platform; Swiss Red Cross
Search Recovery and Emergency Assistance Association; Takaful Alsham Charity
30days30waysUK; ActionAid International; Christian Aid;  المملكة المتحدةOrganization
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; Save the
Planet; Tearfund; VSO International; World Animal Protection; World Federation of
Occupational Therapists

 غرب آسيا،شمال إفريقيا

Arab Network for Environment and Development RAED; Arab جمهورية مصر العربية
Office for Youth and Environment; Coptic Evangelical Organisation for Social
Al Mustaqbal Foundation for Development; Together to protect human  العراقServices
Beam Of the Environmental Association; Development  لبنانand the enviroment
for People and Nature Association; Lebanese Foundation for Permanent Civil
Appui au Soutien pour le  موريتانياPeace; Lebanese Democratic Women Gathering
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'Encdrement, 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; El Ghad Essihi pour le Développement et
la Protection de l'Environnement en Mauritanie; 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
Al Khaledin  فلسطينle Developpement; Vulgarisation et Développement au Tagant
Building Resilience Development Organization; Depth  السودانCharity Association
Syrian  سوريةAction Organization; Sudanese Environment Conservation Society
Association de la Protection de  تونسCoast Society for Environmental Protection
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
Jordanian Society of Friends of Heritage; Land and Human to Advocate األردن
Risers For Relief and Development  اليمنProgress

أمريكا الشمالية

Adventist Development  الواليات المتحدةCuso International; World Vision Canada كندا
and Relief Agency International; Build Change; Center for Urban Disaster Risk

فريقنا
األعضاء

Action for Environmental Sustainability;  ماالويYoung Progress Association
ActionAid Malawi; 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; Green Palm Governance,
Compliance and Management Centre; Peoples Federation for National Peace and
Development; Radio Tigabane; Sustainable Development Initiative; The Mango Tree
Environmental Protection & Conservation  موريشيوسOrphan Support Trust Malawi
Associacao Cultural Para Desenvolvimento Sustentavel;  موزمبيقOrganisation
Associação Esmabama; Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira
Jurídica; Christian Council of Mozambique; Conselho Cristao de Mocambique;
Disaster Management Institute of  جنوب إفريقياFood for the Hungry Mozambique
Southern Africa; Gender and Disaster Network Africa Region; South African Youth
Centre for Disaster Risk Reduction; Southern Africa Society for Disaster Reduction
Disaster Management Training  زامبياChristian International Swaziland سوازيالند
Action24; Aquaculture Zimbabwe; Centre for Gender and Community  زيمبابويCentre
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; Youth-led Innovative Engagement with Leadership and
Development Trust; Zero Regional Envirionment Organisation; Zimbabwe United
Nations Association; Zimbabwe Women Youth Empowerment and Development

غرب ووسط أفريقيا

African Monitoring Observatory on Climate, Waters, Earth, and Cultures; Centre بنين
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
Action pour la Promotion des Initiatives Locales - ONG APIL  بوركينا فاسوBénin
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 pour le
Devéloppement des Initiatives Communautaires Africaines; Association SOS Santé
et Développement Paalga; Réseau des Jeunes Sahéliens pour le Climat; Réseau
Action pour le Développement Communautaire; Africa  الكاميرونMARP Burkina
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
Association-Cameroon; Développement Sans Frontières; Femmes-SantéDéveloppement; 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'Environnement-Cameroun; Ligue pour la Didactique de l'Education relative à
l'Environnement; People Earthwise; People Empowering People (PEP) Africa;
Centre  جمهورية أفريقيا الوسطىYoung Volunteers Volunteers for Environment Cameroun
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 Centrafrique-France; Projet Engineering; Réseau Climat des Jeunes
du Sud-Sahara en Centrafrique; Réseau des Organisation des Jeunes pour
Association  تشادl'Environnement et le Développement Durable en Centrafrique
d'Action pour la Recherche et le Développement du Kanem; Forum des Jeunes
Action Contre  جمهورية الكونغو الديمقراطيةProfessionnels de l'Eau du Tchad; Lead Tchad
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; Actions Communautaires pour le Développement Intégral; 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
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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; Developmental Association for Human Advancement;
Dharaninagar Rural Development Society; Doers; Gautam Buddha Jagriti Society;
GeoHazards Society; 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;
Aware Society;  جزر المالديفUtkal Youth Association for Social Development
Huvadhoo Aid; Maavahi; Maldives Youth Action Network; Maldivian Network to
Association for Rural Social  نيبالEmpower Women; South Huvadhoo Partners
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
Organization-Nepal; Federation of Community Forestry Users Nepal, Morang;
Forum for Awareness and Youth Activity, Nepal; Friends Service Council Nepal;
Fulvari Integrated Rural Developement Organization Nepal; 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; Nepal Public Awakening Forum, Rukum,
Nepal; Pariwartan Sanchar Samuha; Practical Action Nepal; Reaping Hope; Rural
Area Development Programme; Sustainable Development Policy Institute; United
Advocacy, Research, Training  باكستانMission to Nepal; Voice of Animal Nepal
and Services Foundation; Al-Mehran Rural Development Organization; Area
Development Organization; Aurat Development Organization; 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; Health And Nutrition Development
Society; Hundreds of Original Projects for Employment - HOPE'87; Huqooq-ulEbad 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 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;
 سريالنكاYouth Association for Development; Youth for Human Rights Pakistan
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

Association Haitao - Angovon-Johary - Antok'aina; Association Volajia; مدغشقر
Centre d'Action pour la Promotion de la Résilience; Centre d'Etudes et de
Recherches Economiques pour le Developpement; Malagasy Youth for Sustainable
Development; Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana FJKM; Voahary Salama;
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فريقنا
األعضاء

Worldwide Initiative; Local Communities Development Initiative; Love Chariz
Foundation; Mabeloboh Centre For Save Our Stars; Moses Omagwu Intercessory
Ministry; 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; 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; Zion Care Life and Family Impact
Action des Educartrices pour le Développement; Action  جمهورية الكونغوFoundation
Jeunesse pour le Développement; Association Congolaise pour le Développement
Agricole ACDA; Cercle des Droits de l'Homme et de Développement; Fondation
Action Solidaire  السنغالL'Envol; Union des Organisations de la Société Civile
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;
Action Aid Sierra Leone; Bambara Town  سيراليونMission Shalom International
Women's Organisation; Bonthe Development Municipal Organization; 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 Development Organization; Young Women
Agricuture-Sol-Eau; Association des  توغوAdvocacy Network Sierra Leone
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-PastoralEcho des Jeunes Ruraux; Dynamique des Volontaires Sociaux; Forum de la
Jeunesse pour le Développement Durable; 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; 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; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper;
Young Volunteers for Water Sanitation and Hygiene

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 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 for Promotion / Protection, Human Rights
Alliance Pour la Promotion Sociale et L?aide au  غابونDefense and the Environment
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; 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
Adventist Development & Relief  غامبياEnvironnement Humanisme Chrétien et Santé
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
Abibiman Foundation; Centre for Initiative  غاناfor the Environment The Gambia
Against Human Trafficking; Community and Family Aid Foundation; Elizka Relief
Foundation; Global Green Environmental Network; Green Africa Youth Organisation;
Greener Impact International; Nyankonton Aid Foundation; Paradise Health Mission
International; Presbyterian Relief Services and Development; Western Region
Agence Humanitaire Pour Le  غينياCoastal Foundation; WUZDA - Ghana
Development; Cercle des Formateurs et Acteurs Communautaires de Guinée;
Développement Pour Tous; ONG Synergies & Développement; Solidarité Verte;
Actions des ) ساحل العاجUnion pour le Développement et la Coopération (UDEC
Jeunes Leaders pour l'Eveil des Consciences; Yes Green Earth; Initiative Village
Vert et Solidarité; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire; ONG Mon
Environnement; Boaz Developpement; Min-dja (Mon héritage); Fraternite Solkidarite
Jeunesse Cote d'Ivore; Fédération Estudiantine des Droits de l'Homme; Jeunesse
Global Peace and Development Organization;  ليبيرياpour le Tourisme et l'Ecologie
Mulrany International Liberia; Universal Farmers Association; Youth Empowerment
Adventist Development and Relief Agency Mali; Appui Solidaire  ماليfor Progress
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; 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; Reseau Des Femmes Pour Les Droits Environnementaux; Reseau
Action Directe pour la Protection de l'Environnement Bonferey;  النيجرMUSONET
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; Reseau de la
Abraham's Children  نيجيرياJeunesse Nigerienne sur les Changements Climatiques
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; CAFSO-WRAG for Development; 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;
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; 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 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

تعتبر شبكة  GNDRشريكًا أساسيًا للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
( )SDCلتعزيز إدراج الحد من مخاطر الكوارث في التنمية المستدامة
تضررا على
بشكل عملي .تعمل شبكة  GNDRعلى وضع أكثر المجتمعات
ً
طاولة حوار السياسات متعددة األطراف .توفر شبكة مثل  ،GNDRوالتي
تعمل بمساعدة الشعوب ومن أجلهم ،أدلة قيمة تساعد على توصيل أصوات
المجتمعات.
سيرجيو بيريز ليونSDC ,

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
8 Waldegrave Road, Teddington
London
TW11 8HT
United Kingdom
الهاتف+44 (0)2089 777726 :
البريد اإللكترونيinfo@gndr.org :
gndr.org
تصميم ستيرس ماكجيالن إيفز

