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مقدمة

مقدمة من رئيس
المجلس العالمي
ورئيس األمناء
والمدير التنفيذي

فرح كبير
رئيس المجلس العالمي

رومانا كبير
رئيس مجلس األمناء

بيجاى كومار
المدير التنفيذي

لقد أصبحنا الشبكة التي نحن عليها اليوم
بفضل أعمال أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
وخبراتهم والتزامهم .لقد نما عددنا هذا العام
إلى ما يقرب من  1400منظمة مجتمع مدني
( )CSOsفي أكثر من  120دولة.

بشكل جماعي ،قطعنا خطوات كبيرة لتعزيز
مرونة األشخاص األكثر عرضة للمخاطر ،ومنع
األخطار من التحول إلى كوارث.
نحن فخورون بتقديم هذا التقرير السنوي الذي
يجسد فقط عددًا قليالً من اإلنجازات المتنوعة
والبعيدة المدى لألعضاء حول العالم .تقدم قصص
التأثير في هذا التقرير لمحة عن نصف دزينة من
األمثلة حيث عمل األعضاء مع المجتمعات إليجاد
حلول مستدامة وبناء المرونة.
يعمل أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من مخاطر الكوارث في كثير من
األحيان على أرض الواقع ،حيث يضعون النهج
المحلية للحد من المخاطر موضع التنفيذ .في
 48دولة ،عملت ما يقرب من  200منظمة مع
المجتمعات لفهم األسباب الجذرية للمخاطر في
برنامج آراء من خط المواجهة .من خالل االستماع
إلى أفراد من الجمهور والحكومات المحلية
ومنظمات المجتمع المدني ،أنتجوا ثروة من األدلة
التي يتم استخدامها في الدعوة إلى التغيير.
كان المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
مجرد حدث واحد من العديد من األحداث التي
شاركنا فيها مع صانعي القرار العالميين إلظهار
األدلة التي جمعها األعضاء .استعدادًا لمنتدى األمم
المتحدة السياسي الرفيع المستوى لعام 2019
بشأن التنمية المستدامة ،شارك العديد من أعضاء
الشبكة العالمية للحد من الكوارث ()GNDR
أيضًا في المراجعات الوطنية لبلدانهم حول التقدم
المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .لقد
عملنا أيضًا ضمن آلية إشراك أصحاب المصلحة
( )SEMالتابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من
الكوارث لتطوير الوضع بشأن التحضر والحد
من مخاطر الكوارث .تم تناول هذا في المنتدى
الحضري العالمي في فبراير .2020
بالطبع نحن نعلم أن قوتنا كشبكة تكمن في قدرتنا
على العمل بشكل تعاوني من أجل التغيير مع
التمثيل النشط من جميع أنحاء العالم .لهذا السبب
ركزنا هذا العام على تأسيس تمثيالت وطنية في
هياكل الحوكمة لدينا ،من خالل انتخاب نقاط
االتصال الوطنية .لدينا اآلن  103نقطة اتصال
وطنية مسؤولة عن التنسيق مع األعضاء في
بلدانهم .كما قمنا بتعبئة الموارد لدعم  42اجتماع
تنسيق وطني لمناقشة القضايا الوطنية التي تؤثر
على السياسات والممارسات والمشاركة فيها.

مقدمة

لعب أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
دورا
المدني ( )GNDRللحد من الكوارث ً
رائدًا في األبحاث الجديدة حول دور منظمات
المجتمع المدني المحلية في االتساق .يقدم هذا
المنشور الجديد مجموعة من المكونات والوصفات
لمنظمات المجتمع المدني لضمان معالجة الحد من
مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتكيف مع
تغير المناخ بشكل متسق على المستويين المحلي
والوطني .ومنذ ذلك الحين تمت مشاركتها مع
الجهات الفاعلة العالمية ووفرت األساس لتدريب
أكثر من  200عضو في الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
على مستوى العالم.
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نحن اآلن مجموعة مترابطة عالميًا
من المنظمات التي تجتمع معًا وتنمو
معًا وتتعاون معًا  -كل يوم ،في جميع
أنحاء العالم.

ساعد دليل الحوكمة المعتمد لدينا على تبسيط
اإلشراف الفعال للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRمن قبل
أعضاء المجلس العالمي واألمناء.
خالل العام ،تم انتخاب ثمانية ممثلين إقليميين
في المجلس العالمي من قبل األعضاء من خالل
عملية انتخابية نزيهة وشفافة .تم تعيين أمين جديد
من قبل المجلس العالمي .سجلنا أيضًا أمانة جديدة
في هولندا Stichting GNDR ،بشكل أساسي
لالحتفاظ بوجودنا في أوروبا بعد خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي.
بينما قطعنا خطوات كبيرة إلى األمام كشبكة،
فإن الكوارث الناشئة حديثًا هي تذكير دائم بأنه
يجب علينا زيادة االستثمار بشكل كبير في الحد
من المخاطر  -ال سيما على المستوى المحلي.
شهدت بداية عام  2020ظهور كارثة عالمية
غير مسبوقة :جائحة كوفيد .19-لقد كان لآلثار
الصحية واالقتصادية أثر مدمر في العديد من
البلدان .لألسف ،قد يكون األسوأ لم يأت بعد حيث
ينتشر الفيروس إلى تلك المجتمعات التي ُحرمت
باستمرار من الوصول إلى الموارد التي من شأنها
تعزيز مرونتها.
كان العديد من أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
يستجيبون مباشرة لكوفيد 19-من خالل دعم
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يوجد لديهم منازل
دائمة يمكن عزلهم فيها؛ التركيز على سالمة الناس
في العشوائيات الحضرية حيث ال توجد مياه جارية
لغسل اليدين؛ توفير المالذ للنساء الالتي يتعرضن

للعنف والتهديدات أثناء اإلغالق؛ وتقديم الدعم لمن أنحاء العالم .للتكيف مع وباء كوفيد ،19-سنقدم
قمتنا العالمية لعام  2020عبر اإلنترنت بالكامل
لديهم مسؤوليات رعاية متزايدة.
وسنواصل تعزيز تعاوننا الرقمي.
لكن في كل كارثة توجد فرص .في بعض
األحيان يمكن أن تكون فرصة إلعادة البناء
بشكل أفضل ولضمان أن تكون التنمية المستقبلية
واعية بالمخاطر وعادلة وأكثر مراعاة للبيئة.
ربما ستؤدي الطبيعة العالمية للوباء إلى تعاطف
متجدد مع إخواننا من البشر الذين يتحدون القومية
والشعبوية واألصولية.
كشبكة سنواصل بناء قوتنا الجماعية وتضامننا.
يمثل العام  20-2019المرحلة األخيرة من
استراتيجيتنا الخمسية ،معًا أقوى .نحن اآلن
مجموعة مترابطة عالميًا من المنظمات التي تجتمع
معًا وتنمو معًا وتتعاون معًا  -كل يوم ،في جميع

في  21-2020سنبدأ إستراتيجية جديدة مدتها
خمس سنوات ،القيادة المحلية للعمل العالمي.
كشبكة عالمية ،لدينا طموح جريء الستخدام قوتنا
الجماعية التخاذ خطوات كبيرة إلى األمام في
التوطين ،وضمان سماع مطلبنا للتنمية الواعية
بالمخاطر والتصرف بنا ًء عليه .نعمل معًا على
بناء مرونة المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر.

6

نبذة عن هذا العام

تم عقد  6اجتماعات للمجموعة االستشارية
اإلقليمية ،و  12حلقة عمل إقليمية ،و  42اجتماع
تنسيق وطني
تم تنظيم  8دورات تدريبية مع ممثلي الحكومات
الوطنية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني
المحلية ووحدات الحكم المحلي حول إضفاء
الطابع المؤسسي على إدارة مخاطر الكوارث
التي يقودها المجتمع
تم انتخاب  132نقطة اتصال وطنية

نظمت حملة عالمية:

المرونة
الحقيقية
تم دعم  21عضوا لحضور فعاليات الدعوة
العالمية واإلقليمية ،وقيامهم بالتعبير عن أصوات
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر

 60خطة عمل محلية خاصة بالمرونة تم تطويرها
باستخدام بيانات
آراء من بيانات خط المواجهة

نبذة عن
هذا العام

عقد  7ندوات عبر اإلنترنت مواضيعية ،بما
في ذلك موضوعات الحد من مخاطر الكوارث
والتعليم ،وتمويل الحد من مخاطر الكوارث،
وإدارة مخاطر الكوارث المجتمعية.
تم تدريب أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
على "كيفية تحديد االتجاهات واستخالص النتائج"،
حيث تم تدريب  50منظمة منها على كيفية إعادة
هذه االستنتاجات إلى المجتمعات التي تم فيها
جمع البيانات ،وتطوير خطط المرونة المحلية
بشكل مشترك

%97

من األعضاء يوصون
أعضاء الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث
( )GNDRلمنظمات
المجتمع المدني األخرى
العاملة في مجال الحد من
مخاطر الكوارث والمرونة

نبذة عن هذا العام

%84
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من األعضاء وافقوا أووافقوا بشدة على أن الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRقد حسنت قدرة
منظمتهم على التأثير في السياسات والممارسات على المستويات
المحلية والوطنية والدولية

%84

من األعضاء وافقوا أووافقوا بشدة على أن الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRقد عززت قدرة
منظمتهم على التضافر والتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب
المصلحة اآلخرين

%89

من المستجيبين وافقوا أووافقوا بشدة على أن الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRعززت
قدرة منظمتهم على توليد وتبادل المعرفة

2,000

عمليات تسجيل الدخول على منصة المجتمع شهريًا

243

تم تدريب المنظمات على دور منظمات المجتمع المدني
المحلية في االتساق

219

من تصوير :جومبا مارتن

منح الفرص المشتركة مع األعضاء على منصة المجتمع

290

المنظمات المشاركة في آلية إشراك أصحاب المصلحة في مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

لمحة
عن األنشطة

من تصوير :ساريكا غوالتي
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األنشطة
عناألنشطة
لمحةعن

دورات تدريبية وطنية حول تعميم
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
في العام الماضي قمنا بتطوير "كتاب التعليمات"
حول كيفية جعل إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
( )CBDRMالقاعدة .هذا العام ،تبادل أعضاء
من ست دول األفكار حول كيفية تدريب اآلخرين
على وضع مكونات كتب التعليمات في مكانها
الصحيح .ثم ذهبوا إلجراء دورات تدريبية
وطنية مع منظمات المجتمع المدني والحكومة
المحلية حول كيفية تغيير السياسات لتسهيل قيادة
مجموعات المجتمع ،وكيفية تعزيز آليات التعاون
لتشمل أعضاء المجتمع بشكل أفضل ،وكيفية
تطوير أنشطة ثقافة الملكية المحلية إلدارة مخاطر
الكوارث .أسفرت هذه التدريبات عن التزامات
مختلفة بين المشاركين لتنفيذ ما تعلموه حول
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية ()CBDRM
في سياقاتهم المحددة .كشف استبيان للمتابعة أن
المشاركين قد غيروا سلوكياتهم ومواقفهم تجاه
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية (.)CBDRM

لم يقتصر التدريب في النيجر على رعاية وزير
العمل اإلنساني وإدارة الكوارث ،الذي ألقى كلمة
رئيسية في االفتتاح ،ولكنه حظي أيضًا باهتمام
وسائل اإلعالم المحلية والوطنية واإلقليمية.

ورش عمل استشارية
لتطوير اإلستراتيجية
تم عقد اثنتي عشرة ورشة عمل استشارية
لتطوير اإلستراتيجية مع أعضائنا ،مما أتاح لهم
الفرصة لمشاركة النجاحات والتحديات المرتبطة
باستراتيجية الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث
 (GNDR) 2020-2016التي يجب أخذها في
االعتبار عند تطوير استراتيجية
 .2025-2020سلط المشاركون الضوء على
األولويات التي أرادوا رؤيتها في االستراتيجية
الجديدة واإلجراءات المقترحة التي يمكن أن تعالج
هذه األولويات .تم أخذ جميع األفكار والتوصيات
التي خرجت من ورش العمل التشاورية لتطوير
اإلستراتيجية مع أعضائنا في االعتبار عند عملية
تطوير اإلستراتيجية.

انتخاب نقاط االتصال الوطنية
هذا العام ،تم انتخاب نقاط االتصال الوطنية
( )NFPsلجميع البلدان التي لدينا فيها أعضاء،
من أجل قيادة وتعبئة األعضاء للمشاركة في تنفيذ
استراتيجيتنا الجديدة في بلدانهم .لضمان التكافؤ
بين الجنسين في التمثيل ،تم انتخاب اثنين من نقاط
االتصال الوطنية (ذكر ،أنثى) من إجمالي 103
دولة لتمثيل هياكل الحوكمة في الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
(.)GNDR

اجتماعات المجموعة
االستشارية اإلقليمية
خالل العام الماضي ،عقدت ثالثة اجتماعات
للمجموعة االستشارية اإلقليمية وج ًها لوجه عبر
شرق إفريقيا وغرب ووسط إفريقيا وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .عقد اجتماعان
للمجموعة االستشارية اإلقليمية عبر اإلنترنت
ألعضاء آسيا الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ.
ركزت هذه االجتماعات على انتخابات نقاط
االتصال الوطنية ،وتعزيز هياكل الحوكمة في

لمحة عن األنشطة

نظمنا هذا العام
 44اجتماع تنسيق
وطني ،شارك فيها
صا من
 1105شخ ً
جميع أنحاء العالم.
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رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من نيويورك ،وتم استخدامه في التدريبات ومشاركته
الكوارث ( )GNDRواالتفاق على اختصاصات مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية.
المجموعة االستشارية اإلقليمية .أدى اجتماع
حضر أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المجموعة االستشارية اإلقليمية ألفريقيا الشرقية
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRفي جميع
إلى تطوير اتحاد إقليمي يعمل اآلن على تطوير
أنحاء العالم دورات تدريبية حول كتاب التعليمات
مقترحات إقليمية مشتركة لتنمية الموارد.
حول االتساق .ناقش المشاركون ما هو المقصود
باالتساق في السياسة والممارسة ولماذا يعتبر
اجتماعات التنسيق الوطنية
مهم .كما استكشفوا كيف يبدو االتساق عمليًا على
نظمنا هذا العام  44اجتماع تنسيق وطني،
المستوى المحلي ،بجانب دور منظمات المجتمع
شارك فيها  1105شخ ً
صا من جميع أنحاء العالم .المدني في ضمان االتساق في عملهم .باستخدام
سمحت هذه االجتماعات لألعضاء في نفس البلد
كتاب التعليمات حول االتساق ،تعرف المشاركون
بالتعرف على بعضهم البعض وعلى العمل الذي
على عوامل النجاح الحاسمة (المكونات) لالتساق،
يقومون به ،ومناقشة فرص التعاون ،واالتفاق على والحاجة إلى أن يكونوا قادرين على تحديد عوامل
كيفية عملهم معًا لتحقيق األهداف المشتركة.
النجاح المناسبة لتطبيقها في الواقع المحلي
كما أتاحت هذه االجتماعات لألعضاء الفرصة
المختلف.
لتقديم الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
حدث جانبي في الشبكة العالمية لمنظمات
للحد من الكوارث ( )GNDRلممثلي مكاتبهم
المجتمع المدني للحد من الكوارث
الحكومية إلدارة الكوارث.
كانت الشبكة متحمسة لتقديم كتاب تعليمات إدارة
التدريب على تعبئة الموارد المحلية
مخاطر الكوارث المجتمعية ()CBDRM
الخاص بنا على المنصة العالمية للحد من مخاطر
تم عقد اثني عشر تدريبًا حول تعبئة الموارد
الكوارث .اتخذ حدثنا الجانبي شكل سوق غذاء
المحلية مع أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRفي عالمي ،حيث قدمت منظمات المجتمع المدني
جميع أنحاء العالم .تعرف المشاركون على أنواع المحلية وصفات لجعل إدارة مخاطر الكوارث
مختلفة من مصادر التمويل باإلضافة إلى ما يحفز المجتمعية ( )CBDRMأقوى في مجتمعاتها.
حضر الحدث المانحون والوزارات ومنظمات
المانحين على تمويل األنشطة .أتيحت الفرصة
المجتمع المدني على حد سواء ،وساعدوا في ربط
للمشاركين لتحديد َمن يمكنه دعم عملهم ،إلى
جانب تحديد كيف تبدو جذابة للمانحين .كما حددوا األعضاء بممثلي حكومتهم.
طرقًا مختلفة لتنمية الموارد وكيف يمكنهم المضي
قد ًما في جهودهم إليجاد تمويل

تطوير وإطالق ودورات تدريبية حول
كتاب التعليمات حول االتساق
لقد عملنا مع الحكومة األلمانية لتطوير كتاب
تعليمات حول االتساق :بناء المرونة بطريقة
متكاملة .يوفر كتاب التعليمات هذا مجموعة من
المكونات والوصفات لمنظمات المجتمع المدني
لضمان معالجة الحد من مخاطر الكوارث والتنمية
المستدامة والتكيف مع تغير المناخ بشكل متسق
على الصعيدين المحلي والوطني .تم إطالق
كتاب التعليمات في المنصة العالمية للحد من
مخاطر الكوارث في جنيف والمنتدى السياسي

منتدى الشركاء حول االتساق
في أكتوبر ،عملنا مع مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث ،والحكومة األلمانية ،للجمع
بين الجهات الفاعلة الدولية لتحديد كيفية تعزيز
الهياكل واآلليات والقدرات الالزمة لدعم منظمات
المجتمع المدني في ضمان معالجة الحقائق
المحلية بشكل متماسك .باستخدام كتاب التعليمات
الخاص باالتساق ،ناقش المانحون ومنظمات
األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية غير الحكومية
،واألوساط األكاديمية ،والحكومة المحلية،
والشبكات ومنظمات المجتمع المدني القاعدية،
العوامل المشتركة التي ساهمت في دراسات الحالة
الناجحة لالتساق على المستوى المحلي ،إلى جانب
التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني.
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لمحة عن األنشطة

استكشف المشاركون أيضًا ما يمكنهم فعله بصفتهم حكوماتهم ،انضم العديد منهم إلى المجتمع المدني جمع وتحليل البيانات
جهات فاعلة عالمية لدعم منظمات المجتمع المدني في بالدهم إلعداد رد رسمي على عرض حكومتهم على المستوى المحلي

للمراجعة الوطنية في المنتدى السياسي الرفيع
في ضمان االتساق ،جنبًا إلى جنب مع التحديات
على مدار هذا العام ،تم إحراز تقدم كبير في
التي يواجهونها ،والدور الذي يمكن أن تلعبه شبكة المستوى.
برنامج آراء من خط المواجهة ( .)VFLالبيانات
عالمية مثل الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
تم استخدام هذا لزيادة اهتمام الحكومة الوطنية
من  38دولة متاحة اآلن على موقع VFL
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRفي المساعدة
باألولويات المحلية والقضايا الرئيسية التي ربما
المصغر الخاص بنا ،ويمكن تصنيفها حسب البلد،
على التغلب على العوائق.
لم يتم عرضها في المراجعات .بمجرد نشر
والمجتمع ،والحضر مقابل الريف ،والجنس،
التقرير الوطني لتشاد على اإلنترنت ،قام عضو
والعمر ،واإلعاقة .تم تحليل النتائج على المستوى
المدخالت في التقارير
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الوطني ،واستخراج االستنتاجات والتوصيات على
الوطنية الطوعية للحكومات
الكوارث  (GNDR) LEADبإعداد الرد عليه ،المستويين المحلي والوطني .تعمل المجتمعات في
استعدادًا للمنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم
وتسليط الضوء على وجهات نظر المجتمعات
هذه البلدان الـ  38اآلن على تطوير خطط عمل
المتحدة لعام  2019بشأن التنمية المستدامة
المحلية ،وساهم في التدخل الرسمي في األمم
محلية بنا ًء على نتائج وتوصيات دولهم .انضمت
( ،)HLPFشارك العديد من أعضاء الشبكة
المتحدة .تواصلت منظمة  LEADأيضًا مع نقطة  12دولة جديدة إلى البرنامج هذا العام ،وتعمل
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
االتصال الوطنية للتقرير في تشاد للتعرف على
حاليًا على تحديد المجتمعات التي سينفذون فيها
الكوارث ( )GNDRفي إعداد التقارير الوطنية
إمكانية استخدام بيانات  VFLللمراجعة الوطنية
البرنامج والمنظمات المحلية الشريكة التي ستساعد
لبلدانهم حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف
التالية للتقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة .في جمع البيانات.
التنمية المستدامة ( .)SDGsفي حين أن بعض
األعضاء كانوا قادرين على االنضمام إلى منظمات
المجتمع المدني الوطنية األخرى للمشاركة مع

لمحة عن األنشطة
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من تصوير :دوغ لينستيدت/أنسبالش

تعمل المجتمعات في
 38دولة اآلن على
تطوير خطط عمل
محلية بنا ًء على
نتائج وتوصيات آراء
من خط المواجهة
في بالدهم.

عرض عالمي للبيانات المحلية
في الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث

آراء من خط المواجهة

لقد عملنا مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ( )UNDRRواالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر للتأكد من إمكانية
عرضنا قاعدة بيانات  VFLالخاصة بنا ومقاطع
سماع أصوات المجتمع في المنتدى العالمي للحد
فيديو للمجتمعات في كشك بارز في المنصة
من مخاطر الكوارث .شاركنا رسائل فيديو من
العالمية
أشخاص يعانون من الفيضانات ،والزالزل،
للحد من مخاطر الكوارث في جنيف .وقد ساعد
صورا ألفراد المجتمع حول
وضعنا
والجفاف.
ً
ذلك في إثارة االهتمام بالتعليم في كرة القدم بين
المكان .واستضفنا مكالمات فيديو مباشرة مع
أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل ممثلي األمم
المجتمعات المحلية في الفلبين ،وتشيلي ،والهند،
المتحدة ،والحكومات الوطنية ،والمنظمات غير
وأوغندا ،مما وفر للمشاركين في المنصة العالمية
الحكومية الوطنية والدولية ،إلى جانب الوكاالت
الثنائية ،والجامعات ،والباحثين .وزار الكشك مامي الفرصة لفهم واقع المخاطر المحلية بشكل أفضل.
ميزوتوري ،الممثل الخاص لألمين العام للحد من
مخاطر الكوارث ورئيس مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث (.)UNDRR

من تصوير :ساريكا غوالتي

تطبيق
مبادئنا

تطبيق مبادئنا
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 .1ابدأ بالمستوى المحلي

 .3ال يتخلف أحد عن الركب

 .5تناسق السياسات

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 عرضة للمخاطر

تأكد من وجود اتساق بين الكوارث وتغير المناخ
واألنشطة اإلنمائية األخرى

وافق  %82من األعضاء على أن عمل الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRيعترف بالسياق المحلي،
ويفهم وجهات النظر المحلية للمخاطر

اتفق  %80من األعضاء على أن الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRتسعى جاهدة من أجل اتباع مناهج
كانت مهمتنا في المنتدى العالمي للحد من مخاطر تراعي العدالة والتي تضمن إدراج جميع
الكوارث لعام  2019هي جعل األصوات والوجوه المجموعات في برامجه ،خاصة للذين هم أكثر
عرضة للمخاطر.
المحلية مرئية .شهدت مبادرة وجوهنا من خط
المواجهة مع  UNDRواالتحاد الدولي لجمعيات أردنا ضمان المساواة بين الجنسين في تمثيل
األعضاء .على هذا النحو ،انتخبت كل دولة
الصليب األحمر والهالل األحمر وضع ملصقات
ً
ممثل من اإلناث والذكور ليكونا نقطة
هذا العام
كبيرة ألفراد المجتمع حول المكان ،وإجراء
االتصال الوطنية ،الذين سيعبرون عن أولويات
مكالمات مباشرة مع المجموعات المعرضة
بلدانهم في المجموعات االستشارية اإلقليمية.
للمخاطر بين الجلسات .كان هذا بمثابة تذكير
للمشاركين الذين نحاول حماية حياتهم عندما
 .4ابدأ في تعبئة الموارد المحلية
نجتمع في المؤتمرات الدولية.
البناء على القدرات والمعارف ومصادر
المرونة المتاحة
 .2كون شراكات وابدأ في التعاون
العمل مع ،وعبر جميع المجموعات والمستويات

اتفق  %89من األعضاء على أن الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRتعمل مع منظمات من مناطق
وقطاعات مختلفة ،وتجمع أصحاب المصلحة
المتنوعين لتحقيق أهدافها.
من الشراكة مع الشركات وحتى إجراء دورات
تدريبية أكثر تقد ًما ،إلى تقديم المشورة للجامعات
تأثيرا ،استمرت
حول كيفية جعل البحث أكثر
ً
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRفي االعتراف بقيمة التعاون
في العمل الذي نقوم به .نحن متحمسون بشكل
خاص لتعزيز الروابط مع األوساط األكاديمية،
لضمان إجراء البحث بنا ًء على ما يحتاجه الفاعلون
المحليون وبالتالي يكون أكثر فائدة للمستخدمين
النهائيين.

وافق  %89من األعضاء على أن عمل الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRيعتمد على القدرات
والمعرفة الحالية ومصادر المرونة األخرى.
كشبكة ،قمنا بتطوير دليل حول تعبئة الموارد
المحلية ألنشطة المرونة ،وعقدنا تدريبات
على هذا الدليل مع Change the Game
 Academyفي  12إقليم.

لقد أدى مشروع آراء من خط المواجهة
إلى تطوير  60خطة مرونة مجتمعية حتى اآلن،
باستخدام التمويل األولي الذي أدى أيضًا إلى
إطالق مساهمات مالية
وعينية من الشركات المحلية والمنظمات غير
الحكومية.

اتفق  88%من األعضاء على أن
عمل الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ()GNDR
يضمن االتساق عبر الكوارث وتغير المناخ
واألنشطة اإلنمائية األخرى.
صا على
قمنا بتدريب ما يقرب من  250شخ ً
األساليب الموجودة في كتاب التعليمات الخاص بنا
حول أدوار منظمات المجتمع المدني في االتساق.
يقوم العديد من األعضاء اآلن بدمج عناصر
االتساق هذه في عملهم لضمان تحقيق جميع
األنشطة اإلنمائية أيضًا أهداف الحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع المناخ.

 .6حدد مسؤوليات المؤسسات واألفراد
تعزيز المسؤولية تجاه السكان المتضررين

وافق  %75من األعضاء على أن عمل الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRيعزز المساءلة أمام السكان
المتضررين
كان األعضاء قادرين على استخدام البيانات
التي تم جمعها من خالل آراء من خط المواجهة
لمطالبة حكوماتهم بأن تكون أكثر طمو ًحا في
تنفيذها ألهداف التنمية المستدامة (.)SDGs
ارتبط أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRبالحكومات
من أجل المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2019
لتقدم أهداف التنمية المستدامة ،ومن خالل مشاركة
وجهات نظر المواطنين األكثر عرضة للمخاطر
في بالدهم ،تمكنوا من تسليط الضوء على
المجاالت التي ال تزال بحاجة إلى تحقيق التقدم.

ً
ممثل من اإلناث والذكور
انتخبت كل دولة
ليكونا نقطة االتصال الوطنية ويعبران
عن األولويات الوطنية

من تصوير :ساريكا غوالتي
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يمثل عام  20/2019العام األخير من استراتيجية أقوى معًا
 .20-2016لقد عملنا على ضمان استكمال أهدافنا كشبكة،
ومعالجة النتائج البارزة على النحو الذي أبرزه تقييم مستقل
لمنتصف المدة في عام .2018

على أساس سنوي ،شهدت الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRأن نسبة كبيرة من أعضائها أبلغوا
عن زيادة في قدرتهم على التأثير في السياسات
والممارسات (الهدف  ،)1والتعاون (الهدف ،)2
وتوليد المعرفة ومشاركتها (الهدف  .)3ويستمر
المزيد والمزيد من األعضاء في االنضمام إلى
شبكتنا مدركين أننا "أقوى معًا".

هناك حاجة إلى استراتيجية واضحة لتحديد
كيف يمكن للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRأن تعالج
االفتقار إلى تماسك السياسات بين سينداي
وجداول األعمال األخرى مثل أهداف التنمية
المستدامة والمناخ.

في حين تم تعزيز التنسيق اإلقليمي من خالل
إنشاء مجموعات استشارية إقليمية قوية ،ينبغي
بذل المزيد من العمل لتعزيز التنسيق على
المستوى الوطني.

إن العنصر األساسي الذي قد يكون أكثر
أهمية للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRكشبكة،
مقارنة بالمؤسسات األخرى ،هو آلية لتلقي
التعليقات من أعضائها .يعد استطالع رضا
األعضاء الذي تم إجراؤه في يوليو  -أغسطس
 2018مثاالً على ذلك ،وقد يكون شيئًا يجب
االستمرار فيه لضمان أن السنوات األخيرة
من االستراتيجية تلبي االحتياجات المتغيرة
لألعضاء.
لقد جعلنا استبيان العضوية نشا ً
طا سنويًا .ترسل
النتائج إلى األعضاء مع ردود من السكرتارية.
قد ساعد هذا في توجيه عملنا في السنة المتبقية
من االستراتيجية ،على وجه الخصوص،
تحديد الموضوعات لندوات تبادل المعرفة
عبر اإلنترنت وإعطاء األولوية لطرق ولغات
االتصال الجديدة مثل اللغة العربية.

أجرينا هذا العام بحثًا حول دور منظمات
المجتمع المدني المحلية في االتساق وأصدرنا
كتابًا للتعليمات حول هذا الموضوع .تم تدريب
صا على كتاب التعليمات ،وتمت
 243شخ ً
مشاركته في األحداث الدولية.
مطلوب تقييم شامل ولكن خفيف نسبيًا إلطار
عمل للتقييم والتعلم لتحسين المساءلة أمام
جميع أصحاب المصلحة (األعضاء والجهات
المانحة وفريق العمل) .يمكن أن يضمن
التقرير السنوي المواجه للخارج إمكانية
المساءلة لألعضاء وجمع تأثير الشبكة.
تم إنشاء إطار عمل للتأثير وجمع قصص
التأثير من األعضاء .تم إعداد تقريرنا السنوي
األول في عام  ،2019وأصبح اآلن سمة
منتظمة لخططنا الخاصة بالرصد والتقييم
والمساءلة والتعلم.

لقد ركزنا هذا العام على إنشاء هياكل وطنية
قوية ،بما في ذلك انتخاب نقاط االتصال
الوطنية .كما دعمنا  42اجتماع تنسيق وطني
فنيا وماليا.

بفضل برنامج خط المواجهة ،الذي طور
اإلجراءات المحلية المستندة إلى البيانات
لبناء المرونة ،نجح الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
في إبراز الفجوة بين السياسة العالمية والواقع
المحلي .يراقب آراء من خط الموجهة 2019
أيضًا كيفية وصول االلتزامات بإشراك
المجتمعات إلى المستوى المحلي .مع تقدم آراء
من خط الموجهة  ،2019يجب أن يعمل على
دعم متابعة تنفيذ السياسات.
مع وصول بيانات آراء من خط الموجهة
 ،2019ساعدنا في ربط أعضائنا بحكوماتهم
من أجل إبالغ ،ثم مراقبة ،وتنفيذ:
.1استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في
إطار الهدف هاء من إطار سينداي للحد من
مخاطر الكوارث
.2السياسات الواردة في التقارير الوطنية
الطوعية ألهداف التنمية المستدامة

بصمتنا
في هذا العام
نقدم هنا لمحة سريعة عن التأثير الذي تمكن أعضاء الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRفي جميع
أنحاء العالم من تحقيقه بسبب مشاركتهم مع الشبكة.
ينقسم التأثير إلى ثالث فئات ،كل منها مرتبط بأحد األهداف
اإلستراتيجية للشبكة العالمية للحد من الكوارث (.)GNDR

1

زيادة تأثير المجتمع المدني
في توجيه السياسات
والممارسات على المستويات
المحلية والوطنية والدولية
التغييرات في السياسة
تشمل األمثلة:
اعتماد السياسات وتعديلها
تحسين العمليات المؤسسية
تحسين عملية تطبيق السياسات

2

3

دعم قدرات تعاون المجتمع المدني والتعاون
مع أصحاب المصلحة اآلخرين

تعزيز عمليات الحصول على المعرفة
وتحليلها ومشاركتها

العمل المشترك والشراكات

عمل أكثر فعالية على أرض الواقع

تشمل األمثلة:

تشمل األمثلة:

خطط العمل المشتركة
والمشاريع التي تم تطويرها

تغيير المجتمعات للممارسات من أجل
إرساء دعائم المرونة

الشبكات الجديدة التي تم تأسيسها

تغيير األعضاء للعمليات من أجل تلبية
احتياجات الفئات المهمشة بشكل أفضل

يؤ ِ ّمنون التمويل
أعضاء َ
بسبب دعمنا

من تصوير :إيتينوزا إيفون

من تصوير :جومبا مارتن

التغييرات
في السياسة

1

بصمتنا
التغييرات في السياسة
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إن التأثير في السياسات وعمليات صنع القرار جهد طويل وغالبًا
ما تكون نتائجه غير مؤكدة .ولكن عند النجاح،يساعد ذلك في
إحداث تغيير مؤسسي يؤدي إلى بناء قدرة أفضل على المرونة.

زيادة تأثير
المجتمع المدني
على السياسات
والممارسات على
المستوى المحلي
والوطني والدولي

يعمل أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
فاسو ،من تعزيز سياسات وخطط حكوماتهم
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRبال كلل
من خالل مشاركتهم في مشروع الشبكة العالمية
لتحقيق مثل هذه التغييرات في السياسة من خالل
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
عمل منظماتهم :توفر الشبكة األدوات والمعرفة
( )GNDRإضفاء الطابع المؤسسي المستدام على
لدعم فعالية عملهم.
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية (.)CBDRM
في بوركينا فاسو ،انضم ممثلو الحكومة إلى تدريب
في بنجالديش ،يعمل برنامج عمل التنمية
وطني حول إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
التشاركية ( )PDAPمع الشبكة العالمية لمنظمات
( )CBDRMكجزء من المشروع وتعهدوا
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
بدمج نتائج التدريب في عملهم .بعد ذلك ،تمت
لتنفيذ برنامج آراء من خط المواجهة .بفضل
دعوة  Reseau MARPاآلن لتقديم مدخالت
مشاركتهم في هذا البرنامج المشترك ،أصبح
الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في
لدى برنامج عمل التنمية التشاركية ()PDAP
بوركينا فاسو.
اآلن فهم أقوى للمخاطر التي يواجهها األشخاص
الذين يعيشون في المناطق الساحلية .على سبيل
استفادت كاريتاس شيلي من حضور ممثلي
المثال ،في )،Talbaria (Chattogram
الحكومات الوطنية في المؤتمرات الدولية إلبراز
تشعر المجتمعات أن الفيضانات واألعاصير لن
قيمة مشروع إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
تشكل تهديدًا ذا أولوية في المستقبل ،حيث تم
( )CBDRMكأداة لدعم النهوض بااللتزامات
فعل الكثير للحد من هذه المخاطر بالفعل :وبدالً
العالمية مثل إطار سنداي .أثناء تواجدهم في
من ذلك ،تشعر المجتمعات أن الفساد في ازدياد
المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث ،قاموا
وسيؤدي إلى زيادة الكوارث في المستقبل إذا لم يتم بدعوة ممثلين عن المكتب الوطني للطوارئ
التعامل معها .كان برنامج عمل التنمية التشاركية ( )ONEMIللتعرف على المشروع و على عمل
قادرا على مشاركة األدلة القادمة من
المنظمة على المستوى المحلي .بمجرد العودة إلى
(ً )PDAP
المجتمعات مع قسم إدارة الكوارث.
تشيلي ،بدأ المكتب الوطني للطوارئ ()ONEMI
في المشاركة في أنشطة المشروع في البالد.
كان التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية
دورا أساسيًا في الرابطة الموريتانية من
وبالمثل ،استفادت منظمة وحدة الطوارئ ياكوم
األخرى ً
أجل التنمية والتأهيل ( )AMDAاألعضاء في
( ،)YEUمن إندونيسيا ،من وجود ممثلين
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من حكوميين في المنتدى السياسي رفيع المستوى
الكوارث ( )GNDRفي موريتانيا إلقامة عالقة
حول التنمية المستدامة لتقديم برنامج آراء من
مع الحكومة المحلية والوطنية .نظمت الرابطة
خط المواجهة :كان عرض البيانات المنظمة من
اجتماعًا وطنيًا ألعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمعات المعرضة للمخاطر طريقة فعالة لزيادة
المجتمع المدني للحد من الكوارث (،)GNDR
تأثير المنظمة على سياسات الحكومة .بعد هذا
حضره ممثلو الحكومة .منذ ذلك الحين ،تمت
التبادل ،تلقت وحدة الطوارئ ياكوم ()YEU
دعوة الرابطة الموريتانية من أجل التنمية والتأهيل دعوة من وزارة الشؤون الخارجية لجلب األدلة
( )AMDAللمساهمة في العديد من عمليات
الواردة من المجتمعات المعرضة للمخاطر
السياسات المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل .في حدث إقليمي بشأن المساعدة اإلنسانية.
تمكن أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRمن كاريتاس
في تشيلي و Reseau MARPفي بوركينا
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بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا

طريق إلى التغطية
الصحية الشاملة
في نيجيريا

نيجيريا

من تصوير :جومبا مارتن

بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا

عندما تمرض في والية
أكوا إيبوم الريفية في
نيجيريا ،عليك أن تدفع
مقابل الرعاية الطبية.

يمكن أن تكلف حمى التيفوئيد ،وهي عدوى
بكتيرية متوطنة في المنطقة ،ما يصل إلى دخل
أسبوع للعالج .يقوم مزارع فقير في أكوا إيبوم،
عادة بزراعة الكسافا أوزيت النخيل للبقاء على قيد
الحياة ،بخيارات صعبة عندما يصاب المرض.
أكثر من  %50من الناس يعيشون على أقل من
 1.90دوالر في اليوم .عدم القدرة على الحصول
على الخدمات األساسية له تأثير صحي فوري
 ويقلل من القدرة على المرونة في مواجهةالكوارث المستقبلية ،مثل جائحة كوفيد19-
األخيرة.
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هذا الحد  -فهي اآلن تدعو إلى تكرار هذا النهج
القائم على المجتمع عبر الدولة واألمة.
وقد استفادت المنظمة من جلسات تعزيز القدرات
التي يقودها البرنامج العالمي للحد من الكوارث
والمشاركة في ورش العمل الوطنية والدولية ،مما
مكنها من استخالص الخبرات والتعاون مع شبكة
واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في
بيئات مماثلة.

كجزء من جهودها لالحتفال بيوم التغطية الصحية
الشاملة واالضطالع بممارسة الضغط المباشر،
دعت مبادرة الصحة المجتمعية ()CBHI
عملت مبادرة الصحة المجتمعية ( ،)CBHIوهي أصحاب المصلحة المختلفين لالجتماع مع مفوض
منظمة غير ربحية ،بشكل مباشر مع أفراد المجتمع الصحة بالوالية في عام  2019للدعوة إلى نظام
لتطوير نظام تأمين صحي محلي وخاضع للمساءلة التأمين الصحي على مستوى الوالية .وكان من
بشكل ديمقراطي .يدفع كل شخص قس ً
طا مجتمعيًا بين الحاضرين وكالة الوالية أكوا إيبوم ووكاالت
قدره  8دوالرات سنويًا ،ويحصل على رعاية
التنمية األولية الوطنية ،وقسم صحة المجتمع
صحية أولية مجانية في المرفق الصحي ،وخدمات في المستشفى الجامعي ،والصليب األحمر،
اإلحالة الثانوية في مستشفى كوتادج ،أوكانا.
وجمعية األطباء والممرضات بالوالية ،والقابالت
التقليديات ،وممثل منظمة الصحة العالمية ،وممثل
هذه المبادرة ،التي تستهدف األشخاص األكثر
دولة البنك الدولي إلنقاذ مليون حياة ،ومنظمات
هشاشة في منطقة تجمع لعيادة واحدة ،قد سجلت
المجتمع المدني ووسائل اإلعالم المحلية وغيرها.
أكثر من  8000شخص .منذ إنشائها ،تضاعفت
تحصينات األطفال ضد السل وشلل األطفال
كانت حملتهم ناجحة :تم تمرير مشروع قانون من
والدفتيريا بين أفراد المجتمع .أربعة أضعاف عدد قبل مجلس النواب بوكالة تأمين صحي حكومية
األشخاص يسعون اآلن للعالج في المرفق.
وينتظر موافقة الحاكم .إذا أصبح مشروع القانون
قانونًا ،فسيمهد الطريق للتغطية الصحية الشاملة -
تسهل مبادرة الصحة المجتمعية ( )CBHIتجميع
وخيارات أقل صعوبة لألشخاص الضعفاء الذين
المخاطر بين مجموعة غالبًا ما يتم إهمالها من
يمرضون.
األشخاص .ولضمان المساءلة ،يتم اإلشراف على
المشروع من قبل أصحاب المصلحة بما في ذلك
مبادرة الصحة المجتمعية
وزارة الصحة ونظام التأمين الصحي الوطني
Akaninyene Obot Ukana West II
ومجلس الحكم المحلي .لكن المنظمة لم تتوقف عند

من تصوير :جومبا مارتن
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بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا

جسر فوق
المياه العكرة
في قيرجيزستان
أول ما يلفت انتباهك عندما
تتجول في ميلي-سو،
وهي بلدة تعدين قديمة في
جنوب قيرغيزستان،
هو قلة الشباب.

قيرجيزستان

من سن  16فصاعدًا ،يهاجر الكثيرون إلى الدول
المجاورة أو روسيا بحثًا عن عمل .لكن البطالة
ليست التهديد الوحيد الذي يواجه أولئك الذين بقوا -
لذلك عليك أن تبحث بشكل أعمق قليالً.
المياه النظيفة شحيحة في البلدة ،لذلك غالبًا ما تأخذ
مجموعات العائالت على عاتقها حفر آبار صغيرة
من أجل جلب المياه الجوفية إلى السطح للشرب.
لم يتم الكشف عن آثار استهالك المياه الملوثة على
الفور.
ولكن بعد ذلك تظهر حاالت جلدية ،وتضرر
الكلى ،وبمرور الوقت ،لوحظ توقف نمو األطفال.
المياه ملوثة باإلشعاع نتيجة مناجم اليورانيوم
المهجورة القريبة.
أتاح تنسيق مشروع آراء من خط المواجهة من
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRمنظمة حقوق اإلنسان ،بير
دوينو قرغيزستان ،العمل مع المجتمعات المحلية
لجمع البيانات وتحليل المخاطر المتعددة التي
يواجهها السكان.

بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا

باستخدام منهجية
مشروع الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع
المدني للحد من
الكوارث (،)GNDR
تمكن بير دوينو من
بناء جسر بين المجتمع
وصناع القرار.
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كانت مجموعة واحدة من خمس ناشطات
في ميلي-سو لها صوت في الماضي .لقد مكنهم
العمل مع بير دوينو
من تحويل كلماتهم ،التي غالبًا ما كانت تتجاهلها
السلطات في الماضي ،إلى أدلة.

وشمل ذلك االستثمار في أنابيب المياه ،وحمالت
التوعية العامة ،وتدابير البنية التحتية للحد من
التلوث .لمعالجة البطالة الواسعة االنتشار ،اتفق
ممثلو الحكومة على دعم فرص خلق الوظائف
وزيادة رواتب القطاع العام في المنطقة.

في عام  ،2019دعا بير دوينو
ممثلي المجتمع ومنظمات المجتمع المدني
والسلطات الوطنية،
بما في ذلك وزارات المالية واالقتصاد وحاالت
الطوارئ.

باستخدام منهجية مشروع الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث (،)GNDR
تمكن بير دوينو من بناء جسر بين المجتمع
وصناع القرار .تهدف الحلول إلى تقليل المخاطر
على المدى الطويل .وكذلك لتشجيع الشباب الذين
غادروا بلدة التعدين القديمة على العودة إلى
ديارهم.

في سلسلة من ثالث مناقشات مائدة مستديرة قدموا
وناقشوا البيانات الجديدة .وكانت النتيجة قائمة
بالحلول المقترحة،
التي وافق عليها المجتمع وأصحاب المصلحة
الوطنيون ،لمكافحة تهديدات تلوث المياه والبطالة.

مراد كاريبوف
بير دوينو قيرغيزستان

من تصوير :بير دوينو

العمل المشترك
والشراكات

2

بصمتنا
العمل المشترك والشراكات
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من استراتيجية الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRالسابقة إلى االستراتيجية الجديدة ،ظل تعزيز
قدرات تعاون المجتمع المدني هدفا ً رئيسيا ً للشبكة.

تعزيز القدرات

التعاونية للمجتمع

المدني والتعاون مع

أصحاب المصلحة اآلخرين

وفقًا الستبيان العضوية لعام ( 2019أكمل  555أفادت الجمعية الموريتانية للتطوير واألبجدية
عضوا االستبيان) ،وافق  %84من األعضاء
من موريتانيا أن عقد اجتماعات التنسيق الوطنية
ً
أووافقوا بشدة على أن الشبكة العالمية لمنظمات
( )NCMساهمت في إنشاء منتديات تعاون مع
المجتمع المدني للحد من الكوارث ( )GNDRقد المنظمات األخرى في بلدهم ،مما ساعد على
عززت قدرة منظمتهم على التضافر والتعاون مع رفع صورة منظمتهم .ونتيجة لذلك ،تمت دعوتهم
المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين .م ّكن لمراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل
االنخراط مع الشبكة العام الماضي أعضائنا من
التي اقترحتها وزارة األسرة والشؤون االجتماعية.
التعاون ،وإقامة شراكات جديدة ،وتأمين التمويل ،تمكنت منظمة عضو من تركياNirengi ،
والمشاركة في مشاريع مشتركة مؤثرة ،ومبادرات  ،Dernegiمن عقد اجتماع مائدة مستديرة مع
بناء القدرة على المرونة.
منظمات المجتمع المدني والوكاالت العامة العاملة
في مجال الحد من مخاطر الكوارث بمساعدة
كانت منصة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
أعضاء وسكرتارية.الشبكة العالمية لمنظمات
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRالمجتمعية
المجتمع المدني للحد من الكوارث (.)GNDR
مفيدة في إقامة شراكات جديدة هذا العام .أكدت
وأسفر ذلك عن تقرير السياسة وخطة عمل
إحدى المنظمات في الكاميرون ،وهي الشبكة
مشتركة وافق عليها جميع المشاركين.
األفريقية للقادة الشباب من أجل السالم والتنمية
المستدامة ،أنها شاركت من خالل منصة المجتمع تمكن أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
مع أربع منظمات الستضافة ندوة مشتركة عبر
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRمن جذب
اإلنترنت لتعبئة منظمات المجتمع المدني التخاذ
انتباه المانحين وتأمين التمويل بسبب مشاركتهم
إجراءات ضد كوفيد.19-
في الشبكة .مستوحاة من أفضل الممارسات
المشتركة داخل الشبكة ،تولت منظمة كيكاندوا
نشأت شراكات ومشاريع جديدة مع السلطات
لتنمية المجتمعات المحلية الريفية من أوغندا
المحلية لبعض األعضاء بسبب مشاركتهم في
زمام المبادرة في تعبئة منظمات المجتمع
إضفاء الطابع المؤسسي المستدام على إدارة
المدني األخرى في أنشطة زيادة الوعي بفيروس
مخاطر الكوارث المجتمعية ()CBDRM
كوفيد .19-وضع هذا منظمتهم في دائرة الضوء،
ومشاريع آراء من خط المواجهة .(VFL) 2019
ومن ثم تم منحهم مقعدًا دائ ًما في فرقة عمل
كونها منظمة تنسيق وطنية آلراء من خط المواجهة
منطقة كوفيد 19-الخاصة بهم ،وكذلك لجنة إدارة
 VFL 2019ساعد )Janathakshan (Gte
اإلغاثة الخاصة بكوفيد ،19-وشجعوا الشراكة مع
 Ltdفي سريالنكا على أن يُنظر إليها اآلن على
الحكومة األلمانية.
أنها منظمة محلية رائدة في مجال الحد من مخاطر
الكوارث .وقد ساعدهم هذا التكريم في الفوز
إنه لمن المثير أن نسمع عن هذه الشراكات الجديدة
ببعض المهمات االستشارية من حكومتهم ،فضالً التي ساعدت بالفعل في دعم المجتمعات المتضررة
عن الشراكات مع مبادرات تغير المناخ الوطنية
من الكوارث بشكل أكثر فعالية .وهناك العديد من
واإلقليمية.
الشراكات األخرى في طور التوسط في أعقاب
العمل المشترك للشبكة.
لقد سهلت ورش العمل اإلقليمية ،واجتماعات
التنسيق الوطنية ( )NCMsالتي نظمتها الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRحول العالم،
إنشاء شبكات متعددة األطراف للحد من مخاطر
الكوارث.
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القادة الشباب
يزرعون بذور
المرونة في
غواتيماال
لقد شهد الشباب الذين
يعيشون في ألتا فيراباز،
وهي منطقة كثيفة األشجار
وغير ساحلية في وسط
غواتيماال ،أثر إزالة الغابات
 وهم يتخذون اإلجراءاتالالزمة.

غواتيماال

أدى قطع األشجار وتطهير األراضي الجبلية
لألغراض الزراعية إلى خسارة بلد أمريكا
الوسطى  26%من مساحة الغابات بين عامي
 1990و .2016هذا ،باإلضافة إلى األمطار
الموسمية الغزيرة واألعاصير ،يعني أن
كبيرا.
االنهيارات األرضية تشكل تهديدًا ً

بقيادة المنظمة األعضاء في الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( ،)GNDRغذاء للجياع ،تظهر استطالعات
المشروع أن أكثر من  60%من الشباب يعتقدون
أن إزالة الغابات واالنهيارات األرضية تشكل
كبيرا.
تهديدًا ً

ال توفر البقع البنية للتربة المتآكلة أي حماية ضد
مياه الفيضانات وبدون مخالب جذور األشجار
الكبيرة تصبح األرض الموحلة غير مستقرة
بسهولة .كثيرا ما تدمر المنازل ويتشرد الناس.

بدالً من مخاطبة جميع أفراد المجتمع معًا ،تفيد
المؤسسة إن المشروع قد م ّكنهم من فهم اهتمامات
مجموعات المجتمع المختلفة .بهذه المعلومات
يمكنهم اآلن تطوير خطط استجابة شاملة.

مكنت المشاركة في مشروع آراء من خط
المواجهة في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRأكثر من
 150شابًا يعيشون في المجتمعات األكثر تعرضًا
للمخاطر من مشاركة تجاربهم الشخصية بشأن هذه
المخاطر  -وطرح حلول لتقليل المخاطر.

بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا
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من تصوير :غذاء للجياع

يعتقد أكثر من %60
من الشباب أن إزالة
الغابات واالنهيارات
األرضية تشكل
كبيرا.
تهديدًا ً

في عام  ،2019بدأت المنظمة العمل مع قادة
المجتمع الشباب ،بالتعاون مع السلطات البلدية
المحلية ،على خطة إعادة التشجير .وهم يحددون
معًا مناطق الخطر المستهدفة ،حيث يمكن زراعة
األشجار ،ويتعلمون كيفية تعبئة الموارد المحلية.

في بلد يبلغ فيه متوسط العمر  23عا ًما ،أدركت
المؤسسة أهمية تدريب الشباب كقادة محتملين حتى
يتمكنوا من تطوير مشاريع تعزز مرونة مجتمعهم.
لقد شهد الشباب الغواتيمالي تأثير إزالة الغابات -
وقد اتخذوا اإلجراءات اآلن.

المبادرة جزء من برنامج أوسع يركز على تعزيز
دور المجتمع في اإلدارة الشاملة للمشروع .إنه
نهج يقولون إنه تم تطويره من خالل المشاركة مع
شبكة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ( ،)GNDRوكذلك من خالل
اإلرشادات الواردة في منشور الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRاألخير حول االتساق.

ماريا أزوسينا روانو كانو
طعام الجياع
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من تصويرJanathakshan (Gte) Ltd :

صنع القرارالتشاركي
في المنطقة الرطبة
بسريالنكا

بصمتنا
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سريالنكا
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يشار إلى المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية
من سريالنكا بالمنطقة الرطبة.
في منطقة راتنابورا ،يصل متوسط هطول األمطار
السنوي إلى  5000ملم .وبالمقارنة ،فإن معظم
المدن األوروبية تتلقى أقل من  %20من هذا.
أثرت الفيضانات واالنهيارات األرضية الكبيرة
التي سببتها األمطار في سبتمبر  2019على أكثر
من  100,000شخص .ليس من المستغرب أن
يعرب السكان والمسؤولون الحكوميون ومنظمات
المجتمع المدني في المجتمعات األكثر عرضة
للمخاطر بأن الفيضانات هي أكبر تهديد يواجهونه.
على مدار العام الماضي ،جمعت شركة
 ،Janathakshan (Gte) Ltdوهي منظمة
مجتمع مدني محلية ،رؤى قيمة من المجتمعات
حول التهديدات التي تواجهها ،واإلجراءات التي
يمكن اتخاذها ،والعوائق التي تحول دون التغيير.
كجزء من برنامج آراء من خط المواجهة ،يهدف
البحث إلى تعزيز اإلدماج والمشاركة في أنشطة
الحد من مخاطر الكوارث.

تعتبر المنظمة البرنامج نموذ ًجا للمشاركة في صنع
القرار .لقد تعاونوا مع أربع منظمات مجتمع مدني
محلية أخرى تعقد اجتماعات مجتمعية باللغات
المحلية .لقد بنوا معًا الثقة مع المجتمعات ،فضالً
عن عالقات أوثق مع السلطات المحلية.
بدالً من تلخيص جميع االستجابات معًا ،تفصل
المبادرة تجارب المجموعات المختلفة .وهذا يم ّكن
سكان الريف والحضر من إبراز وجهات نظرهم
المتباينة وطرح الحلول؛ ويمكن لألشخاص ذوي
اإلعاقة أوكبار السن مشاركة تحدياتهم الفريدة.

استخدمت جاناثاكشان أيضًا نوادي الشباب كبوابة
لتشجيع الشباب على المشاركة في بناء المرونة
المحلية في المنطقة الجافة من سري النكا .دائ ًما
أمرا صعبًا
ما يكون تحقيق المشاركة المجتمعية ً
يفيد مشاركو برنامج آراء من خط المواجهة إن
عندما يحاول الناس العيش والبقاء .ولكن منذ
رفع الوعي يجب أن يكون إجرا ًء ذا أولوية للتعامل إجراء المسوحات ،يعملون اآلن جنبًا إلى جنب
مع الفيضانات واالنهيارات األرضية .غالبًا ما
مع الشباب في مشروع لزراعة األشجار للحد من
تُفقد األرواح ألنه على الرغم من إطالق اإلنذارات تأثير الجفاف والملوحة.
التحذيرية ،يختار العديد من األشخاص عدم مغادرة
شاندريكا كوالراتنا
منازلهم .يمكن أن ترتفع مستويات الفيضانات
Janathakshan (Gte) Ltd
بسرعة في كثير من األحيان تاركة العائالت
محاصرة.
بعد البحث ،نسقت جاناثاكشان إنشاء أربع خطط
عمل مجتمعية لتعزيز المرونة .سيدعم التمويل
األولي الذي يوفره المشروع مشاركة المجتمع،
والتدريب على طرق اإلنقاذ وشراء وتجديد
الزوارق المستخدمة للوصول إلى األشخاص الذين
تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات.

عمل أكثر
فعالية على
أرض الواقع
من تصوير :إيتينوزا إيفون

بصمتنا
عمل أكثر فعالية على أرض الواقع
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تعد مشاركة المعرفة أحد المستأجرين الرئيسيين وراء الشبكة العالمية لمنظمات
نظرا ألننا نواجه سياقات
المجتمع المدني للحد من الكوارث (ً .)GNDR
صعبة بشكل متزايد للحد من مخاطر الكوارث ،فقد أصبح تعلم مناهج جديدة من
اآلخرين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تعزيز عمليات
الحصول على
المعرفة وتحليلها
ومشاركتها

المتطوعين من أجل البيئة (ONG
غيّرت جمعية
ّ
 ،)AVESوهي عضو في الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
مؤخرا لتشمل
( )GNDRمن توغو ،برامجها
ً
نُه ًجا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتنمية
المستدامة وتغير المناخ .كان ذلك نتيجة حضور
تدريب حول كتاب التعليمات الخاص باالتساق
للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRفي ورشة العمل اإلقليمية
لغرب إفريقيا .في نفس الوقت الذي قاموا فيه
بإجراء هذه التغييرات البرنامجية ،قاموا بتكييف
الخطة اإلستراتيجية لمنظمتهم للتأكد من أنها تدعم
النهج العادلة بين الجنسين ،بعد سماع النصائح
والدروس من األعضاء اآلخرين في ورشة العمل.
 Janathakshan (Gte) Ltdهي عضو
مقرها في سري النكا وأحد الشركاء المنفذين
لمشروع آراء من خط المواجهة .عزز المشروع
مهاراتهم في تدريب المنظمات القاعدية ،بما في
ذلك كيفية إجراء تقييمات تشاركية للمخاطر.
ونتيجة لذلك ،قاموا ببناء عالقات أكثر استدامة مع
المنظمات الشريكة المحلية ،وتمكينهم من قيادة
مشاريع صغيرة أخرى.
بعد استضافة اجتماعات التنسيق الوطنية ألعضاء
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( ،)GNDRاكتسبت الشبكة العربية
للبيئة والتنمية ( )RAEDومقرها مصر مهارات
التنسيق والتواصل .من خالل هذه التجربة،
تبدأ الشبكة العربية للبيئة والتنمية ()RAED
اآلن بانتظام حوارات متعددة أصحاب المصلحة
حول المخاطر الناشئة في بلدان شمال إفريقيا مع
المنظمات غير الحكومية ،وممثلي الحكومات،
واألوساط األكاديمية ،والنساء ،ووسائل اإلعالم،
والشباب.

يستمر تبادل الممارسات الجيدة في هذه الحوارات،
وتم تعزيز آليات التنسيق ،وتم اختيار الشبكة
العربية للبيئة والتنمية ( )RAEDللمشاركة في
تنظيم أحداث تعاون عالمية كبيرة.
من الواضح من مختلف المناطق أن تبادل
المعرفة مهم لضمان التنمية الواعية بالمخاطر.
أصبح تحليل المعرفة ومشاركتها ممكنًا من
خالل مساحات عبر اإلنترنت وجها ً لوجه للحوار
والشراكات والمشاريع المشتركة .من خالل هذه
المناقشات المفتوحة ،أدى تبادل المعلومات القائمة
على األدلة إلى ممارسات وسياسات تنظيمية أكثر
فاعلية ،وتمكين الجهات الفاعلة المحلية ،ونُهج
جديدة يتم تطبيقها في المجتمعات.
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إرسال
لص للقبض
على لص في
جنوب السودان
يتعلم أوالد من قبيلتي
توبوسا والديدنجا في الزاوية
الشرقية المغبرة من جنوب
السودان كيفية رعاية األغنام
والماعز .ينظرون إلى
األوالد األكبر سنا ً الذين
يرعون الماشية ،وينقلونها
من السهول إلى التالل مع
انتقال الفصول بين األمطار
والجفاف.

جنوب السودان

قطيع األبقار تعد أشياء كثيرة بالنسبة إلى الشاب:
داللة على البلوغ ومصدر دخل ،وقدرة على
المرونة ضد الجفاف ،وطعام على هيئة حليب
ولحوم .الماشية هي حيازة ثمينة في قلب الصراع
المستمر منذ سنوات بين المجتمعين الرعويين -
وغالبًا ما يقود الشباب الغارات االنتقامية.
فقد آالف األشخاص حياتهم في هجمات على
الجانبين .في البداية تم استهداف رجال من القبيلة
المعارضة ،واآلن تُقتل النساء واألطفال بانتظام
في تبادل إطالق النار .تُسرق األبقار ذهابًا وإيابًا
وترتفع أكواخ من القش على األرض.
تحاول  ،Root of Generationوهي منظمة
غير حكومية ،تهدئة االنقسام وتقليل المخاطر التي
تواجهها العائالت .ينتشر انعدام األمن الغذائي
والمائي في منطقة كبويتا ،لكن التدخالت اإلنمائية
صعبة في هذا السياق.

بصمتنا
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مكن حضور ورش العمل اإلقليمية للشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
( )GNDRالمنظمة من اتخاذ نهج جديد .لقد
عززوا مهاراتهم في التعاون مع مختلف أصحاب
المصلحة ،ودمج المخاطر في أنشطة التنمية.
بعد أن عملوا بمفردهم في السابق ،حشدوا اآلن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة العدل
اإلفريقية ،ومجلس كنائس السودان ،وأعضاء
المجتمع وممثلي حكومة الوالية لمحاولة حل
النزاع.

صا للقبض على لص" ،هي
"عليك أن ترسل ل ً
مقولة محلية ،ولذا فقد أشركوا أيضًا الجناة ذوي
النفوذ في جهود بناء السالم .بتيسير من الحكومة
المحلية ،جمعت جذور الجيل قادة الحلقة الشباب
من كل قبيلة معًا وجها ً لوجه .كانت خطوتهم
األولى هي االعتراف بآثار العنف والجوع اللذين
يسببهما.
منذ ذلك الحين ،صاغت مجموعة أصحاب
المصلحة جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المحلية
خطة عمل الدولة لتوجيه المنظمات العاملة في
المنطقة .إنها استراتيجية مشتركة تحدد كيف يمكن
للتدخالت اإلنمائية أن تدعم الحد من المخاطر.
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على سبيل المثال ،تنويع فرص الدخل للشباب
من خالل االستثمار في منتجات الماشية الثانوية
وتصنيع اللحوم وصناعات الجلود .إنها ليست
مجرد خطة  -إنها مستقبل بديل للصبيان الصغار
الذين يرعون األغنام والماعز اليوم ،الذين يبحثون
عن األوالد األكبر سنًا.
جريس دورونج
جذور األجيال

بعد أن عملوا بمفردهم في السابق ،قاموا اآلن
بتعبئة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة
العدل اإلفريقية ،ومجلس الكنائس السوداني.
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دفعها قدما
في جمهورية
الكونغو الديمقراطية
قد يبدو زرع الذرة في
منطقة الصراع كحل
بطيء ألزمة فورية .لكن
النهج القائم على المجتمع
من قبل منظمة التضامن
والعمل التنموي ،وهي
منظمة غير حكومية محلية،
يساعد في بناء الوحدة
والتنمية االقتصادية داخل
الدولة الهشة.

على مدار العامين الماضيين ،نزح ما يقرب من
مليون شخص في جنوب كيفو ،وهي مقاطعة
تقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أجبر الصراع بين الجماعات المسلحة والجيش
الكونغولي ،وكذلك القتال بين مختلف الميليشيات
والجماعات المتمردة ،العديد من العائالت على
الفرار من ديارهم.
بدالً من العيش في المخيمات ،يعيش غالبية
النازحين مع أسر مضيفة .تمنع السرقات العنيفة
للماشية الكثير من الناس من تربية الماشية ،مما
يعني أن البطالة ونقص الغذاء أمر شائع .يعتبر
تنظيف المالبس أوبيع الفاكهة على جانب الطريق
من الوسائل القليلة لتوليد الدخل.

يحتفظ المزارع بجزء من محصوله ،ويعوض
المنظمة غير الحكومية ،ويدفع  100كجم من
البذور إلى مزارع آخر .إنه حل يدر الدخل ويخلق
أيضًا التضامن داخل مجتمع من الناس من خلفيات
مختلفة.
أمرا بالغ األهمية
يعتبر نهج التمويل الذاتي هذا ً
في منطقة تعاني فيها برامج التنمية غالبًا من نقص
التمويل .باإلضافة إلى ذلك ،يقدمون التدريب
للشباب في الميكانيكا واللحام والنجارة والحياكة
وتجهيز األغذية.
تقول المنظمة غير الحكومية إن المشاركة في
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRمكنتها من تطوير قدراتها
التعاونية والشراكة بشكل كبير .لقد تواصلوا مع
منظمات أخرى في الدولة تقدم برامج زراعية
وتعليمية.

كجزء من أنشطة إعادة اإلدماج ،أنشأ التضامن
ودعم العمل اإلنمائي نموذ ًجا زراعيًا بسي ً
طا
للتمويل الذاتي .يعطون  100كجم من البذور
للمزارع ،عادة لزراعة الذرة أو السورغم .بمجرد
كما أتاحت لهم منصة الشبكة العالمية لمنظمات
زراعته ،ينتج المحصول مجموعة أكبر من البذور
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
الجديدة.
عبر اإلنترنت الوصول إلى المواد التعليمية ،من
الندوات عبر اإلنترنت إلى مجموعات األدوات،
إلى الدورات والمنشورات عبر اإلنترنت .وقد
عززت هذه الموارد معرفتهم في مجال تنمية
الموارد وإدارة المنظمات غير الحكومية القائمة
على النتائج.

بصمتنا
قصص عن إنجازاتنا

جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
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إنه حل يدر الدخل ويخلق أيضًا
التضامن داخل مجتمع من
الناس من خلفيات مختلفة.

منذ انضمامهم إلى الشبكة ،تم دعمهم من
قبل بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق
االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
( ،)MONUSCOوبعثة األمم المتحدة لحفظ
السالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
باإلضافة إلى مبادرة النساء في إفريقيا وفيتامين
آنجلز الدولية.
تقول المنظمة إنه من المهم نقل ما تعلموه إلى
المنظمات األخرى ،حتى يتمكنوا من الوصول إلى
فرص بناء القدرات والتمويل .ليس المزارعون
فقط هم من يدفعون الثمن ،ولكن أيضًا المنظمات
العاملة في منطقة الصراع.

من تصوير :التضامن ودعم العمل التنموي

ديزيريه مابيندانو ويغاندا
التضامن ودعم
العمل التنموي

من تصوير :جومبا مارتن

بناء أسس
استراتيجيتنا
الجديدة

بصمتنا
بناء أسس استراتيجيتنا الجديدة

في  1أبريل ،2020
تبنت الشبكة العالمية للحد
من الكوارث ()GNDR
االستراتيجية الجديدة
2025-2020
"القيادة المحلية
من أجل التأثير العالمي".
عالم يعمل فيه الجميع معًا لتعزيز قدرة األشخاص
األكثر تعرضًا للمخاطر على المرونة ،ومنع
المخاطر من أن تصبح كوارث.
لتحقيق ذلك ،حددنا ثالثة أهداف ستعمل الشبكة معًا
على مدار السنوات الخمس المقبلة:
.1تعزيز التعاون ،والتضامن والتعبئة
لدى منظمات ال ُمجتمع المدني
.2دعم حركة التمكين المحلي
.3السعي لتنفيذ عمليات تنمية قائمة على الوعي
بالمخاطر
عبر هذه األهداف ،تعطي استراتيجيتنا الجديدة
األولوية أيضًا لمعالجة ستة دوافع للمخاطر تمثل
السياقات األكثر تحديًا التي نقوم بعملنا فيها:
التغير المناخي
الصراعات
عدم المساواة بين الجنسين
انعدام األمن الغذائي والمائي
التوسع الحضري
النزوح القسري
ساعد العمل الذي قامت به الشبكة خالل العام
الماضي في بناء األسس الستراتيجيتنا الجديدة.
يتحرك أعضاؤنا اآلن حول االستراتيجية الجديدة،
بنا ًء على نقاط قوتنا واتصاالتنا التي تم تطويرها
على مدار السنوات الخمس الماضية.

يهدف الهدف  1إلى تعزيز التعاون والتضامن
وحشد منظمات المجتمع المدني .سيتطلب ذلك
من منظمات المجتمع المدني فهم فوائد التعاون
على المنافسة ،فضالً عن وجود هياكل ومساءلة
للتعاون.

كيف عززنا األسس هذا العام:
في العام الماضي ،أكملنا عملنا التأسيسي
إلنشاء الهياكل والمساءلة عن التعاون .لقد
انتخبنا اآلن نقاط اتصال وطنية في  103دولة
مسؤولة عن التنسيق مع جميع األعضاء في
بلدانهم .عقدت اجتماعات التنسيق الوطنية
في ما يقرب من نصف هذه البلدان هذا العام.
تغذي هذه اآلن المجموعات االستشارية
اإلقليمية ( )RAGsوالمجلس العالمي .لقد
أنشأنا أيضًا فضاءنا عبر اإلنترنت للتعاون،
ومنصة المجتمع ،التي تم تعديلها وتوسيعها
لتصل إلى أكثر من  2000شخص شهريًا.
نحن اآلن في مكان قوي للبناء على هذا ،بد ًءا
من تقييم فعالية هذه اآلليات عبر اإلنترنت
وجها ً لوجه آليات التعاون من أجل التكيف
والتوسع.

يهدف الهدف  2إلى إضفاء الطابع المحلي على
عملية صنع القرار والموارد المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث.
كيف عززنا األسس هذا العام:
وضع العمل الذي تم إجراؤه في العام الماضي
في برنامج آراء من خط المواجهة 2019
سا لمشاركة الجهات الفاعلة المحلية في
أسا ً
عمليات المرونة (يتم تضمين  %16من
 96000عينة تقرير بشكل فعال أو مع بعض
القيود) ،والوصول إلى الموارد ( %13من
 96000عينة تقرير قادرة على الوصول
إلى الموارد بشكل فعال أو مع بعض القيود
فقط) .كما دعمت الجهات الفاعلة المحلية
بشكل مباشر للقيادة من خالل منحهم األموال
لقيادة تقييمات المخاطر المحلية ،وتصميم
اإلجراءات ،والتنفيذ والرصد.
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للسعي بنجاح من أجل التنمية الواعية بالمخاطر
(الهدف  ،)3سنحتاج إلى بناء قاعدة معرفية
حول كيفية دمج المخاطر المختلفة في
القطاعات المختلفة.
كيف عززنا األسس هذا العام:
بدأنا هذا العام بعقد ندوات عبر اإلنترنت
منتظمة حول الموضوعات الناشئة ،ودعوة
خبراء المتحدثين من داخل وخارج األعضاء.
ساعدتنا مستويات المشاركة في فهم
الموضوعات األكثر أهمية بالنسبة لألعضاء،
وتحديد الخبرات الموجودة في مواضيع محددة
داخل العضوية.

البحث عنصر أقوى في االستراتيجية الجديدة.
على سبيل المثال ،سيتطلب نشاط عقد إلنجازه
تيارات بحثية محلية متعددة.

كيف عززنا األسس هذا العام:
لقد قمنا هذا العام ببناء سجل حافل وآليات
مع مشروعنا البحثي بعنوان دور منظمات
المجتمع المدني في االتساق .لقد وضعنا هذا
في نقطة انطالق جيدة إلنشاء برامج بحث
إجرائية محلية حول محركات المخاطر الستة
لدينا.

مساهمتنا في
إطار سنداي
للحد من مخاطر
الكوارث وأهداف
التنمية المستدامة

المساهمة في "إطار عمل سنداي"

إطار سنداي
للحد من مخاطر
الكوارث

الهدف األولى
فهم مخاطر الكوارث
بدأ أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRهذا العام
استخدام المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر
ومخاطر الحوكمة ،والتي تم جمعها على المستوى
المحلي من خالل برنامج آراء من خط المواجهة
( .)VFLإنهم يستخدمون هذه البيانات لتطوير
خطط عمل مجتمعية وأنشطة دعوة قائمة على
األدلة على المستويين الوطني والعالمي.

األولوية الثانية
تعزيز الحوكمة في إدارة المخاطر
لقد قمنا بتطوير قائمة عوامل النجاح لجعل إدارة
مخاطر الكوارث المجتمعية مستدامة .نظم ستة
شركاء دورات تدريبية مع زمالئهم من منظمات
المجتمع المدني وممثلي الحكومة لضمان
االستيعاب في هيكل الحكومة.

أهداف التنمية
المستدامة
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األولوية الثالثة
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث
من أجل المرونة
قامت الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ( )GNDRبتوجيه التمويل
األولي إلى  60مجتمعًا في بنغالديش وأوغندا
وفيتنام وإندونيسيا حتى اآلن الستخدامه في بناء
المرونة في إطار برنامج آراء من خط المواجهة
(.)VFL

األولوية الرابعة
تعزيز الجاهزية للكوارث من أجل استجابة
فعالة وإعادة البناء بشكل أفضل‘ في
عمليات التعافي ،وإعادة التأهيل ،وإعادة
اإلعمار
العديد من القصص التي تم تجميعها في كتاب
التعليمات العالمي الخاص بنا إلضفاء الطابع
المؤسسي على أنشطة التأهب التي يقودها المجتمع
المحلي المستدام إلدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
( :)CBDRMتمت مشاركة هذه القصص من قبل
األعضاء في األحداث اإلقليمية والعالمية.

الهدف األولى
القضاء على الفقر

الهدف 11
المدن والمجتمعات المستدامة

تدعم برنامج آراء من خط المواجهة ()VFL
المجتمعات في  50دولة لتعزيز قدرتها على
المرونة .بالنسبة للكثيرين ،يُترجم هذا إلى
إجراءات لمعالجة الفقر .بناء القدرة على المرونة
في تلك السياقات يعني معالجة الفقر وأسبابه.

عملت الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ( )GNDRفي إطار آلية
إشراك أصحاب المصلحة ( )SEMالخاصة
ببرنامج األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
( )UNDRRلتطوير موقف بشأن التحضر والحد
من مخاطر الكوارث .تم إحضار هذا إلى المنتدى
الحضري العالمي في فبراير  2020من خالل
أعضاء رئيسيين في آلية إشراك أصحاب المصلحة
(.)SEM

الهدف 5
المساواة بين الجنسين
يركز أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRبشدة على
المساواة بين الجنسين .في أفغانستان ،اتفق 45
عضوا في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
ً
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRعلى العمل
معًا لتعزيز قدرة الموظفات في مجالس تنمية
المجتمع ،واإلدارات المحلية للعمل اإلنساني.

الهدف 13
العمل المناخي
بفضل خبرة أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث (،)GNDR
قمنا بتطوير مجموعة من "طلبات السياسة"
المتعلقة بالمناخ والتي تتوافق مع تلك الخاصة
بالشبكات األخرى التي قدمناها إلى .COP25
تضمنت طلبات السياسة دعوة للتكامل بين خطط
الحد من مخاطر الكوارث وخطط التكيف الوطنية،
وتحسين مراقبة التدخالت المناخية على المستوى
المحلي.

من تصوير :جومبا مارتن

تحديات هذا العام–
هي دروس مستفادة
للعام القادم

تحديات هذا العام هي دروس مستفادة للعام القادم
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تعزيز المراسلة خارج مجال الحد من
مخاطر الكوارث

تقليص الوقت لجمع قصص كافية من أعضاء
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد
من الكوارث ( )GNDRلتمثيل جميع المناطق
وجميع الخبرات .على وجه الخصوص ،نحتاج
إلى جعل رسائلنا أكثر تحديدًا ،وجمع المزيد من مستويات المشاركة غير المتكافئة
النصائح العملية حول كيفية تنفيذ التغييرات التي كشبكة ،نعتمد جميعًا على المدخالت والمعرفة من
ندعو أصحاب المصلحة لتحقيقها.
بعضنا البعض .كلما زادت الخبرات والدروس
المشتركة من جميع أنحاء العالم ،زادت قوة أنشطة
عدم وجود موارد بشرية كافية للتوسع في كل
بناء المرونة لدينا .ومع ذلك ،تختلف مستويات
هذه المنتديات بالتساوي .إن التحضير لهذه
المشاركة إقليميا .لقد رأينا عددًا أقل من الطلبات
األحداث وحضورها يستغرق وقتًا وطاقة
للمشاركة في مشاريع من أمريكا الالتينية ومنطقة
للغاية ،في حين أن فرص النجاح في تحقيق
البحر الكاريبي ،على سبيل المثال .من أجل
أهدافنا غير مؤكدة.
االستفادة الكاملة من معرفة األعضاء من سياقات
متنوعة ودمجها في تصميم عملنا ،نحتاج إلى فهم
الوصول غير المتكافئ إلى التمويل
أفضل لدوافع االنضمام إلى الشبكة من هؤالء
لجميع األقاليم
األعضاء والتأكد من أخذها في االعتبار بشكل
في حين تمكنت السكرتارية من الوصول إلى
أكبر في عملنا المشترك.
مزيد من التمويل هذا العام لدعم أنشطة األعضاء،
فإن التمويل غير متاح على قدم المساواة لجميع
األقاليم .تميل الجهات المانحة إلى التركيز على
البلدان أوالمناطق ،مما يعني أن هناك بعض
المواقع التي ال يخططون لدعمها .ومع ذلك،
توجد المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر في
كل بلد تقريبًا .لمعالجة هذا األمر ،أعطت الشبكة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRاألولوية لطلبات المنح
حيث يكون الوصول العالمي ممكنًا .أيضًا ،زادت
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ( )GNDRمسحها ومشاركتها على
منصتنا المجتمعية لفرص المنح لألعضاء في هذه
البلدان المستبعدة من الجهات المانحة.

من تصوير :جومبا مارتن

شاركت الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث ( )GNDRهذا العام على
نطاق واسع في المنتديات الدولية لألمم المتحدة
مثل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث،
والمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف
التنمية المستدامة ،ومؤتمر األطراف المعني
بتغير المناخ ،والمنتدى اإلقليمي األفريقي للتنمية
المستدامة .في العديد من هذه المنتديات ،كان لدى
األعضاء مساحة للحضور والتحدث في اللجان
وتضخيم أولوياتهم .ومع ذلك ،كانت األماكن في
أماكن أخرى مزدحمة بشكل خاص ،لذلك كان من
الصعب سماع رسائل الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث (،)GNDR
أو العثور على نقاط دخول محددة بما فيه الكفاية.
تشمل العقبات الشائعة ما يلي:

عدم االستقرار الخارجي

واجهت أنشطة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث ( )GNDRبعض
التحديات الخارجية هذا العام .أدى عدم االستقرار
السياسي في بعض بلدان أمريكا الجنوبية مثل
شيلي إلى تأخير بعض أنشطة المشروع ،بما
في ذلك الحمالت الوطنية واإلقليمية حول إدارة
مخاطر الكوارث المجتمعية.
حال الوباء العالمي كوفيد -19دون انعقاد القمة
العالمية في مارس  2020كما هو مخطط له .بعد
إجراء تقييم مفصل للمخاطر قبل الحدث بثالثة
أسابيع ،اتخذنا القرار الصعب بأن نكون قادة
في اتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر من خالل
إلغائها بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة والمالية .تم
تطوير طرق بديلة لتحقيق أهداف القمة ،بما في
ذلك اإلطالق عبر اإلنترنت لالستراتيجية الجديدة،
والقمة الرقمية ،واجتماعات النشر الوطنية.
نظرا لمبدأ الشبكة المتمثل في تمكين الجهات
ً
الفاعلة المحلية ،يمكن أن تستمر العديد من أنشطتنا
على الرغم من قيود السفر الدولية التي تسبب
الوباء.
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األمور المالية

األمور المالية
كم كان دخلنا هذا العام؟
مكتب المساعدة الخارجية للكوارث األجنبية
(( )OFDAحكومة الواليات المتحدة)

 319,000جنيه إسترليني
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

 242,000جنيه إسترليني

الحكومة األلمانية

 573,000جنيه إسترليني
المديرية العامة للتنمية والتعاون ()DEVCO

 1,300,000جنيه إسترليني

الوكالة السويدية للتنمية ()SIDA

 396,000جنيه إسترليني
الوكالة البريطانية للتنمية الدولية

 34,000جنيه إسترليني

األمور المالية
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كيف تغير دخلنا؟
3,000,000
2,864,000
جنيه إسترلني

2,500,000

2,447,270
جنيه إسترلني

2,000,000
1,500,000
1,289,406
جنيه إسترلني

20/2019

19/2018

18/2017

946,278
جنيه إسترلني
17/2016

1,000,000
500,000
0

فيما أنفقنا أموالنا؟
الهدف 1
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.

الهدف 2
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.

الهدف 3
تعزيز عمليات الحصول على المعرفة وتحليلها
ومشاركتها

وشمل ذلك تمويل الندوات عبر اإلنترنت والدورات التدريبية في كل إقليم وأنشطة
تبادل المعرفة األخرى .كما تضمن تجهيز اإلرشادات وكتيبات التعليمات الخاصة
بموضوعات المرونة الناشئة.

795,360

جنيه استرليني

1,538,740
جنيه استرليني

361,038

جنيه استرليني
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فريقنا
المجلس العالمي

المجلس العالمي
السيدة كلير تيفن
الوصي
المسؤول التنفيذي عن أوراسيا
وشمال إفريقيا ،تيرفند

السيدة جراسيال مرسيدس
سالبيري فاكاني

نائب رئيس المجلس العالمي
والممثل اإلقليمي لجنوب أمريكا
المدير التنفيذي
Sociedad Amigos del Viento
Meteorología Ambiente
)Desarrollo (AdelV

الدكتور عماد الدين عدلي

السيد خوسيه رامون أفيال كينونيز

الممثل اإلقليمي لشمال إفريقيا وغرب آسيا
المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية
()RAED

الممثل اإلقليمي ألمريكا الوسطى
المدير التنفيذي
Asociación de Organismos no
)Gubernamentales (ASONOG

السيدة إيما هيليرد

السيد لويس ماكورومور

الوصي (أمين الصندوق)
المدير الماليBlackwell’s ،

الممثل اإلقليمي للجنوب األفريقي
المنسق الوطني
Action 24

السيد إمانويل س .سيك

السيدة لورين بي .دال كروز

مدير برنامج الممثل اإلقليمي
لغرب ووسط إفريقيا،
إندا إنيرجي

الممثل اإلقليمي لجنوب شرق آسيا وشرق آسيا
المنسق الرئيسي ،مركز مؤسسة التأهب
للكوارث.

السيدة فرح كابير

السيدة نيكول استولز

رئيس مجلس اإلدارة العالمي
والممثل اإلقليمي لجنوب آسيا،
المدير الوطني ل  ActionAidبنغالديش

الممثل اإلقليمي ألوروبا
رئيس التعاون الدوليSWISSAID ،

السيد جيترو ماثيو

الدكتور بيتر كوران

الممثل اإلقليمي لمنطقة البحر الكاريبي
المدير التنفيذي
Action Secours Ambulance
)(ASA

األمين
المدير والمستشار الرئيسي ،شركة
 Explorer Consultingالمحدودة

فريقنا
المجلس العالمي

السيد برايم نكيزوموكاما
الممثل اإلقليمي لشرق إفريقيا
المدير التنفيذي ،دوكينجيري إيسي ياكو

إنشاء مجلس إشرافي الشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR
السيدة إيما هيليرد
المدير الماليBlackwell’s ،
عضو

السيد رود اسنيدر
عضو مجلس إدارة عالمي مستقل
مساعد أولTetra Tech ،

السيدة فرح كابير
المدير القطري ActionAid ،بنجالديش
عضو

السيدة رويتي أريتاكي

السيدة نيكول استولز

الممثل اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ
المدير التنفيذي ،مؤسسة شعوب
جنوب المحيط الهادئ ،كيريباتي.

رئيس التعاون الدولي.SWISSAID ،
عضو

السيدة دوروثيا هيلهورست
السيدة رومانا كبير
رئيس مجلس األمناء
مستشار مستقل

أستاذ الدراسات اإلنسانيةEUR ،
رئيس

السيد كيس زيفينبيرجين
الرئيس التنفيذي كورديد
نائب الرئيس

الدكتورة سارة هنلي-شيبارد
الممثل اإلقليمي ألمريكا الشمالية،
كبير المستشارين ،الحد من مخاطر الكوارث،
المرونة ،المناخ والبيئةMercy Corps ،

السيدة توليكان اسمايلوفا
الممثل اإلقليمي آلسيا الوسطى،
رئيس حركة حقوق اإلنسان
“”Bir Duino-Kyrgyzstan

السيدة زينايدا ويلسون
عضو مستقل بالمجلس العالمي
مستشار أول ،مركز التأهب للكوارث ،الفلبين

السيدة أوينون شادبرن
رئيس الدعم اإلنساني،
Tearfund
عضو

المجلس التنفيذي
السيد بيجاي كومار
المدير التنفيذي
عضو

السيد رودي فان دن هورك ،ماجستير
المدير التنفيذي ActionAid
هولندا (حتى  1يناير )2020
عضو
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فريقنا
موظفو السكرتارية

موظفو السكرتارية
أديسو كوسيفي نيفايمي

بيجاي كومار

المنسق اإلقليمي (غرب ووسط وشمال
أفريقيا والشرق األوسط)

المدير التنفيذي

أميناتا سومي

دوميتيل فرانسوا

مساعد إقليمي (أفريقيا)

مدير الفريق ومسؤول االتصال
بمجلس اإلدارة

آندي مورغان

إليز بيلشر

 HRشريك تجاري

منسق المشروع

آنا بارشينا

فلورنسيا باسكوال

منسق العضوية

مسؤول مشاريع الترجمة

باراني تونجبونرود

ايبستا سيركار

المساعد اإلقليمي
آلسيا ومنطقة المحيط الهادي

المنسق اإلقليمي
(جنوب ووسط آسيا)

بياتا هوداكوفا

جبران علي

محاسب مالي

شريك أعمال التمويل

فريقنا
موظفو السكرتارية

جوليا توب

شيفانجى شافدا

مسئول العضوية

منسق المشروع

لوسي بيرسون

فالريا دريجو

رئيس االستراتيجية والتطوير

مسئول السياسات

ماريلين مبوجوا
المنسق اإلقليمي
(شرق وجنوب أفريقيا)

نيك روبرتز
رئيس العمليات

نيك سكاربوروج
منسق اتصاالت خارجية

رؤوف محمد عبدر
المنسق اإلقليمي
(جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ)
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األعضاء

Sur; Corporación para la Paz y los Derechos Humanos REDEPAZ; Fundación
de Diaconía Pazos; Fundación para el Desarrollo, Gestión Integral del Riesgo y
Cambio Climático; Consejo Comunitario General del Rio Baudo y sus Afluentes;
Fundación para el Bienestar de la Comunidad Proyectando Amor; Organización
Nariño Joven; Asociacion Centro de Consultoria Universitaira; Federación
Luterana Mundial; Fundacion Pais XXI; Suava Fundación; Cooperativa del
Grupo Participativo Local Dibulla Coogrupadi PBA; Asociacaion de Jovenes
Indigenas Wayuu; Corporación Ocho de Marzo Mujeres y Hombres por la
Igualdad; Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Fundación Azimuth;
Corporacion Pro San Juan; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado;
Agencia de Desarrollo Local Nariño; Fundacion EDUVIDA por el derecho
a la educación y la vida; Corporación Proyectos y Servicios Integrales de
Colombia; Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano; Fundación para
el Desarrollo Regional de Nariño; Geological Society of Colombia; Corporación
para el Desarrollo Social Comunitario; fundación brisas del norte; Corporacion
Cleo; Red Kolumbien; Sinergias – Alianzas Estratégicas para la Salud y el
Desarrollo Social; Secretariado de Pastoral Social Riohacha; Corporación Red
Constructores de Paz.
اإلكوادور
Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación Derecho Justica y Paz Para el
Buen Vivir; Fundación de Mujeres Luna Creciente; Fundación para el Desarrollo
Alternativo Responsable para Galápagos.
باراجواي
Construyendo Sociedad; Asociación Tesai Reka Paraguay; Global Infancia.
بيرو
Asociacion de Rescatistas Socorristas y Emergencistas de Iberoamerica; Centro
de Investigación y Acción para el Desarrollo Urbano; Asociación Regional
de Mujeres Ingenieras de Tumbes; Mujeres Unidas Para Un Pueblo Mejor;
International Security and Safety Protection Professional Association; Centro de
Estudios y Prevención de Desastres; Practical Action Peru; Centro de Educación
y Comunicación Guaman Poma de Ayala; Centro de Capacitación y Prevención
para el Manejo de Emergencia y Medio Ambiente; Servicio Ecumeníco de
Pastoral y Estudios de la Comunicación; Red Ambiental Peruana; Food for the
Hungry Peru; Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad; Asociación
Ministerio Diaconal Paz y Esperanza; Instituto de Desarrollo Urbano.
أورجواي
Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental;
ASTUR; Asociación Civil Ambientalista de Salto; Amigos del Viento Meteorología
Ambiente Desarrollo; Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
فنزويال
Sviluppo dei Popoli; Centro al Servicio de la Acción Popular; Fundación CELTA.
أمريكا الشمالية
كندا
Cuso International; World Vision Canada; CANEUS (Canada-Europe-US-AsiaAfrica) International Organization Network.
الواليات المتحدة األمريكية
Build Change; Risk Reduction Education for Disasters; Joint Learning Initiative
on Faith and Local Communities (Project of the Center for Faith and the
Common Good); Partnership for Inclusive Disaster Strategies; Nerds Rule Inc.;
Give2Asia; Habitat for Humanity International; Disaster Accountability Project –
SmartResponse.org; ChildFund International; Detroit Rescue Mission Ministries;
Food for the Hungry; The PuLSE Institute; InterAction; Initiative: Eau; Mercy
Corps International; Center for Urban Disaster Risk Reduction and Resilience;
United Family Mission; Church World Service; World Institute on Disability;
Adventist Development and Relief Agency International.
أمريكا الوسطى
كوستاريكا
Asociación La Ruta del Clima; Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.
السلفادور
La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria ‘ProVida’; Fundación
Maquilishuatl; Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la
Mujer; Centro de Protección Para Desastres; Fundación Salvadoreña Para
La Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Asociación de Proyectos
Comunales de El Salvador; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El
Salvador.
غواتيماال
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud; Fundación Guatemala;
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud; Asociación
Nacional de Bomberos Municipales Departamentales; Asociación de Servicios y
Desarrollo Socieoconómico de Chiquimula; Wetlands International Guatemala;
Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil; Organización Panamericana
de Mercadeo Social; Cáritas, Diócesis de Zacapa; Asociación Estudios de
Cooperación de Occidente; Association for Holistic Development Saq Be; Food
for the Hungry Guatemala.
هندراوس
Comité de Emergencia Garífuna de Honduras; Asociación Acción Honduras;
Comisión de Acción Social Menonita; Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales; Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del
Riesgo Honduras; Asociación de Organismos No Gubernamentales; Organismo
Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras; Fundación Ayuda en Acción; Cruz
Verde Hondureña.
المكسيك
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األعضاء
الكاريبي
Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust.
Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement.

أنتيغوا وباربودا
جزر برمودا

كوبا
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba; Sociedad Cubana de Geología;
Consejo de Iglesias de Cuba.
جمهورية الدومينيكان
Fundación Plenitud; Fundación Social Humanitaria; Fondo Pro Naturaleza,
Inc.; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral Inc.; Corporación Ciudadana
Santiago Solidario; Visión Social, Inc.; Un Techo para mi País República
Dominicana; Centro de Promoción y Solidaridad Humana, Inc; Centro de
Investigación y Promoción Social; Habitat for Humanity Dominican Republic;
Centro de Prevención y Mitigación de los Desastres; Food for the Hungry
Dominican Republic; Servicio Social de Iglesias Dominicanas; Fundación Voz
Mundial.
هايتي
Association Haitienne pour la Promotion des Handicapes; Groupe d’Action et
d’Appui aux Développements Economiques Sociales; La Fédération des Ecoles
Protestantes d’Haïti; Concille des Eglises Evangelique d’ Haiti; Réseau National
des Volontaires pour la Promotion Du Développement Local en Haïti; Initiative
Citoyenne du Nord-Ouest pour la Démocratie et le Développement; Organisation
pour le Développement Communautaire de Thomazeau; Action Secours
Ambulance; Union des Amis Socio Culturels d’Action en Développement;
Ligue Culturelle Haitienne pour les Droits Humains; Fondation Eddy Mesidor
pour le Développement; Fédération Haitienne de la Peche Sportive en Mer;
Association de Techniciens pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection de
l’Environnement du Sud’-est; Association Paysanne Chemin Neuf Ennery; Food
for the Hungry Haiti.
ترينيداد و تباجو
Caribbean Organization for Development of Enterprise.
المحيط الهادئ
أستراليا
CEDAC; Unity Housing Company; RescueNet Australia; World Vision Australia.
فيجي
JuST Oceania Consultation; Foundation for Rural Integrated Enterprises &
Development; Live & Learn Environmental Education Fiji.
كيريباتي
Foundation for the Peoples of the South Pacific Kiribati.
نيوزيلندا
Save the Children NZ; HOPE Worldwide-Pakistan.
جزر سليمان
Live & Learn Solomon Islands.
تونغا
Bridge of Hope Foundation; Tonga Community Development Trust; Tonga
Foundation 4 Humanity.
فانواتو
Vanuatu Christian Council.
أمريكا الجنوبية
األرجنتين
Arquitectos y Organizaciones Sociales para la Emergencia y Desastres; Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Nexo – Asociación Civil
Comunicación para la Reducción del Riesgo de Desastres; Organización de
Bomberos Americanos; Asociación Civil Red de Acción Climática; Consejo de
Seguridad y Justicia de las Familias-Pueblo de la Nación Argentina; Hábitat para
la Humanidad Argentina; Junto al Desarrollo; Fundación delALTO.
بوليفيا
Practical Action Bolivia; Centro de Asesoramiento para el Desarrollo Social;
Fundación Gaia Pacha; Food for the Hungry Bolivia.
البرازيل
Fundação Vitória Amazônica; Aliança das Juventudes para Desastres e
Emergências; Instituto Gaviam Da Amazonia; CERT Brasil.
تشيلي
Corporación Nueva Acrópolis Chile; ONG Inclusiva; Asociación Chilena de
Organismos no Gubernamentales; Asociacion Indigena Lafquenche/Identidad
Territorial Lafkenche; World Vision Chile; TECHO; Junta de Vecinos Alto
Manquehue 3 y 4; Fundación Ayla; Fundación Superación de la Pobreza;
Asociación Adapt Chile; Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Psicólogos
Voluntarios de Chile; Corporación Comunidad de Organizaciones Solidarias;
Fundación Alto Río; Cáritas Chile; Brigada de Protección Civil Emergencias y
Telecomunicaciones.
كولومبيا
Corporacion Promotora de Resiliencia Comunitaria; Corporación Haciendo
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األعضاء

for Peace and Development; Ensan Diamond; Public Foundation Nash Vek; Civil
Society or Non-Governmental Organisation.
منغوليار
Mercy Corps Mongolia.
طاجيكستان
ACTED Tajikistan; Arzanda.
تركمانستان
Nature P reserving Society of Turkmenistan; YENME; Public Association
Enterprise “Tebigy Kuwwat”.
جنوب آسيا
أفغانستان
Community Action for Healing Poverty Organization; Organization for Saving
the Children and Empowering Women; Afghanistan Relief & Sustainable
Development Organization; Coordination of Afghan Relief.
بنغالدش
Women’s Voice; Kothowain; Development Initiative for Social Advancement;
Abdur Rashid Khan Thakur Foundation; Bangladesh NGOs Network for
Radio and Communication; Development Organization of Coastal Area’s
People; Nowzuwan; Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge;
Manab Mukti Sangstha; SHOMOGOTO; Integrated Social Development Effort
Bangladesh; International Centre for Climate Change and Development;
Adventist Development and Relief Agency, Bangladesh; Friendship; Bangladesh
Labour Foundation; Bangladesh Alokito Protibondhi Punorbashon Society
(BAPPS); Sabuj Foundation; Sopnil Bright Foundation; Sajida Foundation; Voice
of South Bangladesh; Association of Voluntary Actions for Society; Coastal
Development Partnership; Dhaka Ahsania Mission; Udayan Swabolombee
Sangstha; BRAC International; Center for Participatory Research and
Development; Tista Environment Development Foundation; Work for a Better
Bangladesh (WBB) Trust; Lifelong Education and Development; Participatory
Development Action Program; Bangladesh Model Youth Parliament; Shariatpur
Development Society; Bangladesh Environment and Development Society;
Arjon Foundation; Songshoptaque; Barguna Nari Jagaron Karmosuchi; Krisoker
Sor (Farmers’ Voice); Youth Foundation of Bangladesh; Aid Organization;
Center for Law and Policy Affairs; Human Rights Lawyers’ Society; Chandradip
Development Society; Association for Community Development; Bangladesh
Integrated Social Advancement Programme (BISAP); ActionAid Bangladesh;
Coalition for the Urban Poor; United Development Initiatives for Programmed
Actions; Shelter; GreenTech Foundation Bangladesh; Jamila Akhter Khatun
Boyosko O Shisu Kallyan Kendro; Deepti Bhuban; WAVE Foundation; Agrajattra;
Shelter for Women; Human Rights Support Society; Food for the Hungry
Bangladesh; Shelter for Slum People; HelpAge International Bangladesh;
Jhanjira Samaj Kallyan Sangstha; Christian Aid Bangladesh; Network on Climate
Change, Bangladesh Trust; Islamic Relief Bangladesh; Women Development
Program; Nari Maitree.
الهند
Caritas India; Art & Architecture Research Development & Education Foundation;
Janakalyan Samitee; Paribartan; Manava Adhikar Seva Samiti; Svyam Bane
Gopal; National Youth Service Action & Social Development Research Institute;
Adventist Development and Relief Agency India; Centre For Development
Research and Management; Center for Environment and Economic
Development; The Evangelical Fellowship of India Commission On Relief;
Action for Community Empowerment; Association for Promotion Sustainable
Development; Literacy Agriculture and Medical Project for Rural Development;
Gram Vikas Trust; India Youth For Society; Redemption Research For Health
and Educational Development Society; Humanity International Foundation;
Gautam Buddha Jagriti Society; Kajla Janakalyan Samiti; Sustainable
Environment & Ecological Development Society; Poorvanchal Gramin Vikas
Sansthan; Humanitarian Aid International; Mahila Margadarshi; Bastab ALF;
People’s Awareness And Legal Aid Movement; All India Disaster Mitigation
Institute; Human Resources and Environment Development Society; Climate
Resilient Observing Systems Promotion Council; Orissa State Volunteers
and Social Workers Association; North-East Affected Area Development
Society; Rural Reconstruction Organisation; Developmental Association for
Human Advancement; Indo Global Social Service Society; Doers; UDYAMA;
GeoHazards Society; Anchalika Jana Seva Anusthan; Coastal Area Disaster
Mitigation Efforts; Social Education For Environment & Development; Shanta
Memorial Rehabilitation Centre; Utkal Youth Association for Social Development;
Church’s Auxiliary for Social Action; Centre for Disaster Risk Reduction &
Resilience; Darbar Sahitya Sansada; Network for Youth Devlopmnet & Healthy
Environmnet; Rural Uplift Centre; Manbhum Ananda Ashram Nityananda Trust;
Asian Institute of Management Trust; Gopabandhu Seva Parisad; Humara
Bachpan Trust; Rising Aryavarta Welfare Society; The Child Trust; Association
for Rural Area Social Modification, Improvement and Nesting; Manab Kalyan
Khadi Gramodyog Samity; Gram Bharati Samiti; Center of Needy, Creative,
Experimental & Participatory Techniques; Samanvay Fraternity Service Society;
PDS Educational & Charitable Trust; ActionAid India Association; Dharaninagar
Rural Development Society.
جزر المالديف
Aware Society; South Huvadhoo Partners; Maavahi; Maldivian Network to
Empower Women; Huvadhoo Aid; Maldives Youth Action Network.
نيبال
Southasia Institute of Advanced Studies; Robotics Association of Nepal; Institute
of Himalayan Risk Reduction; Environment and Child Concern OrganizationNepal; Integrated Effort For Development Nepal; National Disaster Management
Network of Nepal; Community Development & Advocacy Forum Nepal,

Redescubre, Asociación Civil; Defensa Civil de México, A.C.
Centro Alexander von Humboldt.

نيكاراجوا

Asociación de Municipios de Panamá; RET International, Fundación “Totus
Tuus” Todo Tuoyo.

CISU – Civil Society in Development.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland ry.

بنما

أوروبا
الدنمارك
فنلندا

فرنسا
Reseau Reduction Risques de Catastrophes; Development Workshop France;
CARE France; Voie Eclairee des Enfants Demunis; Humanity and Inclusion
(former Handicap International).
ألمانيا
CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.; Deutsches Komitee
Katastrophenvorsorge e.V.; Diakonie Katastrophenhilfe; URIDU gGmbH.
اليونان
RSF Hellas.
إيطاليا
Corpo Italiano di San Lazzaro; Associazione Ingegneri Volontari per
l’Emergenza; Associazione I Bambini Dell’Africa ONLUS.
مولدوفا
Terra-1530; Terra-1530.
هولندا
Water Youth Network; ICCO Cooperation; CARE Nederland; CORDAID; ZOA.
النرويج
Terram Pacis.
بولندا
Fundacja gotowi.org.
إسبانيا
Investing in Youth; Acción contra el Hambre; Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional; Grupo Nacional de Apoyo – Protección Civil; Ayuda en
Acción.
السويد
Life & Peace Institute; Adventist Development and Relief Agency/ Seventh Day
Adventist Church; International Aid Services; ERIKS Development Partner;
Interact; Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen; ActionAid Sweden; Diakonia;
PMU; Swedish Mission Council; The Leprosy Mission Sweden; Act Church of
Sweden.
سويسرا
Swiss Red Cross; Caritas Switzerland; HELVETAS Swiss Intercooperation; Save
the Children Switzerland; Swiss NGO DRR Platform.
تركيا
Search Recovery and Emergency Assistance Association; Nirengi Dernegi;
Takaful Alsham Charity Organization; Charitable organisation “Charitable Fund
“Right to Protection”.
أوكرانيا
Charitable organisation “Charitable Fund “Right to Protection”.
المملكة المتحدة
ActionAid International; Nile Swimmers; Habitat for Humanity Great Britain;
Commonwealth Businesswomen’s Network; Save the Planet; World Federation
of Occupational Therapists; Oxfam GB; Muslim Hands UK; iDE UK; Plan
International; World Animal Protection; Emergency Nutrition Network; VSO
International; Christian Aid; Tearfund; Royal National Lifeboat Institution;
Practical Action; 30days30waysUK; Mission Aviation Fellowship International.
آسيا الوسطى
أرمينيا
My Village; Lukashin Agricultural Association Consumer Cooperative; Green
Lane NGO; SEG Civil Society Support Center NGO; “Charitable Women” Needy
Families Support Center NGO.
أذربيجان
Public Union for Support of Social Development of Women in Neftchala; “To
Healthy life “ Ecological Public Union; Solidarity Among Women; Woman,
Development, Future Public Union; Ecomed Public Union; Oil Workers Rights
Protection Organization PU; Eko Renesans Public Union; Public Union for the
Support of Migrant Children; Support for Environmental Enlightenment Public
Union.
جورجيا
Caucasus Environmental NGO Network; Association Rural Development for
Future Georgia; Black Sea Eco Academy; The Regional Environmental Centre
for the Caucasus.
كازاخستان
Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan.
قزغيزتان
Human Rights Movement “Bir Duino-Kyrgyzstan”; Public Association women’s
organization Alga; Forum of Women’s NGOs of Kyrgyzstan; Association “ Alliance
of non-profit organizations Tenir-Too”; Public Foundation “Isan-Leilek”; Institute

األعضاء

Christian Council of Mozambique; Food for the Hungry Mozambique; Young
Successful Association; Conselho Cristão de Moçambique; Associação
Esmabama; Food for the Hungry Mozambique; Associação Para Promoção
e Desenvolvimento da Mulher; Associação Moçambicana das Mulheres de
Carreira Jurídica; Evangelização Geral de Ajuda aos Necessitados; Associação
Cultural Para Desenvolvimento Sustentável.
جنوب إفريقيا
Disaster Management Institute of Southern Africa; Spane Foundation; Gender
and Disaster Network Africa Region; Southern Africa Society for Disaster
Reduction; Leadworks Foundation Community Knowledge Centre; South African
Youth Centre for Disaster Risk Reduction; Entabeni Academy; Africa Disability
Alliance (ADA); Hope For Africa Foundation.
سوازيالند
Christian International Swaziland; Young Mothers Support Group.
زامبيا
Zambia Climate Change Network; Network for Youth with a Purpose; Taisuma
Mulimi multi purpose cooperative; Disaster Management Training Centre;
Educating Girls and Young Women for Development.
زيمبابوي
Secure Future Africa; Counselling Services Unit; Vuka Uzenzele Trust; Masvingo
Center for Research and Community Development; Aquaculture Zimbabwe;
Centre for Gender and Community Development in Zimbabwe; Health
Education Food Organisation; Nyahunure Community Trust; Zimbabwe United
Nations Association; Rosa Foundation; Action24; Save Our Environment Trust;
Participatory Learning & Action for Community Empowerment; Zero Regional
Envirionment Organisation; HelpAge Zimbabwe; Simukaupenye Integrated
Youth Academy Zimbabwe; Young Volunteers for the Environment Zimbabwe;
Ecumenical Church Leaders Forum; EDZAI ISU Trust; Family AIDS Caring Trust;
Zimbabwe Women Youth Empowerment and Development; Youth-led Innovative
Engagement with Leadership and Development Trust; Ntengwe for Community
Development; Voluntary Service Overseas Zimbabwe; Economic Justice for
Women Project; Youth Agrarian Society; The Watchmen Trust.
شرق إفريقيا
بوروندي
Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Chambre Transversale des
Jeunes Entrepreneurs du Burundi; Objectifs du le Développement Durable;
Pelum Burundi; Human Health Aid in Burundi; Dukingire isi Yacu; Faith in Action;
Association for Reconciliation and Development through English; Centre d’Appui
aux Initiatives Locales de Développement et d’Assistance aux Personnes
Vulnérables; Forum Burundais de la Société Civile pour le Bassin du Nil; Réseau
Burundi 2000 Plus; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Burundi; Youth
Empowerment and Leadership Initiative; Centre de Formation et d’Encadrement
Pour la Paix et le Développement; Association Femmes, Eclaireur, Unies; Réveil
Communautaire d’Assistance aux Victimes; Action D’appui au Développement
et de Lutte Contre Les Conteniteux Sociaux; Twikenure Impfuvyi Zitwenge;
Syngergie des Partenairs pour la Promotion des Droits de la Femme; Centre
Burundais pour le Meilleur Avenir; Amistad Network For Leaders Association;
World Merit Burundi; Organisation pour la Prevention et l’Intervention contre
les Risques et Contingences; Centre d’Encadrement et de Développement des
Anciens Combattants; Génération Nouvelle pour le Développement Economique
et Social; Organisation pour la Prevention et l’Intervention contre les Risques et
Contingences; Union des Jeunes Pêcheurs et Pisciculteurs du Burundi pour la
Paix et la Promotion du Développement; Network for a New Vision; Burundian
Association for a World of Peace Without Drugs; Centre d’Initiatives et d’Actions
pour le Développement durable au Burundi; Association pour la Promotion de
la Sante Humaine; Solidarité des Femmes Burundaises pour le Bien Etre Social
et le Progrès au Burundi; Terre des Jeunes du Burundi- Transnational; GahaheGasenyi Pour Le Development Communautaire; Association Burundaise pour
la Prevention et la Protection de l’Environnement; Lumière des Hommes pour le
Développement.
جيبوتي
Association pour la Prévention et Prévision des Catastrophes.
إثيوبيا
Pastoralist Concern; Community Initiatives Facilitations and Assistance; Action
for Integrated Sustainable Development Association; Ethiopian Red Cross
Society; Enhanced Rural Self Help Association; ActionAid Ethiopia; Holistic
Community Development Association; Afar Community Initiative Sustainable
Development Association; Food for the Hungry Ethiopia; Consortium of Christian
Relief and Development Association; Ethiopian National Association of the Deaf
Tigray Branch.
كينيا
INUKA Success Youth Group; Kujenga Maisha East Africa; Trocaire Kenya;
URISE Initiative for Africa; Kakamega County Widows Empowerment Project;
International Aid Services – Kenya; Women Volunteers for Peace; Stichting
Oxfam International; Voter Information Network and Education; Tinada
Youth Organization; Local Development Research Institute; NGO Little Bees
International; Arid Lands Action Forum; Action for Sustainable Change; Livero
Consortium Community Based Program; International Youth Forum Of African
Israel Nineveh Church; Children’s Mission Africa; Garissa Mediation Council;
Good Practices TV: Internet TV for Risk Communication; Pastoralist Community
Initiative Development and Assistance; Local Intiatives Development Agency;
Lifesong Kenya; Amani Community Based Organization; Stowelink Inc.;
Kambe-Ribe Lamukani Youth Forum; Navigators (EPTF) Kenya Trust; Food for
the Hungry Kenya; Anglican Development Services Kenya; Young Advocates
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Mahottari; Scientology Volunteers Nepal; Koshi Victim’s Society; Integrated SelfHelp Association for Rural Development; Fulvari Integrated Rural Developement
Organization Nepal; Karnali Intregated Rural Development and Research Center;
Community Rural Development Society – Nepal; Association for Rural Social
Welfare Nepal; Voice of Animal Nepal; Reaping Hope; Sustainable Development
Policy Institute; Forum for Awareness and Youth Activity, Nepal; Rural Area
Development Programme; Community Support Group Nepal; International
Relief Friendship Foundation; Literary Academy for Dalit of Nepal; Nawa Prabhat
(NP) Nepal; Nepal Public Awakening Forum, Rukum, Nepal; Federation of
Community Forestry Users Nepal, Morang; United Mission to Nepal; Centre for
Development and Disaster Management; Practical Action Nepal; Friends Service
Council Nepal; Mercy Corps Nepal; National Society for Earthquake Technology;
Pariwartan Sanchar Samuha.
باكستان
Development & Empowerment Society (DES); Rural Aid Pakistan; Area
Development Organization; Community Development Foundation; Sustainable
Development Organization; National Rural Support Programme; Global
Educational, Economic and Social Empowerment (GEESE); Sangtani Women
Rural Development Organization; National Rural Development Program;
Sukaar Welfare Organization; Rural Development Foundation; Participatory
Rural Development Society; Huqooq-ul-Ebad Development Foundation; Tal
Sparlay (Ever Spring); Pakistan Rural Initiative for Emergency Preparedness,
Response and Development; Hundreds of Original Projects for Employment –
HOPE’87; Al-Mehran Rural Development Organization; Muzaffarabad Poverty
Alleviation Program; Community World Service Asia; Health And Nutrition
Development Society; Development of Institution & Youth Alliance; Ecumenical
Commission for Human Development; Root Work Foundation; Motto to Empower
Health, Education & Rights; Community Development & Entrepreneurship
Foundation; Youth Association for Development; Sustainable Environment
and Development Foundation; Pattan Development Organisation; Advocacy,
Research, Training and Services Foundation; Sahkar Social Welfare Association;
Dharti Development Foundation; National Integrated Development Association;
Initiative for Development and Empowerment Axis; Rural Infrastructure and
Human Resource Development Organization (RIHRDO) KPK, Pakistan;
Community Alliance for Development and Resilience; Strategy to Empower
People; AZM Foundation; Fast Rural Development Program; Integrated Rural
Awareness & Development Organization; JAD (Justice, Aid and Development)
Foundation; Pakistan Fisherfolk Forum; Participatory Development Initiatives;
Royal Pillars Welfare Foundation; Sindh Community Foundation; Skyian Welfare
Organization; Society for Human Rights and Prisoners Aid; Takal Welfare
Organization; United Rural Development Organization; Youth for Human Rights
Pakistan; Pakistan Rural Initiatives for Emergency Preparedness, Response
and Development; Pelican Development Organization; Basic Integrated
Rural Development Society; Rural Development Organization Buner; PAK
Education Society; Community Initiatives for Development in Pakistan; Islamic
Relief Pakistan; Foundation for Rural Development; Indus Consortium; Sungi
Development Foundation; National Disability & Development Forum; Community
Research and Development Organization; New World Hope Organization;
Rural Education and Economic Development Society; Insan Dost Social
Organization; Participatory Welfare Services; Nahar King Welfare Organization;
Aurat Development Organization; Bright Star Development Society Balochistan;
Takhleeq Foundation; Centre for Peace and Development; Fundamental Human
Rights & Rural Development Association FHRRDA; Sindh Green Foundation;
Saath Development Society; Strengthening Participatory Organization.
سريالنكا
Integrated Development Association; South Asia Partnership Sri Lanka;
Janathakshan (Gte) Ltd.; Olans 93 Friends Association; Duryog Nivaran.
جنوب أفريقيا
Environmental Health Lesotho Organisation.

ليسوتو

مدغشقر
Jeunes Actifs pour le Développement Durable Madagascar; Association Volajia;
Malagasy Youth for Sustainable Development; Association Haitao – AngovonJohary – Antok’aina; Sampan’Asa Momba ny Fampandrosoana FJKM; Centre
d’Action pour la Promotion de la Résilience; Association Imaintsomavana;
Voahary Salama; Young Progress Association; Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques pour le Développement.
ماالوي
Badilika Foundation; Grassroots Movement for Health and Development;
Outreach Scout Foundation; Malawi Red Cross Society; The Mango Tree
Orphan Support Trust Malawi; Centre for Climate Change and Environment
Management; E-Life; Foundation for Community Support Services; ActionAid
Malawi; Radio Tigabane; Action for Environmental Sustainability; Forum
for Concerned Young People; Green Palm Governance, Compliance and
Management Centre; Voluntary Aid Services Organization; Student Christian
Organization of Malawi; Sustainable Development Initiative; Peoples Federation
for National Peace and Development; Civil Society Network on Climate Change;
Action Hope Malawi; Centre for Youth and Development; Foundation For Girls
Advancement; Good Health Organization; United for Community Outreach
Ministries.
موريشيوس
Environmental Protection & Conservation Organisation; African Network of Youth
Policy Experts.
موزمبيق
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األعضاء

Partners for Development in Action.
Green Camel Bell.

الصين

إندونيسيا
Humanitarian Forum Indonesia; Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia DPD DIY; Caritas Keuskupan Maumere; Solidaritas Perempuan
Kinasih; CARE Indonesia; Bangun Indonesia Foundation (Yayasan Bangun
Indonesia); Perkumpulan Pondok PEGERAKAN; Yayasan Mariamoe Peduli;
Smart Institute; Yayasan Peta Bencana (Disaster Map Foundation); YAKKUM
Emergency Unit; Resilience Development Initiative; Yayasan Walang
Perempuan; Perkumpulan Lingkar; Food for the Hungry Indonesia; Habitat for
Humanity Indonesia.
اليابان
Japan CSO Coalition for Disaster Risk Reduction; Peace Boat Disaster Relief
Volunteer Center; Japan Water Forum.
الوس
Gender Development Association.
ميانمار
Tearfund (Myanmar); Mainstreaming Adaptation, Resilience and Sustainability
into Development and Daily Life; Capacity Building Initiative; Asoka Social
Development Association; Social Care Volunteer Group; Radanar Ayar Rural
Development Association; Lanthit Foundation; Lutheran World Federation –
Myanmar Program; Sopyay Myanmar Development Organization; Phyu Sin
Saydanar Action Group; Church World Service Myanmar; ASEAN Green Justice
Network; Save Childhood Myanmar; Community Development Association;
Myanmar Professional Social Workers Association.
بابوا غينيا الجديدة
Papua New Guinea Tribal Foundation.
الفلبين
ab2cd, Inc. – The Alternative Bridge to Community Development; Consortium for
People’s Development-Disaster Response; Buklod Tao, Inc.; Life Haven Center
for Independent Living; Lingap Pangkabataan, Incorporated; Center for Disaster
Preparedness Foundation, Inc.; Ecosystems Work for Essential Benefits;
Citizens Disaster Response Center; Alay Bayan-Luson, Inc.; Kabataan San
Sidlangan, Inc.; A2D Project-Research Group for Alternatives to Development,
Inc.; Center for Social Concern and Action; Tri-People’s Organization Against
Disasters Foundation, Inc.; Disaster Risk Reduction Network-Philippines; Food
for the Hungry Philippines; Enggana; AWO International Southeast Asia.
كوريا الجنوبية
Korea Disaster Safety Network.
سريالنكا
World Vision Sri Lanka; Asia Lanka Social Development Co-operation; Rural
Centre for Development; Environment & Community Development Information
Centre.
تايالند
ACTED Thailand; HelpAge International.
فيتنام
ActionAid International in Vietnam; Centre for Social Research And
Development; Centre for community research and development.
شمال إفريقيا وغرب آسيا
Association of Natural and Urban Environment Protection.
Bahrain Women Association – for Human Development.

الجزائر
البحرين

جمهورية مصر العربية
Egyptian Sustainable Development Forum; Environmental Union federation
in Aswan; Coptic Evangelical Organisation for Social Services; Arab Network
for Environment and Development RAED; Higher Horizons Association
for Development and Environment Service in Fayoum- Egypt; The Social
Organization for Environmental Protection El Fayoum; Al Nahda Association for
Agricultural Development and Water Management; Arab Office for Youth and
Environment.
العراق
The Iraqi Institution for Development; Together to protect human and the
enviroment; Al Mustaqbal Foundation for Development.
األردن
Jordanian Society For Desertification Control & Badia Development; Kings Road
Association Darb A L Mlouk; Northern Badia; Jordanian Society of Friends of
Heritage; Land and Human to Advocate Progress; North Star Environmental
NGO.
الكويت
Kuwait Environment Protection Society; The Kuwaiti Association For Protection
From Fire Risks.
لبنان
Lebanese Environment Forum; Beam Of the Environmental Association;
Development for People and Nature Association; AMWAJ of Environment;
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace; Window to Environment
Association; Human Environmental Association for Development; Lebanese
Democratic Women Gathering.
ليبيا
Libyan Youth Leaders Organization.

Community Based Project; Lower Nyakach Pamoj Youth Organization; Climate
Action Teams Network; Alendu Eco Integrated Program; Non State Actors
Disaster Risk Reduction Network; Organization for Creative Leadership; Jalalaqa
Development Link.
رواندا
Nile Basin Discourse Forum in Rwanda; Manadisaster Organisation; Igire
Rwanda Organization; Aides Aux Devoirs; Green House Movement; Rural
Concern for Development; Community Development Partners; Benimpuhwe
Organisation; Food for the Hungry Rwanda; Youth Climate Summit.
الصومال
Somali Disaster Resilience Institute (SDRI); Formal Education Network
for Private Schools; KAALO Aid Development; Somali Youth Development
Foundation; Bulay Development Organization; Manaal Relief Foundation;
Youth Empowerment Solutions; Puntland Youth Associations Network; Somali
Youth Development Network; Barwaaqo Voluntary Organization; Community
Empowerment for Peace and Integrated Development; Somali Family Services;
Somali Humanitarian Aid, Protection and Empowerment; Hunger Reduction
International; Un Techo para mi País República Dominicana.
جنوب السودان
Ecopeace Initiative South Sudan; Root of Generations; South Sudan
Development Agency; Lacha Community and Economic Development;
Sustainable Hope and Development; Community Innovation For Sustainable
Development; Conflict Transformation for Development; Community
Empowerment for Progress Organization; Justice Africa; Community
Empowerment for Rehabilitation and Development; Hope Restoration
South Sudan; Apt Succor Organization; South Sudan Nature Conservation
Organization; Universal Intervention and Development Organization; Universal
Network for Knowledge and Empowerment Agency; Innovative Development
Initiative; Food for the Hungry South Sudan.
تنزانيا
The Action for Rural Women’s Empowement; Rural Women Development
Initiative; Kwabada International Health and Social Welfare Service; Women
Wake Up; Pangani Coastal Paralegal; Community Water & Environmental
Association; Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Kanda ya Kitapilimwa;
Foundation for Development Organization; Door of Hope to Women and Youth
Tanzania; Sustainable Agricultural Improvement Programme; Ileje Environmental
Conservation Association; Tushirki; Kijogoo Group for Community Development;
Tanzania Organisation for Agricultural Development; Save the Mother and
Children of Central Tanzania; Youth and Environment Vision; Community Active
in Development Association; Community Support Initiatives Tanzania; Malema
Trust; Iringa Civil Society Organisation; Kaengesa Environmental Conservation
Society; Highlands Hope Umbrella; Watoto Wetu Tanzania; Transformative and
Integrative Build Out For All; Umwema Group Morogoro Trust Fund; Jinsia Na
Maendeleo; Kigoma Women Development Organization; Community Forest
Pemba; The Voice of Marginalized Community; Church of God in Tanzania;
Institute for Environment and Development Sustainability; Promotion of
Education Link Organization; Comparatively for Tanzania Elites Community
Organisers; Zanzibar Social Workers Association; World Vision Tanzania;
Environmental Conservation and Community Engagement; Foundation for
Energy, Climate and Environment; The Foundation for Instilling the Confidence
Factor for Women Empowerment; Governance and Forest Initiatives; Tanzania
Peace, Legal Aid & Justice Center; Christian Education and Development
Organization; Social Reconstruction for Future; C-SEMA; Tengeneza
Generation; Mbwewe Farmers Development Organisation; FORUMCC;
Kilombero Organization for Coummunity Development; Mtandao Wa Vikundi
Vya Wakulima Mkoa Wa Kilimanjaro; Initiative For New Generation; Bridge For
Change; The Women Against Poverty; The Development for Accountability for
Tanzanians; Action for Change; The Right Way; Hakikazi Catalyst; Disaster
Awareness and Preparedness Organization in Tanzania.
أوغندا
Tranz Network Uganda; Action Coalition on Climate Change; Women and Girl
Child Development Association; Makerere Women Development Association;
Africa Disaster Reduction Research & Emergency Missions; Regional Centre
for International Development Corporation; Africa on the Move; ActionAid
Uganda; Help Food Security and Livelihood – Africa; Uganda Women for Water
and Sanitation; Church of Uganda; South Western Institute on Environment
and Development; Africa Foundation for Community Development; Coalition
on Environment and Climate Change in Uganda; Community Restoration
Initiative Project; Uganda Change Agent Association; Youth and Women for
Opportunities Uganda; Sugur Development Agency; Busega Youth Development
Community; Lira NGO Forum; Support Transformation Effort Program; Citizens
Relief Initiative; Foundation for Urban and Rural Advancement; Rural Initiative
for Community Empowerment West Nile; Kikandwa Rural Communities
Development Organization; Youths in Technology and Development Uganda;
Voluntary Action for Development (VAD); Give Hope Uganda; Girls to Lead Africa;
Rights for Disability Development Foundation; Foundation for Development and
Relief Africa; Food for the Hungry Ethiopia; Destiny Community Development
Initiative; Development Network of Indigenous Voluntary Associations; Uganda
National NGO Forum; Beaton Foundation Initiative; Africa 2000 Network Uganda;
Youth4biodiversity Uganda; Uganda Down’s Syndrome Association; Partners for
Community Health and Development Organisation.
شرق آسيا وجنوب شرق آسيا
كمبوديا
Save the Earth Cambodia; Health and Development Alliance; Mlup
Promviheathor Center; Food for the Hungry Cambodia; Live & Learn Cambodia;

األعضاء

l’Environnement; Green Africa; Forests, Resources and People; Association des
Amis de Ngaoundal; Young Volunteers for the Environment Cameroun; African
Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development; People
Earthwise; Association Internationale pour la Protection de l’Environnment
en Afrique; Global Movement of Solidarity; Community Agriculture and
Environmental Protection Association-Cameroon; Association Sportive et Culture
des Jeunes de Nkongmondo; Association des Acteurs de Développement;
Association des Leaders pour la Promotion de l’Environnement et du
Développement au Cameroun; Femmes-Santé-Développement; Association
des Jeunes Ambitieux de Nkongmondo Douala; Action pour le Développement
Communautaire; Integrated Youth Empowerment Center; Cameroon League
for Development; Geotechnology Environmental Assessment and Disaster
Risk Reduction; Action Lab For Development; Initiative Jeunesse Rurale
Avenir; People Empowering People (PEP) Africa; International Centre for
Environmental Education and Community Development; Communauté et
Développement Durable; African Union of Development NGO; Young Volunteers
for the Environnent Cameroun; Community Action for Poverty Alleviation and
Development; Centre for Community Regeneration and Development; Action
Sociale pour la Promotion des Initiatives de Développement Communautaire;
Ligue pour la Didactique de l’Education relative à l’Environnement; Comite
National OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) ou
Association des Camerounais pour l’OMEP; Community Information For
Climate Action; Refugee Welfare Association Cameroon; Cameroon Gender
and Environment Watch; Africa Development Interchange Network; Community
Development Network; Développement Sans Frontières; Promotion de l’Action
Sociale pour un Développement Durable; Gospel Outreach Bible & Counseling
Institute.
جمهورية أفريقيا الوسطى
Groupe d’Action, de Paix et de Formation pour la Transformation; Réseau
des Organisation des Jeunes pour l’Environnement et le Développement
Durable en Centrafrique; Global Ecovillage Network antenne de la République
Centrafricaine; Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement et le
Développement Communautaire; Initiative des Jeunes pour la promotion de la
Non-violence en Centrafrique; Centre de Recherche et Appui au Développement;
Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable;
ONG La Verdure; Organisation Non gouvernementale Internationale Centre
d’Action pour le Développement du Monde Rural Centrafrique-France; Projet
Engineering; Organisation D’appui à la Promotion des Initiatives Locales; Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Centrafrique; Réseau Climat des Jeunes du
Sud-Sahara en Centrafrique; Femmes Sans Frontieres pour le Développement;
Jeunesse En Marche pour Centrafrique; Militant pour la Paix et l’Environnement.
تشاد
Lead Tchad; Association pour l’autopromotion Rurale; Forum des Jeunes
Professionnels de l’Eau du Tchad; Association d’Action pour la Recherche et
le Développement du Kanem; Organisation des Jeunes pour la Promotion et
le Développement; Cooperative de Développement Agricole la Fraternite de
Bousso; SOS Sahel International Tchad.
جمهورية الكونغو الديمقراطية
Fondation des Oeuvres Pour la Solidarité et le Bien Etre Social; Programme
d’Appui et d’Action aux Initiatives pour le Développement; Union des Jeunes
pour l’Entrepreneuriat et le développement Endogène; Union for Promotion
/ Protection, Human Rights Defense and the Environment; Action Sociale
Kesho Kongo; Organisation des Jeunes pour la Promotion des Initiatives
Communautaires; CongoInThePicture; Africa Reconciled; Action Intégrée pour
le Relèvement Communautaire et la Protection de l’Environnement; Ensemble
pour la Paix et l’Encadrement de la Femme en Milieu rural; Convention Pour le
Bien Etre Social; Action Contre l’Indigence et la Precarite; Humanite Asbl; Jeunes
Volontaires de Grands Lacs pour l’Environnement; Association Paysanne pour
l’Autosuffisance Alimentaire; Forum des Organisations Nationales Humanitaires
et de Développement en République Démocratique du Congo; Action for
Improvement of Food for Child and Mother; Bureau of Information Training
Researches and Exchanges for Development; Association de Développement
pour la Paix et la Reconstruction en République Démocratique du Congo;
Appui aux Initiatives Communautaire de Conservation de l’Environnement et
de Développement Durable; Association des femmes et hommes unis pour la
paix et le développement; Coalition Nationale des Organisations des Volontaires
pour le Développment Durable; Compagnie d’Entraide pour la Promotion
Industrielle et Agropastorale; Centre pour la Promotion de la Photographie;
Initiative pour le Développement et l’ Accompagnement des Vulnerables; Réseau
Communautaire pour le Pauvre; Association des Femmes pour la Promotion et le
Développement Endogène; Action De Solidarite Et D’Appui Au Développement
Endogene; Centre National d’Appui au Développement et la Participation
Populaire; Conseil Promotionnel pour l’Action des Jeunes en Afrique; Food for
the Hungry DRC; Union des Femmes Opprimées; Foyer de Développement pour
l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes Défavorisés; Action pour la Paix,
l’Education et la Défense des Droits Humains; Actions pour le Développement de
Lubero; Green Actions DRC; Association pour la Protection de l’Environnement.
غابون
Réseau des Organisations Libres de la Société Civile pour la Bonne
Gouvernance au Gabon; Cercle de Recherche pour la Santé Durable; Femme,
Environnement, Santé et Education; Association Gabonaise d’Assistance aux
Femmes Indigènes et Indigentes; Jeunes Volontaires pour l’Environnement
Gabon; Alliance Pour la Promotion Sociale et L’aide au Développement;
Environnement Sans Frontières; Gabon Ecologie; Association Gabonaise
des Oeuvres Sociales; ONG Global Hum International; Association Fondation
Villageoise de Gestion de la Nature; Solidarité Justice Environnement
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موريتانيا
Solidarité Communautaire pour l’Initiatives des Opportunités Nouvelles;
Association de Promotion Environnementale et Sociale; Association pour
le Développement Integré du Guidimakha; Association Nationale Pour la
Formation et l’Assistance Sanitaire et Sociale; Association Zad Nass pour
la santé et le développement durable; Tenmiya Centre des Innovations pour
le Développement; Association pour le Développement Communautaire;
Vulgarisation et Développement au Tagant; Association Mauritanienne pour le
Développement et l’Education à la Base; Association Nesser pour L’agriculteur
et Développement; Association de Sauvetage du Milieu Environnemental;
Association Mauritanienne pour l’Assistance le Développement et le Droit
de l’homme; Association Terre et Vie; Association Terre Espoir pour le
Développement; Mutuelle Feminine de Solidarite D’Entraide D’Epargne et de
Credit; Solidarité & Développement Durable; Association du Développement
et de la Promotion des Droits de l’Homme; Initiative Mauritanienne Maternelle
et Infantile; El Ghad Essihi pour le Développement et la Protection de
l’Environnement en Mauritanie; ONG Club des Amis de la Moughataa de
Moudjéria; Appui au Soutien pour le Développement Local et Développement
Durable; Association pour la Formation, l’Encdrement, Développement
à la base et la Lutte contre le Paludisme; Association des Jeunes pour le
Développement; Association Mauritanienne pour le Développement et
l’Alphabetisation; Organisation pour l’Assistance aux Enfants en Situations
Difficiles; Association des Gestionnaires pour le Développement; Association
Bambaradougou Selibaby; Mauritanienne de Développement et d’Encadrement
Rural; Banlieues Du Monde Mauritanie; Association NAFORE Pour la Protection
de l’Environnement; CLUB SPORTIF DE SELIBABY; Association pour la
promotion des initiatives feminines; Mouvement d’Egalisation des Conditions;
SOS URGENCE; Organisation de la société civile ou non-gouvernementale;
Association Mauritanienne de Développement de Recherche et le Suivi;
Association Mauritanienne pour le Soutien aux Jeunes Chômeurs; Association
Jeunesse Action Développement.
المغرب
Association Marocaine pour la Protection de l’Environnement et du Climat
(ASMAPEC); Club Marocain pour l’environnement et le développement
(CMED); Association research group and studies on the Coast of the Sahara;
L’Association marocaine. Economie verte de l’environnement et justice
climatique; Centre Perspectives Environnemental Pour l’information et
Développement Durable.
فلسطين
Al Khaledin Charity Association; Palestinian Consultative Staff for Developing
NGOs; Palestine Wildlife Society.
السودان
Depth Action Organization; Afaaq Organization; Horizon Voluntary Organization;
Building Resilience Development Organization; Sudanese Environment
Conservation Society.
سوريا
Syrian Coast Society for Environmental Protection.
تونس
Plateforme nationale des associations environnementales; Association
Tunisienne de Biosécurité et d’Éducation Environnementale; Association de la
Protection de la Nature et de l’Environnement de Kairouan; Association pour la
Protection de l’Environnement et le Développement Durable de Bizerte; New
Generation Association for Development and Environment, Tataouine.
اليمن
Yemen Environment Sustainable Development Society; Risers For Relief and
Development; Taiseer Foundation For Development; Tahdeeth Foundation for
Development; Ebdaa Foundation for Environment and Sustainable Development;
ALAmal Developmental Foundation For Outstanding Students; Roya Future
Foundation; Center of Environmental Sciences and Studies; Abda,a For Social
Development Org.
غرب ووسط أفريقيا
بنين
Centre de Recherche et d’Expertise pour le Développement Local; Initiatives
pour un Développement Intégré Durable; Entraide Mutuelle et Perpetuels
Secours; Organisation pour le Développement Durable, le Renforcement et
l’Autopromotion des Structures Communautaires; Jeunes Volontaires pour
l’Environnement Bénin; Promotion Jeunesse Unie pour le Développement;
Participation Active des Dirigeants Jeunes Élites Niant l’Aboulie; African
Monitoring Observatory on Climate, Waters, Earth, and Cultures; West Africa
Network for Peacebuilding Bénin.
بوركينا فاسو
Association “Sauvons l’Environnement, l’Eau Potable et l’Assainissement pour
Tous”; Association pour le Devéloppement des Initiatives Communautaires
Africaines; Africare Burkina Faso; Association Développement Solidaire Durable;
Women Environmental Programme Burkina; Alliance Technique D’Assistance au
Développement; Réseau MARP Burkina; Action pour la Promotion des Initiatives
Locales – ONG APIL Burkina; Association Dignus; Réseau des Jeunes Sahéliens
pour le Climat; Association des Arts Solidaires; Ank Wili; Association SOS Santé
et Développement Paalga; Actions Pour L’Eco-Développement du Monde Rural;
Laboratoire Masaka.
الكاميرون
Alternatives Durables Pour le Développement; Green Horizon; Association
Camerounaise pour le Développement, l’Entraide Sociale et la Protection de

55

األعضاء

Solace For She And Child Care Initiative; CAFSO-WRAG for Development;
Development Education and Advocacy Resources for Africa; Centre for
Peacebuilding and Disaster Relief; International Center for Peace, Charities
and Human Development; International Foundation for African Children; Vicksly
Foundation; Phelyn Skill Acquisition Center; Zion Care Life and Family Impact
Foundation; Local Communities Development Initiative; Amaka Chiwuike-Uba
Foundation; Center for Early Green Education; Kejibaus Youth Development
Initiative; People of Good Heart Initiative; Centre for Disaster Risk and Crisis
Reduction; Better Community Life Initiative; Civil Society Action Coalition on
Disaster Mitigation; Kazatsi Reconciliation Centre And Human Development;
Ohaha Family Foundation; Nurses Across The Borders Humanitarian Initiative;
Org. for the Sustainance of the Nig. Environment; Jakinminis International Co
Ltd/GTE; Onyemaechi Hope for the Helpless Foundation; Olive Community
Development Initiatives; Development Initiative for Community Impact; Country
Women Association of Nigeria; Foundation for Environmental Rights, Advocacy
& Development; Most Wise Trinity; International Climate Change Development
Initiative; Environmental Conflict Mediation and Women Development Initiative;
Indomitable Youths Organization; Global Socio-economic and Financial
Evolution Network; Divine Act Charitable Trust; Youth for change & social life
development foundation aka Youth for change initiative; Development & Integrity
Intervention Goal Foundation; Love Chariz Foundation; Women’s Right to
Education Programme; Women Environmental Programme; Environmental and
Rural Mediation Centre; ActionAid Nigeria; Niger Delta Women’s Movement
for Peace and Development; Critical Path Leadership Initiative; Worthy Life
Education and Health Foundation; Building Blocks for Peace Foundation; Centre
for Non violence and Gender Advocacy in Nigeria; Healthy Lifestyle for the Less
Privileged Organisation; Sanitation and Hygiene Education Initiative; Mallam
Garba Foundation.
جمهورية الكونغو
Association pour le Respect du Droit des Populations Autochtones, du
Développement Durable et Droit de l’Homme; Action des Educartrices pour le
Développement; Fondation L’Envol; Action Jeunesse pour le Développement;
Congo Environnement et Développement; Club pour le Développement
Communautaire; Association Congolaise pour le Développement Agricole
ACDA; Association MOSOUNGUI; Actions pour l’Environnement et la Solidarité
Internationale; Association pour le Développement Urbain et Rural; Association
pour le Développement des Activités Communautaires; Association pour les
Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral; ADCA; Union des Organisations de la
Société Civile; Cercle des Droits de l’Homme et de Développement.
السنغال
Jeunes Volontaires pour l’Environnement Sénégal; Lead Afrique Francophone;
Une Enfance Scolarisee pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant;
LEAD Senegal; Mission Shalom International; Action Solidaire International;
Environment and Development Action; Association Africaine pour la Promotion
de la Réduction des Risques de Catastrophes; Association Def Kemtalaye
Kattane; Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement; Alliance
des Acteurs et Métiers des Energies au Sénégal; Think Tank Africa WorldWide
Group.
سيراليون
Economic Justice Network Sierra Leone; Sierra Leonean Youth Agricultural
and Community Development Organization; People’s Foundation for Humanity
Development; Action Aid Sierra Leone; Baoma Chiefdom Development
Foundation; Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone
(EEHRSL); Bonthe Development Municipal Organization; Bambara Town
Women’s Organisation; Reptile and Amphibian Program – Sierra Leone; Initiative
for Women and Girls Empowerment; Women’s Action for Human Dignity; Young
Women Advocacy Network Sierra Leone.
توغو
Association Jeunesse Sensibilisation Action; Plate Forme des Organisations de
la Société Civile de Kloto; Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable
en Afrique; Organisation Pour l’Environnement et le Développement Durable;
Institut Africain de Development Social-Formation Togo; Young Volunteers for
Water Sanitation and Hygiene; Union des Jeunes pour le Développement à
la Base; ONG Santé et Action Globale; Association Youth Power; Forum de
la Jeunesse pour le Développement Durable; Programme de Recherches et
d’actions pour le développement Intègral des Communautés Africaines; Woezon
Afrique; Yoto River Waterkeeper; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo;
Association des Scientifiques Environnementalistes pour un Développement
Intégré; Organisation des Jeunes Engagés pour le Développement Durable;
Dynamique des Volontaires Sociaux; Association Togolaise d’Etude de
Recherche et d’Appui au Développement Humain Durable; Jeunes Verts Togo;
Association des Volontaires pour l’Environnement Sain; Terre de la Jeunesse
Culturelle; Centre d’Action pour le Développement Rural; Association pour
la Promotion des Activités de développement – International; Complexe
Agro-Pastoral-Echo des Jeunes Ruraux; Jeunesse en Actions Conjuguées
pour le Développement Durable; Agricuture-Sol-Eau; Famille Engagée pour
le Développement inclusif en Afrique; Terre des Jeunes Togo; Observatoire
Ouest Africain du Développement Durable; NGO Mission Des Jeunes;
Responsabilité et Initiatives Citoyennes pour Développement; Organisation pour
le Développement et Actions Humanitaires; Association EDONU; Association
d’Appui aux Activites de Sante Communautaire; Regroupement des Associations
pour le Développement Appliqué des Ruraux.

Humanisme Chrétien et Santé.
غامبيا
Global Youth Innovation Network Gambia Chapter; Sirimang’s Foundation for
Development; Saama Kairo Federation; Adventist Development & Relief Agency,
The Gambia; Beakanyang; Shalom, The Gambia; Health and Development
Initiative; Young Volunteers for the Environment The Gambia; Wuli and Sandu
Development Agency; Agency for Village Support; Worldview The Gambia;
Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and
Children; Household Disaster Resilience Project; Proactive Youth for Socioeconomic and Health Rights; Children and Community Initiative for Development.
غانا
Centre of Posterity Interest Organization; Human Rights Reporters Ghana;
Apostle Padi Ologo Traditional Birth Centre; Nyankonton Aid Foundation;
Greener Impact International; Western Region Coastal Foundation;
Community and Family Aid Foundation; Elizka Relief Foundation; Global
Green Environmental Network; Abibiman Foundation; Centre for Initiative
Against Human Trafficking; Green Africa Youth Organisation; WUZDA – Ghana;
Independent Minds Association; Presbyterian Relief Services and Development;
Abundant Grace Female Foundation; Paradise Health Mission International.
غينيا
Solidarité Verte; Carbone Guinée; Union pour le Développement et la
Coopération (UDEC); Maison des Femmes Solidaires; ONG Synergies &
Développement; Développement Pour Tous; Cercle des Formateurs et Acteurs
Communautaires de Guinée; Agence Humanitaire Pour Le Development; Actions
pour la Santé des Mères et des Enfants de Guinée.
ساحل العاج
ONG Afrique Sante Communautaire; Initiative Village Vert et Solidarité; Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Côte d’Ivoire; ONG Mon Environnement; Boaz
Développement; Min-dja (Mon héritage); Yes Green Earth; ONG Vie Sacrée;
Actions des Jeunes Leaders pour l’Eveil des Consciences; Fraternite Solkidarite
Jeunesse Cote d’Ivore; Fédération Estudiantine des Droits de l’Homme; ONG
Sante Urbaine et Rurale; Jeunesse pour le Tourisme et l’Ecologie; Association
soeurs aidons nos enfants.
ليبيريا
Mulrany International Liberia; Global Peace and Development Organization;
Universal Farmers Association; Young Liberian Women Orgainzation for
Improvement Advocacy Network; Youth Empowerment for Progress.
مالي
Association Femmes et Enfants pour le Bien-Etre de Tous; Association Malienne
d’Eveil au Développement Durable; Fédération Nationale des Collectifs
d’organisations Féminines du Mali; Reseau Des Femmes Pour Les Droits
Environnementaux; Association pour le Développement en Zone Aride; Oeuvre
Malienne Pour le Développement des Zones Arides; Adventist Development and
Relief Agency Mali; Association Malienne d’Appui aux Initiatives Locales; ONG
Appui pour la Valorisation et la Promotion des Initiatives Privées; Appui Solidaire
pour le Renforcement de L’aide au Développement; Centre Technique pour
l’Environnement, la Santé et l’Agriculture; Association de Formation et d’Appui
au Développement; Association Malienne pour le Développement, la Protection
de l’Environnement et la lutte contre la Desertification; ONG AZHAR; Reseau
MUSONET; Association Malienne pour la Solidarité et le Développement.
النيجر
Reseau de la Jeunesse Nigerienne sur les Changements Climatiques; Vision
Plus; Association des Scouts du Niger; Groupe d’Appui au développement Rural
-Recherche Action “SHIRIN GOBE”; Développement pour un Mieux Être; ONG
Kawtal; Convergence pour la sécurité alimentaire, la paix et le développement
durable; Action pour le Développement du Sahel; Jeunes Volontaires pour
l’Environnement Niger; Action Directe pour la Protection de l’Environnement
Bonferey; ONG Appui au Développement Communuataire Tafriyt; Association
Nationale des Exploitants du Bois du Niger; ONG Tedhelte Entre Aide Niger;
Niger Vision.
نيجيريا
Lighthope Succor Worldwide Initiative; Initiative for Social Development in
Africa; Connected Advocacy For Empowerment And Youth Development
Initiative; Asabe Shehu Yar’Adua Foundation; Green Environmental Promoters
Society; Treasure of Wisdom Foundation Ministry; Women Environment
and Youth Development Initiative; Africa Centre for Citizens Orientation;
Environmental Protection Promoters Initiative; Integrity Missions International;
Enoch Adeyemi Foundation; Pan African Institute for Entrepreneurship and
Community Development; Ukana West Community Based Health Initiative;
Victory Walk Initiative; Rising Child Foundation; Unyime-Uboho Women and
Children Foundation; Mabeloboh Centre For Save Our Stars; Bege House
for support of Orphans & Widows Foundation; Global Hope for Women and
Children Foundation; Federation of Muslim Women’s Associations in Nigeria;
Health Education and Empowerment Initiative; Moses Omagwu Intercessory
Ministry; Human Rights and Grassroots Development Society; African Center
for Environmental and Rural Development; Welfare for Children and Teenagers
Initiative; Youth Crime Watch of Nigeria; Network Advancement Program for
Poverty & Disaster Risk Reduction; Kids & Teens Resource Centre; Playsafe Life
Care Foundation; Peace Empowerment Foundation; Our Lady of Perpetual Help
Initiative; Development Research and Synergy Initiative; Flamebass Foundation;
Center for Africa-wide Rural & Urban Campaign on Climate Change Mitigation
and Adaptation; Nature Cares Resource Centre; Abraham’s Children Foundation;
Bridge that Gap Hope for Africa Initiative; Rural Community Empowerment
Initiative; Sustainable Environment Food and Agriculture Initiative; Children
and Young People Living for Peace; Global Relief & Development Mission;

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث
Waldegrave Road, Teddington 8
London
TW11 8HT
United Kingdom
الهاتف777726 2089)0( +44 :
البريد اإللكترونيinfo@gndr.org :
gndr.org

صور الغالف (في اتجاه عقارب الساعة من
أعلى اليمين) :جومبا مارتن ،سريجان ناندان،
ساريكا غوالتي ،سريجان ناندان ،جومبا مارتن،
المبرت كولمان ،ساريكا غوالتي.
تصميم ستيرس ماكجيالن إيفز

