التقرير السنوي
21/2020

مقدمة
في  ، 21/2020نحن كمجتمع عالمي نواجه لحظة
أزمة غير مسبوقة .يعمل  Covid-19على دفع
مرونة البشرية إلى أقصى الحدود ،وله آثار كبيرة
على النسيج االجتماعي ،والثقافي ،واالقتصادي،
والسياسي ،والبيئي األوسع لحياتنا وسبل عيشنا.
لقد تأثر أكثر من  200مليون شخص ،الكوارث الفردية ضئيالً عند مقارنته
بالحجم غير المسبوق للوباء .لكن
ومات لألسف أكثر من أربعة ماليين
شخص .طبقا لتقديرات البنك الدولي فإن بالمقارنة مع العقدين الماضيين ،أفادوا
أن العام شهد عددًا من الكوارث أعلى
الوباء والركود العالمي قد يتسببان في
وقوع  1.4٪من سكان العالم في براثن من المتوسط ،وخسائر اقتصادية فاقت
 150مليار دوالر.
الفقر المدقع.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تسجيل 389
كارثة ناجمة عن تغير المناخ في عام
 ،2020أثرت على حوالي  98مليون
شخص ،وفقًا لما أفاد به مركز البحوث
والتنمية  /مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث .قد يبدو تأثير
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وعمال القطاع غير الرسمي ،والشباب.
وتكرارا الهشاشة
مرارا
تكشف تجربتهم
ً
ً
وعدم المساواة الكامنة في المجتمع الذي
نعيش فيه.
لقد دفع الوباء ،أكثر من أي وقت مضى،
إلى الحاجة إلى نهج يشمل المجتمع
بأسره .يجب أن نركز على االتساق
داخل وبين مجموعة أطر التنمية العالمية
التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

لذلك لم يكن عمل منظمات المجتمع
المدني على خط المواجهة بهذه األهمية
من قبل .إن الوباء ليس مجرد تهديد
آخر من بين العديد من الدوافع الحالية
للمخاطر .إنه يتحدانا أن نفكر في طرق
جديدة لاللتقاء  -على المستويات المحلية
ومرة أخرى ،فإن عواقب هذه الكوارث،
والوطنية والعالمية  -لضمان عدم تخلف
والوباء ،كان يشعر بها أكثر األشخاص
أحد عن الركب.
المعرضين للخطر :النساء ،وكبار السن،
واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص
هذا هو السبب في أن إستراتيجيتنا
الذين يعيشون في ظروف صحية
العالمية الجديدة ،القيادة المحلية من
أساسية ،والمهاجرون والالجئون،
أجل التأثير العالمي ،تأتي في الوقت

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

المشروع من التكيف واالستمرار في
المناسب بشكل خاص .إن السعي وراء
متابعة استراتيجية الشبكة ومشاريعنا
أهدافنا الثالثة  -تعبئة منظمات المجتمع
المدني وتعزيزها  ،ودعم حركة التوطين ،المختلفة.
والسعي إلى تنمية واعية بالمخاطر -
كما هو الحال دائ ًما ،فإن أعضاء
أصبح أكثر أهمية اآلن من أي وقت
 GNDRهم مصدر قوتنا وهويتنا ،وما
مضى.
زلنا مدينين لهم .هنا نشارك بفخر تقريرنا
السنوي مع الجميع.
كان العام محمو ًما بالنسبة لنا جميعًا في
الشبكة .لكن على الرغم من عمليات
اإلغالق والعمل من المنزل ،مضينا قد ًما .فرح كبير
لم يضعف الوباء معنوياتنا .نمت شبكة
رئيس المجلس العالمي
أعضائنا اآلن إلى أكثر من  1600مؤسسة
رومانا كبير
في  128دولة.
رئيس مجلس األمناء
على الرغم من أننا كنا مقيدين بعدم وجود
بيجاي كومار
اجتماعات ومؤتمرات وج ًها لوجه ،إال أن
المدير التنفيذي
التكنولوجيا الرقمية مكنتنا من التواصل
مع مجموعة واسعة من األعضاء
والشركاء والمانحين .جلبنا أصوات
المجتمعات األكثر عرضة للخطر إلى
المحادثات العالمية ،بما في ذلك المنتدى
السياسي رفيع المستوى .مكنتنا العالقات
القوية مع الجهات المانحة وشركاء

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء

2

رؤيتنا
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مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

من تصوير /GNDR :جومبا مارتن

عالم يعمل فيه الجميع معًا لتعزيز
ضا
قدرة األشخاص األكثر تعر ً
للمخاطر على المرونة ،ومنع
المخاطر من أن تصبح كوارث
الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء

3

في لمحة
%75
يقول األعضاء إن  GNDRعززت
قدرة منظمتهم على التعاون.

%82
لدي فهم أفضل لكيفية المساهمة في
التوطين المحلى

450

مقدمة

شخص

4,600

األفراد المشاركين في مبادرات
الدعوة التي تعزز إدارة مخاطر
الكوارث المجتمعية

المبادئ واألدوار

781

608

منظمة
عضو

110

دولة

يوافق األعضاء على أن GNDR
قد حسنت قدرة منظمتهم على تنفيذ
التنمية الواعية بالمخاطر.

4,000

شارك أعضاء من جميع أنحاء إفريقيا
وآسيا في اجتماعات التنسيق الوطنية
لتبادل الخبرات والتخطيط لألنشطة
المشتركة
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%73

القمة العالمية للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من الكوارث ()GNDR

79

تبادل النازحون وجهات نظرهم حول
المخاطر والصمود كجزء من مشروعنا
جعل النزوح أكثر أمانًا

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

حضر أشخاص من  45دولة جلسة
التدريب على كتابة المقترحات

األمور المالية

فريقنا

األعضاء

4

مبادئنا
سبعة مبادئ توجه نهج أعضائنا.
في فصول هذا التقرير سترى
أين نضع كل من هذه المبادئ
موضع التنفيذ.

دعم المساواة
بين الجنسين

1

البدء في
المستوى المحلي

تطبيق مناهج قائمة على التحوالت
الجنسانية
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مقدمة

العمل مع كافة المجموعات وعلى
كل األصعدة للسعي تجاه مصالح
المعرضون للمخاطر

التعرف على السياق المحلي ،وفهم
وجهات نظر المجتمع عن المخاطر

4

المبادئ واألدوار

2

وكون شراكات
َ
تعاون ّ ِ

حشد الموارد
المختلفة

5

تقاسم الموارد ،والبناء على القدرات
والمعرفة القائمة ومصادر المرونة
األخرى

الهدف 1

الهدف 2

3

شمول
كافة المجموعات

التأكد من ضم كافة المجموعات ،خاصةً تلك
األكثر عرضة للمخاطر

6

دعم االتساق بين
السياسات والممارسات

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

الهدف 3

األمور المالية

7

تحمل المسؤولية
أمام المجتمعات المحلية
األكثر تعرضا للمخاطر

التأكد من أننا نتحمل المسؤولية ونحث
اآلخرين على الشيء نفسه

فريقنا

األعضاء

5

أدوارنا
من أهم نقاط القوة في شبكتنا تنوع
خبرات ومهارات أعضائنا .في هذا
التقرير نسلط الضوء في كل فصل
على أمثلة عن األدوار التى لعبناها.

التحفيز

1

نحن نحفز على العمل وبذل الطاقات
عبر هذه الحركة التي تقوم بها منظمات
المجتمع المدني ،وما وراءها لتسريع
نهج المجتمع كله من أجل تحقيق
المرونة ،نحن نسهل ونؤيد العمل
المحلي من خالل العمل بالتضامن مع
ضا للمخاطر.
األشخاص األكثر تعر ً

القيادة الفكرية

4

نحن نقوم بالبحث وجمع وتوليد
وتبادل المعرفة ،بما في ذلك الخبرات
واالبتكارات المحلية.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

2

القائم بتعزيز
القدرات

نحن نعزز القدرات واإلمكانات من
خالل الدعم من عضو إلى عضو ،ومن
عضو إلى شريك.

5

إبراز األصوات

نحن نحشد األصوات المحلية ونستخدم
نفوذنا الجماعي للضغط والحمالت
لتلبية احتياجات وأولويات األشخاص
األكثر عرضة للمخاطر.

الهدف 2

الهدف 3

3

الحشد

نقوم بتطوير وتقوية العالقات
والشراكات من خالل ربط الجهات
الفاعلة المحلية والوطنية والدولية،
والعمل عبر مختلف المستويات
واألجندات واألطر.

تقديم التقارير

6

نحن نسعى جاهدين لضمان قدر أكبر
من المساءلة والشفافية من خالل
المراقبة واإلبالغ وتقييم التقدم على
المستوى المحلي.

األمور المالية

فريقنا

األعضاء

6

1
الهدف
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مقدمة

المبادئ واألدوار

من تصوير /GNDR :ساريكا غوالتي

تعزيز التعاون،
والتضامن ،وحشد منظمات
ال ُمجتمع المدني
الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء

7

المجموعات
االستشارية اإلقليمية
يضمن هيكل الحوكمة لدينا تمثيل
األعضاء بطريقة فعالة ومتجاوبة وشفافة.
كل أربع سنوات ،يقوم األعضاء في كل بلد
بتعيين عضوين ليكونا نقاط اتصال وطنية
(رجل وامرأة).

تمثيل األعضاء
بشفافية

ثم يجتمع هؤالء الممثلون الوطنيون
في كل منطقة فيما يسمى المجموعات
االستشارية اإلقليمية ( .)RAGsنقاط
االتصال الوطنية مسؤولة عن قيادة
أنشطة الشبكة العالمية للحد من الكوارث
على المستوى الوطني وعقد األنشطة
على المستوى اإلقليمي .يرأس كل
مجموعة إقليمية ممثل المجلس العالمي
من تلك المنطقة ،وبالتالي ضمان اتباع
نهج من القاعدة إلى القمة في إدارة
شبكتنا.

االنتخابات
في عام  ،2020دعا المجلس العالمي
إلى تشكيل مجموعات  RAGفي جميع
المناطق العالمية الثالثة عشر لضمان
حصول األعضاء على آلية رسمية
للتعاون والمشاركة .تم انتخاب 131
عضوا في  RAGمن  103دولة لتمثيل
ً
األعضاء في بلدانهم.
اجتماعات المجموعة االستشارية
اإلقليمية
عا عبر اإلنترنت
تم عقد  31اجتما ً
للمجموعات االستشارية اإلقليمية هذا
العام .تم تعريف نقاط االتصال الوطنية
باستراتيجيتنا الخمسية الجديدة .خالل
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مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

االجتماعات الالحقة  ،وضع األعضاء
خط ً
طا إقليمية لوضع وتنفيذ االستراتيجية
في مناطقهم .كما تم إطالع األعضاء
على خطط السكرتارية وأنشطتها ؛
وغيرها من القضايا التشغيلية ،بما
في ذلك المستجدات الخاصة بتقييم
المجموعات االستشارية اإلقليمية الذي تم
إجراؤه في وقت سابق من العام.
لقد طورت سبع مجموعات استشارية
إقليمية اآلن خطط تنفيذ إقليمية :لقد حددوا
بشكل مشترك األنشطة التي سيضطلعون
بها كجزء من الشبكة ،على المستويين
اإلقليمي والوطني لتحقيق أهدافنا
االستراتيجية العالمية.

فريقنا

األعضاء

8

الهدف 1

3

الدور

المنسق

المجموعات
االستشارية اإلقليمية
شرق أفريقيا وآسيا الوسطى

شرق وجنوب شرق آسيا

قررت منطقتي شرق إفريقيا وآسيا
الوسطى على التوالي االنخراط في
جماعات الضغط لبناء السالم ،والدعوة
لمعالجة الخطر الذي طال أمده للنزاع في
مناطقهما .خطط أعضاء غرب ووسط
أفريقيا وجنوب آسيا لتطوير برامج القيادة
النسائية.

اتفق األعضاء في شرق وجنوب شرق
آسيا على تسهيل المشاركة المشتركة
والدعوة في المؤتمر اإلقليمي للشؤون
اإلنسانية .يخطط أعضاء منطقة المحيط
الهادئ إلجراء ندوات عبر اإلنترنت
لتبادل الخبرات التي يقودها األعضاء
حول الصحة العامة ،والرفاهية النفسية
واالجتماعية ،واألمن الغذائي والمائي،
والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وإدرا ًكا لقوة التعاون ،سهل  12إقليم
تنمية القدرات وتبادل المعرفة بين
األعضاء ،فضالً عن تشجيع وتعزيز
المشاركة المشتركة في األحداث
اإلقليمية والعالمية ومتابعة جهود الدعوة
المشتركة.
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توفر المجموعات
االستشارية اإلقليمية
مساحة لتشكيل اتحادات
لجمع األموال معًا

االتحادات
توفر المجموعات االستشارية اإلقليمية
مساحة لتشكيل اتحادات لجمع األموال
معًا .ونتيجة لذلك ،شكلت مجموعة من
األعضاء من أمريكا الجنوبية اتحادًا
وقدموا مذكرتي مفهوم إلى المانحين
المحليين.

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

المبادىء

البدء في
المستوى المحلي

المساحة المدنية
كما أن كونك جز ًءا من المجموعات
ضا
االستشارية اإلقليمية قد ساعد أي ً
في توسيع المساحة المدنية .على سبيل
المثال ،بعد االنضمام إلى المجموعة
االستشارية آلسيا الوسطى ،تمكنت نقطة
االتصال الوطنية لتركمانستان من تنظيم
أول ورشة عمل على اإلطالق لمدة
يومين لمنظمات المجتمع المدني وممثلي
الحكومة في نوفمبر  2020حول "دور
منظمات المجتمع المدني في تعزيز
االستجابة للطوارئ والتدابير الوقائية
للكوارث الطبيعية".

الهدف 3

1

األمور المالية

كنتيجة لهذه الندوة عبر اإلنترنت ،تمكن
المشاركون من تقديم مسودة خارطة
طريق إلى إدارة عمليات الدفاع المدني
واإلنقاذ في وزارة الدفاع ،بهدف إشراك
منظمات المجتمع المدني في مشاورات
الحد من مخاطر الكوارث على المستوى
الوطني .ونتيجة لذلك ،تمت دعوة بعض
المشاركين إلى المنتدى الوطني للحد من
مخاطر الكوارث الذي نظمته الحكومة.

فريقنا

األعضاء

9

اجتماعات
التنسيق
الوطنية

تقديم
اإلستراتيجية
محليًا

اجتماعات التنسيق الوطنية تمكن أعضاء
 GNDRمن االجتماع معا .ييسرها ممثلون
منتخبون في كل دولة  -تسمى نقاط االتصال
الوطنية  -توفر هذه االجتماعات فرصة للتواصل
والتعاون ومشاركة المعرفة أثناء قيامهم بتنفيذ
استراتيجية الشبكة محليًا.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

المتمثلة في التعاون ،والتوطين ،والتنمية
وعقدت االجتماعات هذا العام في
نوفمبر وديسمبر .في حين تسببت جائحة الواعية بالمخاطر .تمكن األعضاء من
مناقشة وتحديد أنشطة الحد من مخاطر
 Covid-19في اضطراب شديد في
أمريكا الالتينية ،كان من الممكن عقد  19الكوارث التي ينبغي تحديد أولوياتها
على المستوى الوطني ،والقيام بالدعوة
اجتماعا ً في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا
المشتركة.
بمزيج من التنسيقات وجها ً لوجه وعبر
عضوا
اإلنترنت .شارك أكثر من 450
ً
بشكل مباشر.
نيجيريا وزيمبابوي
التخطيط التعاوني
في نيجيريا وزيمبابوي ،تم توسيع نطاق
مع إطالق استراتيجية  GNDRالجديدة
حضور االجتماعات ليشمل الشركاء،
في مايو  ،2020أتاحت اجتماعات
كوسيلة لزيادة الوعي بأدوات الدعوة
التنسيق الوطنية الفرصة للمنظمات
ً
المطورة حديثا .تم تطوير األدوات
األعضاء لاللتقاء والتخطيط للعمل الذي
بواسطة األعضاء كجزء من مشروعنا
يمكنهم القيام به معًا لتحقيق أهدافنا الثالثة
الدليل والتعاون من أجل التنمية الشاملة،

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

حيث توفر األدوات إرشادات لمنظمات
المجتمع المدني حول كيفية إنشاء
إستراتيجيات الحملة ورسائلها ،والتي
تركز بشكل خاص على الفئات المهمشة.
كما تبادل األعضاء نتائج البحوث وأقاموا
شراكات الدعوة لدعم حقوق النساء،
واألشخاص ذوي اإلعاقة على المستوى
الوطني.

فريقنا

األعضاء
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الهدف 1

الدور

القائم بتعزيز القدرات

اجتماعات التنسيق
الوطنية
جمهورية الكونغو

تنزانيا

في جمهورية الكونغو ،اتفق األعضاء
على التركيز على تطوير القيادات
النسائية وتعزيزها كوسيلة لمعالجة عدم
المساواة بين الجنسين في قلب مخاطر
الكوارث.

كانت إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
محور المناقشات في تنزانيا .تبادل
األعضاء النواتج والخبرات من تقديم
مشروعنا متعدد السنوات الذي يركز
على جعل النهج الذي يقوده المجتمع
ً
وقابل للتطوير .تم
للمخاطر مستدا ًما
توفير التدريب لألعضاء مع التركيز على
الحفاظ على البيئة.

قيرجيزستان
انضم ممثلو مكتب أمين المظالم ووزارة
االقتصاد في قيرجيزستان إلى اجتماع
التنسيق الوطني ،وناقشوا أسئلة من
ممثلي المجتمع المدني حول كيفية
تقليل فجوات االتصال وصنع القرار
بين الهيئات الحكومية والمجتمع .على
وجه التحديد ،تحدثوا عما يجب تغييره
حتى يثق المواطنون أكثر في الدوائر
الحكومية.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

2

تعزيز القيادات النسائية
لمعالجة عدم المساواة
بين الجنسين في قلب
مخاطر الكوارث

مقدمة

المبادئ واألدوار

وكون شراكات
َ
تعاون ّ ِ

المبادرات البيئية
كان هناك العديد من المبادرات البيئية
التي قدمها األعضاء بشكل تعاوني
كنتيجة الجتماعات التنسيق الوطنية.
في كينيا وتنزانيا ،نفذ األعضاء غرس
األشجار ومشاريع التوعية بالترشيد على
مستوى المجتمع المحلي.

لقد تغلب العديد من األعضاء على
الحواجز التي تحول دون التعاون بسبب
جائحة  Covid-19والقيود الحكومية
من خالل إنشاء مجموعات صغيرة
يمكنها مشاركة ومناقشة استراتيجية
الشبكة وأولويات الحد من مخاطر
الكوارث .استفادت المجموعات من
تطبيقات االتصاالت الرقمية مثل
مجموعات  WhatsAppللبقاء
على اتصال منتظم  -وكوسيلة لتبادل
المعرفة والمعلومات.

أعطى األعضاء في مصر األولوية
لدمج مفاهيم ومبادرات الحد من مخاطر
الكوارث في مشاريع التنمية الحالية.
كما ابتكروا طرقًا لتنسيق مشاركتهم
القوية والجماعية في األحداث الوطنية،
واإلقليمية ،والعالمية.

الهدف 1

المبادىء

الشبكات الرقمية

جمهورية مصر العربية

الهدف 2

2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا
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القمة العالمية
الرقمية 2020
كل عامين ،نعقد قمة عالمية تجمع األعضاء،
والشركاء ،والخبراء في الحد من مخاطر
الكوارث .تم تصميم الحدث لتوفير مزيج من
تعزيز القدرات وفرص التواصل والتعاون.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

تجمع الخبراء على
المستوى المحلي
المانحة والمنظمات المحلية حول
مفتوحة للجميع
تحديات التوطين ؛ أدوات للحد من
نظرا لجائحة  ، Covid-19تم تقديم
ً
المخاطر في ظروف الصراع ؛ التنمية
قمتنا لعام  2020كمؤتمر عبر اإلنترنت،
الواعية بالمخاطر في التعليم االبتدائي ؛
وليس بشكل حضوري .كانت هذه في
والدروس حول النهج القائمة على النظام
الواقع نعمة مقنعة :لم نقتصر على
اإليكولوجي لبناء القدرة على المرونة.
صا،
سعتنا المعتادة التي تبلغ  150شخ ً
كانت هذه الجلسات متاحة باللغات
ولكن يمكننا توجيه الدعوات إلى جميع
اإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية،
األعضاء.
والعربية.
جلسات مباشرة
ضا
استضاف الموقع المخصص للقمة أي ً
على مدار ثالثة أسابيع في أكتوبر ،عقدنا ثروة من الموارد ،ولوحات المناقشة
 30جلسة مباشرة حول موضوعات
المتعلقة بمحركات المخاطر الستة لدينا ؛
تشمل :كيف يمكن لمنظمات المجتمع
باإلضافة إلى مساحة مفتوحة لألعضاء
المدني والبرلمانيين عقد شراكة فيما
لمناقشة أولوياتهم اإلقليمية للحد من
بينهم ؛ الموائد المستديرة بين الجهات
المخاطر.

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

تمثيل أصحاب المصلحة
صا،
إجماالً ،حضر القمة  781شخ ً
يمثلون  608منظمة أعضاء مختلفة
من  110دولة ،بما في ذلك األشخاص
الذين يمثلون المجتمعات األكثر عرضة
للخطر ،واألكاديميين ،والسلطات
المحلية ،والحكومات الوطنية،
والمنظمات غير الحكومية الدولية،
والجهات المانحة ،وممثلي البنك الدولي
واألمم المتحدة.

فريقنا

األعضاء
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الهدف 1

4

الدور

القيادة
الفكرية

القمة العالمية الرقمية
2020
العروض التقديمية وتسجيالت الفيديو
بأربع لغات من  19جلسة متاحة اآلن
على موقع Community Platform
الخاص باألعضاء حصريا.
حضر جلسات إطالق استراتيجية
صا ،وبعد
 GNDRالجديدة  218شخ ً
ذلك ذكر  ٪93من المشاركين إن نهجنا
الجديد ومدته خمس سنوات مفيد لعملهم.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مهارات وأفكار جديدة
أكد  ٪76من المشاركين أنه من خالل
المشاركة في القمة ،تعلموا مهارات
ومعارف وأفكار ومناهج جديدة تمكنهم
من المضي قد ًما في عملهم .التزم ٪60
من المشاركين بالتعاون مع األعضاء
اآلخرين في األنشطة بعد الحدث.
في االستطالع غير محدد الهوية الذي
أجري بعد الحدث ،أفاد أحد األعضاء:
"سأستخدم هذه المهارات التي تعلمتها من
هذه الندوة عبر اإلنترنت في برنامجي
التدريبي حول بناء القدرات في إطار
مختلف برامج إدارة الكوارث على
مستوى المنطقة ".كما أفاد آخر" :سأقوم
باستكشاف فكرة بدء اإلرشاد بين خبراء
الحد من مخاطر الكوارث المحليين
ووكاالت التنمية".

مقدمة

المبادئ واألدوار

%76

من المشاركين أكدوا أنهم من خالل
المشاركة في القمة ،تعلموا مهارات
ومعارف وأفكار ومناهج جديدة تمكنهم من
المضي قد ًما في عملهم

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

3

المبادىء

إدراج
كافة المجموعات

%60

من المشاركين ملتزمون بالتعاون مع
األعضاء اآلخرين في األنشطة بعد الحدث

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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قصص عن إنجازاتنا

إدراج اإلعاقة
في الفلبين

من تصوير /UNDRR :جيريمي كرويس

لعب مشروع  ،A2Dإحدى المنظمات األعضاء
دورا رائدًا في تطوير وتسهيل
في ً ،GNDR
شبكة الحد من مخاطر الكوارث الشاملة لإلعاقة
في سيبو .المديرة التنفيذية كاثرين فيلمونت
تتحدث عن المخاطر المحلية والقائدة المجتمعية
الملهمة التي تعمل معها.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا
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قصص عن إنجازاتنا

الحد من مخاطر الكوارث شامل للكوارث

بدأت مشاركتها في الحد من مخاطر
الكوارث بعد إعصار هايان في عام
 .2015نظم مشروع  A2Dسلسلة من
المشاورات مع أصحاب المصلحة لتوثيق
التخطيط غير الكافي
تجارب األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء
وبعد اإلعصار .وشاركت منظمة السيدة
تعرف كورازون باجويو كالرين كل
كالرين" ،النساء ذوات اإلعاقة" LEAP
شيء عن هذه الصعوبات .بعد إصابتها
بشلل األطفال في طفولتها ،ال تزال الفتاة to Social and Economic
 ، Progressمشاركة نشطة .ما بدأ
البالغة من العمر  62عا ًما تعاني من
ضعف في قدرتها على الحركة وتستخدم كمحادثات بين منظمات األشخاص ذوي
كرسي متحرك .تقول" :من الصعب علي اإلعاقة ،وقادة المجتمع وغيرهم من
حتى أن أركض لطلب المساعدة"" .أو أن العاملين في مجال الكوارث أصبح شبكة
أتحرك وأمد يدى نحو األشياء إذا لم أكن سيبو الشاملة للحد من مخاطر الكوارث،
والتي تعد السيدة كالرين هي الداعية
مستعدًا.
الحالية لها.
تقول السيدة كالرين" :لن يتمكن 80
بالمائة من األشخاص ذوي اإلعاقة من
فورا دون صعوبة في حالة
اإلخالء ً
وقوع كارثة مفاجئة" .من المرجح أن يتم

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

في الوقت الحاضر ،يتعاون مشروع
 A2Dوالسيدة كالرين وأعضاء
وشركاء الشبكة لتعزيز حقوق اإلعاقة
في المقاطعة .تشمل المبادرات التعاونية
الجوالت الترويجية ،والتدريب ،والبرامج
الحوارية اإلذاعية ،والندوات والمؤتمرات
الموجهة نحو تعميم الشمول والتنوع -
ليس فقط في الحد من مخاطر الكوارث
والتأهب لحاالت الطوارئ ،ولكن في
التنمية بشكل عام.

تعميم اإلدماج والتنوع

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

من تصوير /UNDRR :جيريمي كرويس

أكثر من  100جهاز استشعار تراقب
تحركات الطقس ،والماء ،واألرض عبر
اإلعصار ،ومقاطعة سيبو المعرضة
للزالزل في الفلبين .يقال إن البيانات
يمكن أن تحذر من المخاطر المحتملة
التي تهدد الحياة لمدة تصل إلى تسع
ساعات قبل حدوثها .ولكن حتى مع
وجود مثل هذه الهياكل المعقدة ،ال يزال
األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون تحديات
كبيرة عند وقوع الكوارث.

ترك األشخاص ذوي اإلعاقة ،أو التخلي
عنهم أثناء عمليات اإلجالء الناجم عن
الكوارث ،بسبب عدم كفاية التحضير
والتخطيط ،فضالً عن المرافق والخدمات
التي يتعذر الوصول إليها.

حقوق المعوقين

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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قصص عن إنجازاتنا

الدور

رفع الوعى
غالبًا ما يكون الوعي نقطة البداية
للشمولية .يتكون فريق المدربين بقيادة
السيدة كالرين من أشخاص ذوي
إعاقة :غالبًا ما يدفع مارفلوس جوردا،
وهو مدرب يعاني من إعاقة بصرية،
المشاركين إلى التفكير في كيفية إخالء
شخص كفيف ،على سبيل المثال أثناء
التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

من تصوير /UNDRR :جيريمي كرويس

مساهم في التنمية

مقدمة

المبادئ واألدوار

إدراج
كافة المجموعات

من تصوير /UNDRR :جيريمي كرويس

نشوب حريق .ماريا أجباي ،مدربة صم ،إلمكانية الوصول في المباني ويقدمون
تعلم أساسيات لغة اإلشارة .وتقول" :يجب توصيات حول كيفية جعل أماكنهم أكثر
أن يعرف ممثلو الشرطة والحكومة كيفية سهولة.
التواصل معنا" .ويضيف أغباي" :يجب
تقول السيدة كالرين" :لقد توصلنا إلى
أن يحضر هذا النوع من التدريب وحدات
إدراك أننا جزء من المجتمع"" .نحن لسنا
الحكومة المحلية ،والمتطوعون ،ورجال
عبئا على المجتمع ،ولكننا مساهم في
اإلنقاذ".
التنمية".
يحتاج الصم مثلها إلى أن يكونوا هم من
يديرون ورش العمل من أجل تعريض
المجتمع السمعي للمجتمع األوسع.
يسافر فريق التدريب في جميع أنحاء
المقاطعة لزيادة الوعي بإدراج اإلعاقة
في الحد من مخاطر الكوارث  -للحد من
اعتبارها وصمة العار .كلما كانت هناك
فرصة ،يقومون بإجراء عمليات تدقيق

المبادىء

القيادة
الفكرية

حلول بسيطة
يتضمن تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث
العديد من الحلول البسيطة :يجب أال
تستخدم إنذارات اإلنذار المبكر الصوت
فقط  -يمكن للضوء الوامض أن يحذر
الشخص األصم من المخاطر الوشيكة.
يجب أن تكون طرق اإلخالء في متناول
األشخاص ذوي القدرة المحدودة على
الحركة .يجب تقديم التدريب على التأهب
للكوارث بلغة اإلشارة ،وإتاحة الموارد
العامة في شكل صوتي أو نص كبير
لضمان إمكانية الوصول .يجب أن يتلقى
مقدمو الخدمات الحكومية تدريبًا مكثفًا
على استخدام مبادئ واستراتيجيات شاملة
مختلفة لضمان عدم استبعاد أي شخص،
أو تخلفه عن الركب.

4

3

الوعي هو نقطة
البداية للشمولية

تم جمع هذه القصة بالشراكة مع  UNDRRكجزء
من مشروع "وجوه المرونة".

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية
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2

الهدف

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

من تصوير /GNDR :جومبا مارتن

دعم حركة
التمكين
المحلي
مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية
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خطط المرونة
المجتمعية
قام  694من المجتمعات المعرضة للمخاطر
في  49دولة بتقييم التهديدات على حياتهم وسبل
عيشهم ،والعوائق التي تحول دون إدراجهم في
خطط وأنشطة التنمية ،وحصولهم على الموارد
األساسية لبناء القدرة على الصمود.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

خطوة نحو التوطين

لمعالجة الثغرات التي حددوها ،قام كل
مجتمع محلي بوضع وتنفيذ خطة عمل
محلية بدعم من التمويل الذي تم حشده
من قبل الشبكة.
يقودها المجتمع
طورت المجتمعات خطط عملها بنا ًء
على االستنتاجات المستخلصة من
االستطالعات من مشروعنا األوسع
المشاهدات من خط المواجهة .ثم تم
تطوير خطط العمل المحلية من قبل
المجتمعات مع أصحاب المصلحة
المحليين ،مثل السلطات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني.

الهدف 1

الهدف 2

التوطين

خطط العمل

تعتبر عملية وضع خطط عمل محلية
تعالج خطط العمل المحلية عوامل
خطوة نحو التوطين :تتخذ المجتمعات
المخاطر األساسية مثل الفقر ،ونقص
الوصول إلى المياه ،والمشاركة الضعيفة قراراتها الخاصة بشأن اإلجراءات
للمجتمعات في عمليات الحد من المخاطر التي تساعدها على تقليل المخاطر التي
تواجهها .طورت هذه الخطط أوجه
من قبل الحكومات المحلية ،والصراع،
تآزر بين المجتمعات المحلية وأصحاب
من بين أمور أخرى.
المصلحة اآلخرين ،وقدمت الزخم
تحدد كل خطة األنشطة الرئيسية التي
للمشاركة المستمرة والتعاون على
ينبغي القيام بها ،ومن قبل من ،والموارد
المستوى المحلي من أجل صنع القرار
الالزمة لذلك .يمنح التمويل كل مجتمع
الجماعي.
فرصة لتنفيذ نشاط واحد ذي أولوية من
خطة العمل الخاصة به ،بهدف إطالق
المزيد من المبادرات.

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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الهدف 2

1

الدور

التحفيز

خطط المرونة
المجتمعية
بنجالدش

مالي

اتخذت المجتمعات المحلية في مالي
في بنغالديش ،أنشأت المجتمعات تحالفًا
إجراءات جماعية مع المنظمات
للمشاركة المدنية  -وهو عبارة عن
المجتمعية لتدريب السكان على إدارة
منصة دعوة ستوفر مساحة للمجتمعات
النزاعات وحلها .توضح النتائج أن
للمشاركة بفعالية مع الحكومة المحلية.
ضا جز ًءا أنشطة تخطيط العمل آراء من خط
وستكون المنظمات المجتمعية أي ً
المواجهة ساهمت في بناء نهج أكثر
من هذا التحالف.
تماس ًكا للحد من آثار مخاطر الكوارث
على المستوى المحلي.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

قامت المجتمعات بتجريب
أفكار جديدة ،لتكون بمثابة
نموذج للحكومات المحلية
لتكرارها

الهدف 1

الهدف 2

1

المبادىء

البدء في
المستوى المحلي

طاجيكستان

التعاون الحكومي

في طاجيكستان ،أدركت بلديتان
حضريتان أهمية الوصول إلى المعلومات
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث،
والتكيف مع تغير المناخ ،وأدرجتا ذلك
كإحدى نقاط العمل الخاصة بهما .تقوم
العديد من منظمات المجتمع المدني
المحلية المنخرطة في برنامج آراء من
خط المواجهة اآلن بتكرار هذا النهج في
المجتمعات األخرى التي تواجه مخاطر
مماثلة.

كان أحد أهم تأثيرات برنامجنا هو
قدرة المجتمعات على تحديد قضاياهم،
وحلولهم وتنفيذها بالتعاون مع الحكومة
المحلية ،والمجتمع المدني .كما أطلقت
خطط العمل أنشطة عززت مشاركة
الفاعلين المحليين مع المجتمعات
المحلية .قامت المجتمعات بتجريب
أفكار جديدة ،لتكون بمثابة نموذج
للمجتمعات األخرى أو الحكومات
المحلية لتكرارها.

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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إدارة
مخاطر الكوارث
المجتمعية
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية
( )CBDRMهي نهج يم ّكن المجتمعات من
مراقبة ،وتقييم المخاطر والخطط وإجراءات
التنفيذ الخاصة بهم للحد من الكوارث.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

مستدامة ومؤسسية

ومع ذلك ،يمكن أن تفشل هذه المبادرات
في كثير من األحيان بسبب استبعاد
المجتمعات من عمليات صنع القرار
األوسع التي تقودها السلطات المحلية،
وأصحاب المصلحة اآلخرين .يهدف
مشروعنا ،بقيادة أعضاء الشبكة العالمية
للحد من مخاطر الكوارث ،إلى جعل
نهج  CBDRMمستدامة ومؤسسية ،من
خالل تحديد السياسات والهياكل واآلليات
التي يمكن أن توفر بيئة تمكينية للحد من
مخاطر الكوارث المحلية.

الهدف 1

الهدف 2

تجربة جماعية

حمالت الدعوة

في العامين األولين من المشروع ،تم
إنتاج مجموعة أدوات جمعت الخبرات
الجماعية ألكثر من  200منظمة من
منظمات المجتمع المدني العاملة في
 - CBDRMوعوامل النجاح الرئيسية
لتوسيع نطاق هذه األساليب.

ولدعم هذه األنشطة ،قدمت سكرتارية
الشبكة العالمية للحد من الكوارث
التدريب على الدعوة لشركاء المشروع.
ثم عقد ستة شركاء ورش عمل محلية
مع منظمات المجتمع المدني اآلخرين،
وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير
خطط دعوة وطنية مشتركة .طالبت
حمالت التوعية الناتجة في كل بلد
بالتغيير من حكوماتهم.

التعلم المشترك
شارك شركاء المشروع هذا العام في
جميع أنحاء آسيا ،وإفريقيا ،وأمريكا
الالتينية تعلمهم مباشرة مع السلطات
الحكومية المحلية والمنظمات العاملة على
المستويين الوطني واإلقليمي  -بهدف بناء
االلتزام السياسي والمساءلة للمجتمعات
األكثر عرضة للمخاطر.

الهدف 3

األمور المالية

أدت الحمالت الناجحة إلى اجتماعات
تعاون وطنية حضرتها السلطات
الحكومية المسؤولة عن إدارة الكوارث
ومنظمات المجتمع المدني الوطنية
ووسائل اإلعالم.

فريقنا

األعضاء
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الهدف 2

1

الدور

التحفيز

إدارة مخاطر
الكوارث المجتمعية
ناقش الحضور الثغرات التي تم تحديدها
وااللتزام المطلوب من جميع أصحاب
المصلحة .أشركت مبادرات الدعوة أكثر
من  300,000شخص على مستوى
العالم.
الهند
عمل شركاء  ،SEEDSوهي منظمة
غير حكومية في الهند ،مع الهيئة الوطنية
إلدارة الكوارث ولجنة السياسات لمعالجة
فجوات السياسة مثل :عدم وصول
المجتمعات إلى الموارد ،وعدم مشاركة
المجتمعات في خطط التنمية والعمليات
والمراقبة.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

خطوة إيجابية نحو
توطين الحد من مخاطر
الكوارث وتحول السلطة
نحو المجتمعات األكثر
عرضة للمخاطر

مقدمة

المبادئ واألدوار

7

المبادىء

تحمل المسؤولية أمام
المجتمعات المحلية األكثر
تعرضا للمخاطر

الفلبين
في الفلبين ،طور شريكنا في المشروع،
إصدارا محليًا
مركز التأهب للكوارث،
ً
من مجموعة األدوات إلضفاء الطابع
المؤسسي على  .CBDRMسلطت حملة
رقمية عبر اإلنترنت وسلسلة من الندوات
عبر اإلنترنت الضوء على قيمة النهج
المجتمعية .تم إنشاء مجموعة األدوات
اآلن كدليل لجميع منظمات المجتمع
المدني الوطنية والمحلية التي تعمل على
دمج العمليات التي يقودها المجتمع في
إدارة المخاطر في الدولة.

الهدف 1

الهدف 2

بوركينا فاسو

التوطين

في بوركينا فاسو ،أدت ورشة عمل
للدعوة نظمتها  R-MARPإلى توقيع
مواثيق مع أربع بلديات لدمج خطط الحد
من مخاطر الكوارث في خطط تنمية
المجتمع.

بعد نجاح مبادرتنا ،قامت ممول
المشروع ،الوكالة األمريكية للتنمية
ضا بمراجعة جوانب إرشادات
الدولية ،أي ً
طلبات التمويل الخاصة بها لتضمين
العوامل الرئيسية لجعل CBDRM
مستدامة .تكمن أهمية ذلك في أن
المنظمات التي تتقدم بطلب للحصول
على تمويل لتعبئة المجتمع تحتاج إلى
تحديد جميع االعتبارات.

جمهورية الدومينيكان

في جمهورية الدومينيكان ،حملة توعية
مشتركة ؛ نظمت من قبل  SSIDتم
تسليمها من قبل المكتب الوطني لألرصاد
كل من إنجازات المشروع هذه هي
الجوية ،وإدارات السلطة المحلية،
خطوة إيجابية نحو توطين الحد من
والصليب األحمر ،ومجموعات كنسية
مخاطر الكوارث وتحول السلطة نحو
مختلفة.
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر.

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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التدريب على
تنمية الموارد
والتدريبات
في استطالع األعضاء لعام  ،2019ذكر ٪68
من المشاركين أنهم بحاجة إلى الدعم لتعزيز
قدرتهم على تنمية الموارد .قال األعضاء إنهم
يريدون فهم الجهات المانحة التي من المرجح
أن تدعم عملهم ،وتطور مهاراتهم في كتابة
المقترحات الخاصة بمنح التمويل.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

%68

من األعضاء قالوا إنهم بحاجة إلى
الدعم لتعزيز قدراتهم على تنمية الموارد

ولتلبية هذه االحتياجات ،عقدنا سلسلة من
ورش العمل الخاصة بكتابة المقترحات،
كجزء من القمة العالمية للشبكة العالمية
للحد من الكوارث في أكتوبر .تم تصميم
كل جلسة وفقًا الحتياجات منظمات
المجتمع المدني في منطقة عالمية محددة.
ركز المحتوى على هيكل وثائق االقتراح
والمتطلبات الرئيسية للمانحين ،على
سبيل المثال :بيان المشكلة ونظرية
التغيير ،ميزانية دقيقة وإثباتًا لكيفية توافق
المشروع المحتمل مع أهداف الجهة
المانحة.

الهدف 1

الهدف 2

اجتماع احتياجات األعضاء
لقد عقدنا جلسة بعنوان "تحديات
الثالثة األعلى لكتابة االقتراح " التي
استجابت للصعوبات الرئيسية التي ذكر
األعضاء أنهم يواجهونها عند إعداد
المقترحات .وشمل ذلك موضوعات
مثل :كيفية التعامل مع المانحين ،كيفية
بناء سرد قوي ،وكيفية وضع إطار عمل
منطقي .حضر  79مشار ًكا الدورة ،مع
مشاركين من  45دولة بما في ذلك بنين،
وتايالند ،ورواندا ،واألرجنتين ،ومصر،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،واليمن
على سبيل المثال ال الحصر.

الهدف 3

األمور المالية

تشير التعليقات الواردة من األعضاء إلى
أنهم وجدوا أن هذه الجلسات مفيدة للغاية
الكتساب فهم أفضل للعناصر الرئيسية
لما يدخل في المقترح ناجح ،وكذلك
في فهم عملية تقديم المنح من منظور
المانحين.
تعاون أقوى
وعقدت جلسات متابعة لكل منطقة حول
كيفية الشراكة مع المنظمات األخرى
لتشكيل تآلف يمكنه التعامل بشكل جماعي
مع المانحين.

فريقنا

األعضاء
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الهدف 2

2

الدور

القائم بتعزيز القدرات

التدريب على تنمية الموارد
والتدريبات
كان الهدف من هذه الجلسات هو دعم
األعضاء في تكوين عالقات تعاون
أقوى .نظرت الجلسة في األدوات التي
يمكن استخدامها الستكشاف مجاالت
مثل نقاط القوة والتآزر بين الشركاء
المحتملين ،إلى جانب النظر في نقاط
الضعف ،واالختالفات في الهيكل ،وصنع
القرار .بعد التدريب ،قدمت المجموعة
االستشارية اإلقليمية للشبكة العالمية
للحد من الكوارث الطبيعية في جنوب
إفريقيا اقترا ًحا إلى صندوق األمم المتحدة
للديمقراطية ،والذي طوروه معًا في قمتنا.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
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تنمية الموارد اإلقليمية
كجزء من اجتماعات مجموعتنا
االستشارية اإلقليمية في بداية عام
 ،2021قدم منسق تنمية الموارد
عروضا ً حول كيفية القيام بتنمية الموارد
على المستوى اإلقليمي .لدعم األعضاء
بشكل أكبر ،تتم مشاركة نصائح تنمية
الموارد ومكالمات المانحين على أساس
أسبوعي على موقع األعضاء الحصري،
منصة المجتمع ،بهدف زيادة القدرات
وتوفير الفرص لوضع التدريب موضع
التنفيذ.

مقدمة

المبادئ واألدوار

أدت المبادرات إلى مناقشات بين المنظمات
األعضاء في كل منطقة حول تشكيل تآلفات
استباقية للتقدم بطلب للحصول على
مقترحات التمويل المشترك

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

5

المبادىء

قم بتعبئة موارد متعددة
مقترحات مشتركة
وقد أدت مبادرات تعزيز قدرات تنمية
الموارد المشتركة هذه إلى مناقشات
بين المنظمات األعضاء في كل منطقة
حول تشكيل تآلفات استباقية بهدف
التقدم معًا بمقترح مشترك .كان هذا
قويا ً في منطقة شرق إفريقيا حيث
يبحث األعضاء بشكل تعاوني عن
دعوة مانحين للتقدم بطلب للحصول
عليها معًا .باإلضافة إلى ذلك ،استمر
التواصل وتبادل التعلم وأفضل
الممارسات فيما يتعلق بتنمية الموارد
من خالل المجموعات االستشارية
اإلقليمية واجتماعات التنسيق الوطنية.

فريقنا

األعضاء
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قصص عن إنجازاتنا

القيادات النسائية
تتصدى ألخطار الكوارث
في البرازيل

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

من تصوير /UNDRR :جوليا ليموس ليما

قضى رودريجو دالميدا ،عضو الشبكة العالمية
للحد من الكوارث الطبيعية ،أكثر من عقد من
الزمن يجمع بين أعضاء المجتمع ومنظمات
المجتمع المدني والحكومة المحلية لمعالجة
مخاطر الكوارث .يصف عمله مع مجتمع
واحد في ريو دي جانيرو اتخذ إجراءات للحد
من تأثير الفيضانات.
الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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قصص عن إنجازاتنا
قيادة مجتمعية
يتولى المتطوعون بقيادة كريستينا
اآلن مسؤولية مراقبة هطول األمطار
ومستويات األنهار على امتداد  12كم
من نهر بيابانا .تتم مشاركة البيانات
رقميًا وتتواصل المجموعة باستخدام
.WhatsApp

من تصوير /UNDRR :جوليا ليموس ليما

بدأت رحلتها لتصبح رائدة في مجتمعها
في عام  .2008أسفرت األمطار الغزيرة
عن فيضانات كبيرة عبر وادي كويابا.
تقول" :كان األمر كما لو كان بيتي في
وسط البحر"" .وعندما نظرت حولي
في المسافة ،كان بإمكاني رؤية قوارب
صغيرة ،فقط تلك كانت منازل أخرى".

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

دمرت مياه الفيضان منزلها في الطابق
األرضي كما دمرت العديد من ممتلكاتها.
كانت حامالً في ذلك الوقت وتسببت
التجربة في فقدانها لطفلها.
قبل حدوث الفيضانات التالية في عام
 ،2011تمكنت من إعادة بناء منزل
عائلتها في الطابق الثاني .خالل الشهر

مقدمة

المبادئ واألدوار

نهج جديد للمخاطر

من تصوير /UNDRR :جوليا ليموس ليما

كريستينا روزاريو دي أوليفيرا هي
واحدة من بين عشرات المتطوعين الذين
يراقبون هطول األمطار ومستويات
األنهار في إيتايبافا  ،وهي منطقة جبلية
بوالية ريو دي جانيرو .شهد الوادي،
الذي يُطلق عليه اسم "الحجر الذي
يبكي" ،فيضانات واسعة النطاق أدت إلى
خسائر في األرواح والمنازل.

والنصف الذي أعقب العاصفة ،تمكنت
كريستينا من إيواء عشرات العائالت
مترا
في منزلها الذي تبلغ مساحته ً 90
صا شردتهم
مربعًا .وبقي معها  40شخ ً
الكارثة.

المتطوعون اآلن
يرصدون هطول األمطار
ومستويات األنهار
الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

التقيت كريستينا بعد بضعة أشهر .كنت
أقوم بتدريب المتطوعين في أنشطة
السالمة المدرسية لمنظمة Save the
 Childrenوكانت تعمل في إحدى
المدارس المشاركة في المشروع .في
عا قائ ًما على
وقت الحق صممت مشرو ً
السالمة المدرسية ومجموعات الدفاع
المدني المجتمعية واجتمعنا معًا مرة
أخرى.
تطلبت تجربة الفيضانات في والية
ريو دي جانيرو اتباع نهج جديد إلدارة
المخاطر.

األمور المالية
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قصص عن إنجازاتنا

الدور

إبراز األصوات

أدى إدخال قانون اتحادي في عام 2012
إلى إنشاء نظام الدفاع المدني الوطني:
آلية لربط الهيئات الحكومية الوطنية
بالمجتمعات في المناطق المعرضة
للمخاطر .تم تشكيل مراكز الدفاع المدني
المحلية ،والمعروفة باسم ،NUDECs
من قبل مجموعات من السكان الذين
تلقوا تدريبات في الوقاية من الكوارث
واالستجابة للطوارئ.

من تصوير /UNDRR :جوليا ليموس ليما

النساء تقود العمل

شراكات الدفاع المدني
كرست كريستينا جز ًءا من منزلها
ليكون مكتبًا بدوام كامل ومساحة عمل
حيث تلتقي مجموعتها من المتطوعين.
إنهم يعملون في شراكة مباشرة مع
إدارة الدفاع المدني بالبلدية ،مما يسمح
بمشاركة البيانات المحلية واتخاذ
إجراءات استجابة مشتركة متفق عليها
أثناء هطول األمطار الغزيرة.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

5

جميع المتطوعين
من النساء اللواتي
يعشن في الحي

مقدمة

المبادئ واألدوار

جميع المتطوعين من النساء اللواتي
يعشن في الحي ،ومن بينهن عامالت في
مجال الرعاية الصحية ،ومعلمات وربات
منازل .خالل الفترة ،2021-2020
حددت المجموعة المخاطر التي يواجهها
المجتمع ،مثل الفيضانات واالنهيارات
األرضية .لقد حددوا خطط اإلخالء
وقدموا التدريب على إدارة المخاطر،
على سبيل المثال في المدارس .لقد م ّكن
المتطوعون السكان من تحديد المخاطر
في المكان الذي يعيشون فيه  -واستخدام
هذه المعرفة لمنع الكوارث في المستقبل.

4

المبادىء

ادعم المساواة بين
الجنسين
تقول كريستينا" :بعد كل ما حدث لي،
قررت البقاء في مجتمعي .يجب أن أحب
مجتمعي .وهكذا ،أدركت" :ما الذي
يمكنني فعله لتحسين المكان الذي أحبه
كثيرا؟" سيقول بعض الناس أن دور
ً
المرأة هو الغسيل ،والكي ،والترتيب،
والطهي .لكن ال .هناك العديد من األدوار
المهمة األخرى داخل المجتمع ،وداخل
المجتمع ،والتي تحتاج إلى تقدير.

مشاركة أصحاب المصلحة
لقد تشرفت بالعمل مع كريستينا
ومجموعتها عدة مرات على مر السنين
في العمل التعاوني للحد من مخاطر
الكوارث  -حيث جمعت المتطوعين في
 NUDECمع منظمات المجتمع المدني
والسلطات المحلية.

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

تم جمع هذه القصة بالشراكة مع UNDRR
كجزء من مشروع "وجوه المرونة".

فريقنا
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3
الهدف
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مقدمة

المبادئ واألدوار

من تصوير /GNDR :إيتينوزا إيفون

السعي لتنفيذ
عمليات تنمية قائمة
على الوعي بالمخاطر
الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية
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جعل
النزوح أكثر
أمانًا

تمت مقابلة
 4,600نازح
في  11دولة

تم تشريد أكثر من  80مليون شخص في جميع
أنحاء العالم قسرا ً بحلول نهاية عام .2020
في المتوسط ،يتم تهجير األشخاص لمدة
 20عا ًما .يهدف مشروع  GNDRالجديد إلى
حماية األرواح وسبل العيش واألصول للنازحين
في المناطق الحضرية.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

هناك نقص واضح في الخدمات األساسية في مدينة الموصل .عند وصولهم ،وجدوا
بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية
مثل الغذاء ،والماء ،والتعليم ،والصحة .ال أنفسهم في خطر من مخاطر جديدة.
الدولية ،تشمل أنشطة المشروع بحثًا
لجمع المعلومات حول التجارب المباشرة يزال النازحون معرضين للمخاطر بشكل
إحدى المنظمات األعضاء في العراق،
كبير ،وغالبًا ما يعيشون في ضواحي
للنزوح ،فضالً عن الحلول المحلية
والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها
المدن في مستوطنات رسمية دون عمل،
الناجحة وحمالت الدعوة.
لدواعي أمنية ،تقدم مشروعنا على أرض
أو منازل ،أو خدمات صحية ،واجتماعية
الواقع .في الموصل ،حددوا األماكن التي
وقد أجرى األعضاء المنفذون للمبادرة
آمنة.
تعيش فيها المجموعات المعرضة للخطر
حتى اآلن مقابالت مع  4600نازح في
وأجروا دراسات استقصائية ومجموعات
العراق
 11دولة 70٪ .من األشخاص الذين
تركيز لفهم أوضاعهم .لقد سعوا
تمت مقابلتهم ما زالوا متأثرين بالكوارث،
النازحون في العراق ليسوا استثناء.
ضا إلى الحصول على وجهات نظر
وفي بعض الحاالت مرت سنوات على
أي ً
تظهر البيانات الحالية أن أكثر من مليون
المجتمعات المضيفة وممثلي الحكومة
الحدث األولي الذي دفعهم إلى مغادرة
شخص قد نزحوا وأن ما يقرب من
المحلية.
منازلهم.
 6.5مليون هم "أشخاص موضع قلق".
أجبرت سنوات من العنف والصراع
الطائفي اآلالف على البحث عن مأوى

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية
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الهدف 3

6

الدور

لبناء قدرتها على المرونة على المدى
الحلول ال ُمبتكرة
الطويل .وهذا يعني التركيز على الجهود
سيُستخدم البحث ال ُمج َّمع إلبالغ وإيجاد
المبذولة لتعزيز قدراتهم ،واستعادة
حلول مبتكرة لبناء القدرة على الصمود
حياتهم وسبل عيشهم والحفاظ عليها ،وأن
بين النازحين .القرارات بشأن أي حل
يكونوا مجهزين بشكل أفضل للنزاعات
للمحاكمة سيتم اتخاذه بمشاركة األشخاص
والكوارث المستقبلية حتى ال يكون لهم
األكثر عرضة للمخاطر أنفسهم.
نفس التأثير الضار مرة أخرى.
تقارير أعضائنا" :لدينا تاريخ طويل
في التعامل مع النازحين داخليًا لتلبية
احتياجاتهم .لكننا نستخدم هذا المشروع
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام
استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث
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مقدمة

المبادئ واألدوار

سيُستخدم البحث ال ُمج َّمع
إلبالغ وإيجاد حلول
مبتكرة لبناء القدرة على
المرونة بين النازحين

الهدف 1

الهدف 2

التمثيل المباشر
كجزء من جهود الدعوة المخطط لها،
سيطلب أعضاء  GNDRمن الحكومات
المحلية والوطنية ضمان تمثيل السكان
النازحين في القرارات التي تؤثر على
حياتهم .ويمكن أن يكون ذلك من خالل
التشاور بشأن السياسات والخطط
واستعراضات العمل ،إتاحة الوصول
إلى الموارد المالية للمساعدة في تقليل
المخاطر ،أو منح األشخاص إمكانية
الوصول إلى المعلومات في الوقت
المناسب والتي يمكن استخدامها.

الهدف 3

المبادىء

إدراج
كافة المجموعات

تقديم التقارير

جعل النزوح
أكثر أمانًا

3

األمور المالية

يقول العضو في العراق" :في األشهر
األولى من مشروعنا ،تحسنت عالقتنا
مع النازحين داخليًا  -خاصة ألننا
وعدناهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا
لضمان وصول أصواتهم إلى ممثلي
الحكومة المحلية .هذه نقطة انطالق
مهمة لبناء المرونة ،فبدونها ال يمكننا
االستجابة .نأمل أن تستمع الحكومة إلى
أصواتهم وتخفف من معاناتهم.

فريقنا
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الدفاع
عن أولويات
المجتمع

فهم دقيق للواقع المحلي

أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث الطبيعية
والمجتمعات التي يعملون معها يختبرون تأثير
الكوارث بشكل مباشر .لضمان أن تكون التنمية
واعية بالمخاطر ،هناك حاجة إلى فهم شامل للواقع
المحلي ،فضالً عن مشاركة جميع فئات المجتمع.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

لمواجهة هذا التحدي ،يعمل GNDR
بشكل وثيق مع  UNDRRآلية إشراك
أصحاب المصلحة ( ،)SEMوهي
مجموعة تضم ممثلين من مجموعات
المجتمع المدني والقطاع الخاص،
للدعوة بشكل مشترك للتنمية الواعية
بالمخاطر ونهج كل المجتمع للمرونة.
كان  GNDRيقود  SEMمنذ إطالقه
الرسمي في عام .2019

الهدف 1

الهدف 2

حماية األكثر هشاشة

نهج كل المجتمع

قمنا بتنظيم العديد من الندوات عبر
يرتكز عملنا على مبدأ الشراكات ونهج
اإلنترنت ،بما في ذلك المنتدى السياسي
المجتمع بأسره لتحقيق استراتيجيتنا :لقد
رفيع المستوى للتنمية المستدامة ،وأسبوع
ساهمت مشاركتنا في  SEMفي جعلها
مثاالً على التعاون بين أصحاب المصلحة المناخ بلندن ،وحدثًا تحضيريًا لقمة
النظم الغذائية لعام  .2021كان أساس
المتعددين على المستوى الدولي.
ارتباطاتنا هو بيان مشترك صدر في
لقد عملنا هذا العام على زيادة الوعي
بداية جائحة كوفيد 19-الذي سلط الضوء
بأهمية مقاربات المرونة للتعامل مع
على الرسائل الرئيسية لـ  .SEMكانت
 .Covid-19على سبيل المثال ،إشراك
إحدى هذه الرسائل الدعوة إلى التزام
الجهات الفاعلة المحلية للحصول على
أقوى لحماية الفئات األكثر هشاشة من
فهم كامل لعواقب الوباء على المجتمعات،
هذا الكوارث المستقبلية.
والنظر في تدابير االستجابة التي تعيد
البناء بشكل أفضل وتزيد من الوقاية في
المستقبل.

الهدف 3

األمور المالية
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الهدف 3

5

الدور

Covid-19

تعزيز الشراكات

خالل صيف عام  ،2020شارك
أعضاء  SEMخبراتهم في االستجابة لـ
 Covid-19أثناء التعامل مع المخاطر
األخرى .تم تجميع هذه القصص في
تقرير يسلط الضوء على كيفية مساهمة
أنشطة الحد من مخاطر الكوارث
الموجودة مسبقًا في استجابة أفضل وأكثر
فعالية للوباء .يتوفر الملخص التنفيذي
على موقع .UNDRR

من خالل مشاركتها في  ،SEMتمكنت
المنظمات التي تعاني من نقص التائب
(مثل السكان األصليين ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،ومنظمات المجتمع
المدني المحلية) من تعزيز شراكتها مع
 .UNDRRونتيجة لذلك ،تمت دعوة
 SEMلتقديم مدخالت إلطار العمل
االستراتيجي الجديد الذي يوجه أنشطته
بين  2022و  ،2025ولدعم مشاركة
أصحاب المصلحة في منصات الحد من
مخاطر الكوارث العالمية.

جعلت هذه األنشطة رسائل المجموعة
أكثر وضوحا لواضعي السياسات على
المستوى الدولي .أدت الندوات عبر
ضا إلى زيادة التعاون بين
اإلنترنت أي ً
أعضاء  SEMلتعزيز مشاركتنا في
العمليات الدولية الرئيسية.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

نحن نساهم بالخبرات
والدروس المستفادة من
األشخاص الموجودين في
خطوط المواجهة للكوارث

الهدف 1

الهدف 2

اإلدماج المنهجي
أدى التعاون المتزايد مع UNDRR
إلى إدراج أكثر منهجية لمنظمات
المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير
الحكومية األخرى في عمل وكالة
األمم المتحدة هذه .هذه خطوة أولى
لكنها مهمة في ضمان اتباع نهج شامل
للمجتمع كله في صنع سياسات المرونة.
من خالل االنخراط في هذه العمليات،
نساهم بالخبرات والدروس المستفادة
من األشخاص الموجودين في خطوط
ضا ثروة
المواجهة للكوارث .هذا يظهر أي ً
المعرفة التي تمتلكها المجتمعات في بناء
المرونة.

الهدف 3

المبادىء

إدراج
وكون شراكات
َ
تعاون ّ ِ

إبراز األصوات

مناصرة
أولويات المجتمع

2

األمور المالية

عالوة على ذلك ،من خالل االنخراط
في المناقشات حول التنمية المستدامة
وتغير المناخ واألمن الغذائي ،أبرزت
إدارة شؤون المرأة أهمية دمج المرونة
في القطاعات التي ال تؤخذ فيها المخاطر
دائ ًما في االعتبار.

فريقنا
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العمل المناخي
المجتمعي
تواجه العديد من المجتمعات التي يعمل أعضائنا
معها تأثير الكوارث التي يسببها المناخ.
استحوذ برنامج آراء من خط المواجهة الذي
يمتد لثالث سنوات على تجارب األشخاص في
ما يقرب من  700مجتمع .لقد ابتكر هؤالء
األشخاص اآلن خطط عمل محلية للتصدي
للمخاطر التي يواجهونها.
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مقدمة

المبادئ واألدوار

التخفيف والتكيف
مع تأثير المناخ المتغير
حددت المجتمعات في جميع أنحاء
العالم األنشطة الرئيسية التي ستمكنهم
من التخفيف والتكيف مع تأثير المناخ
المتغير .على سبيل المثال :بناء مهارات
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
على الزراعة الذكية مناخياً ،رفع مستوى
الوعي من خالل حمالت إعادة التحريج،
معالجة قضايا إدارة النفايات الصلبة،
والدعوة والعمل مع الحكومات المحلية
والوطنية على تنفيذ السياسات المتعلقة
بالتكيف مع تغير المناخ.

الهدف 1

الهدف 2

زيمبابوي

فانواتو

في زمبابوي ،تم تدريب المزارعين
على نهج إدارة األراضي التي تدمج
أراضي المحاصيل ،والثروة الحيوانية،
والغابات لمواجهة التحديات المترابطة
لألمن الغذائي ،وتغير المناخ .كما تم
دعم منظمات المجتمع المدني للمشاركة
مع أصحاب المصلحة لضمان اتساق
السياسات على المستوى المحلي.

في فانواتو ،شكلت المجتمعات المحلية
لجنة لمعالجة آثار تغير المناخ .ستشكل
اللجنة جز ًءا من المكتب الوطني إلدارة
الكوارث في كل منطقة .ستشمل األنشطة
وضع تقويم للزراعة وجمع بيانات
جديدة.

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا
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الهدف 3

2

الدور

القائم بتعزيز القدرات

العمل المناخي
المجتمعي
الكاميرون
ركزت المخرجات الرئيسية من جميع
خطط عمل آراء من خط المواجهة بشأن
تغير المناخ على الجوانب الثالثة :العمل
والوعي والدعوة .أمثلة على العمل
تشمل :غرس األشجار؛ تطوير أنظمة
إدارة النفايات الصلبة .القيام بالتدريب؛
وتطوير التقويمات المحصولية .تم
تجهيز الشباب في الكاميرون إلعادة
تدوير وإدارة النفايات البالستيكية،
والتي لم تطور فقط فهمهم إلدارة المواد
والبيئة ،ولكنها سهلت العمل الحر وريادة
األعمال.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

آراء من خط المواجهة
تركز خطط العمل بشأن
تغير المناخ على الجوانب
الثالثة :العمل والوعي
والتأييد

مقدمة

المبادئ واألدوار

1

المبادىء

البدء في
المستوى المحلي

النيجر

زيمبابوي

قادت المجتمعات المحلية في النيجر
حمالت توعية بشأن حماية أنظمتها
البيئية ،مع خلق فرص دخل جديدة من
خالل تنويع سبل العيش المتأثرة بتقلب
المناخ.

صا
استخدم شركاؤنا في البرنامج على
باإلضافة إلى ذلك ،قدم برنامجنا فر ً
المستوى الوطني في زمبابوي األدلة التي للمجتمعات للمشاركة في أنظمة إدارة
تم جمعها على مستوى المجتمع للمشاركة المخاطر المحلية ،وعمل السياسات
وتنفيذ خطط التنمية .على سبيل
مع السلطات الوطنية لضمان اتساق
المثال ،كان إنشاء كل لجنة مجتمعية
سياسات الحد من مخاطر الكوارث،
خطوة نحو إضفاء الطابع المؤسسي
والتكيف مع تغير المناخ على المستوى
على عملية المشاركة مع أنظمة إدارة
ضا
المحلي .اختبر شركاء البرنامج أي ً
المخاطر المحلية .وساعدت الحمالت
خيارات سبل العيش البديلة الناشئة
المتعلقة بإعادة التحريج وإدارة النفايات
عن إعادة تدوير النفايات البالستيكية
الصلبة في توعية المجتمعات بحماية
وإعادة استخدامها .وإجراءات الحد من
البيئة.
تدهور التربة وحماية النظم اإليكولوجية
وأراضي الغابات ،تدعم في الوقت نفسه
الحفاظ على البيئة وتساعد في تقليل تأثير
تغير المناخ.

على الرغم من أن كل نشاط مجتمعي
مرتبط بتغير المناخ ،إال أن النتيجة
لم تكن هي نفسها ألنها ركزت على
التأثيرات المناخية المختلفة  -مثل انعدام
األمن الغذائي والمائي ،وتدهور النظام
البيئي ،وفقدان سبل العيش ،وهجرة
الشباب القسرية.

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

إدارة المخاطر المحلية
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التقرير العالمي
آلراء من
خط المواجهة
لقد جمعنا األصوات المحلية وشاركناها مع
الحكومات التي تتخذ قرارات التنمية والوكاالت
الدولية التي تؤثر على سياساتها ومشاريعها.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

غالبًا ما يتم اتخاذ القرارات
دون االستماع إلى األشخاص الذين
يواجهون الكوارث بشكل مباشر

البيانات المجمعة محليا

إذا فشلت قرارات التنمية في أن تأخذ
في الحسبان كيف يمكن للفيضانات أن
تفاقم الفقر ،أو كيف تدمر األوبئة الدخل،
فإن األرواح ومكاسب التنمية يمكن أن
تضيع .ولكن في كثير من األحيان يتم
اتخاذ هذه القرارات دون استخدام األدلة
المحلية أواالستماع إلى األشخاص الذين
يواجهون الكوارث بشكل مباشر.

الهدف 1

الهدف 2

لقد فحصنا جميع البيانات المحلية من
برنامجنا وقمنا بتحليل النتائج التي توصل
إليها أعضائنا الذين أجروا االستطالعات
على مستوى المجتمع في  50دولة.
يقدم التقرير العالمي عبر اإلنترنت
تسعة استنتاجات حول سبب استمرار
فقدان الناس لحياتهم وسبل عيشهم بسبب
الكوارث.
النتائج الرئيسية
كما هو موضح في تقريرنا ،يشعر
 ٪16فقط من األشخاص المعرضين
للمخاطر بأنهم مشمولون في القرارات
المتعلقة بكيفية تقليل المخاطر الخاصة

الهدف 3

األمور المالية

بهم .إن سوء التخطيط للمشاركة ،من
حيث التوقيت والمالءمة ،يمنع العديد
من المواطنين من المشاركة في خطط
وإجراءات المرونة المحلية.
ضا تعيين المسؤوليات :قال
لم يتم أي ً
نصف المشاركين من الحكومة المحلية
أنه ال يوجد مكتب مسؤول بشكل خاص
عن تقييم ومعالجة مخاطر المجتمع.
ويقول ثمانية من كل عشرة أعضاء في
المجتمع إنهم ال يستطيعون الوصول إلى
التمويل لبناء قدرتهم على المرونة.
منذ إصدار هذا التقرير ،أقرت الحكومات
على المستويين الوطني ودون الوطني
في  25دولة بقيمة البيانات القائمة على
المواطن كمدخل لخططها وسياساتها.

فريقنا

األعضاء
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الهدف 3

6

الدور

التقرير العالمي
آلراء من خط المواجهة
الحلول القائمة على الطبيعة
ضا إلى برنامج األمم
تم تقديم تقريرنا أي ً
المتحدة للبيئة ،الذي استخدم االستنتاج
القائل بأن  ٪60من أعضاء المجتمع
يقولون إن النهج القائمة على النظام
اإليكولوجي ال تُستخدم في بناء المرونة
في مجتمعاتهم ،لدعم استراتيجيتهم لزيادة
الحلول القائمة على الطبيعة .

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

من أعضاء المجتمع يقولون إن
األساليب القائمة على النظام اإليكولوجي
ال تُستخدم في بناء المرونة في مجتمعاتهم

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

المبادىء

تحمل المسؤولية أمام
المجتمعات المحلية األكثر
عرضة للمخاطر

تقديم التقارير

%60

7

التأثير العالمي

اتجاهات حديثة

استخدمت مؤسستان مانحتان شريكتان
في الشبكة العالمية للحد من الكوارث
 التعاون اإلنمائي السويسري والوكالةالسويدية للتعاون اإلنمائي الدولي -
بياناتنا في تثليث المعلومات للوصول إلى
قرارات التمويل.

كما تم استخدام التقرير من قبل جامعات
متعددة لتحديد المزيد من المشاريع
البحثية ،بما في ذلك تلك المتعلقة باتخاذ
القرارات ذات المخاطر المتعددة في
المدن ،والنهج التحويلية بين الجنسين
للحد من مخاطر الكوارث البيئية.

استنتجت آلية إشراك أصحاب المصلحة
في األمم المتحدة أن ثلثي أعضاء
المجتمع يقولون إن مشاريع االستثمار
المحلية ال تأخذ في االعتبار المخاطر
المحلية ،لتصميم حملة مناصرة مشتركة
قائمة على األدلة بشأن الحاجة إلى تنمية
واعية بالمخاطر.

أخيرا ،استخدمنا التقرير لتحديد
ً
إستراتيجيتنا الجديدة للشبكة العالمية
للحد من الكوارث .انبثق كل هدف
استراتيجي من إحدى استنتاجات
التقرير وله خط أساس من البيانات.
لقد التزمنا بمعالجة ثالثة من
االستنتاجات خالل السنوات الخمس
المقبلة.

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا
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قصص عن إنجازاتنا

الحد من تعرض المزارعين
للفيضانات في مالوي

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

من تصوير / UNDRR :هومالين ميديا

عمل أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث
 Tambuzgani MsiskaوAllan
 Mhlanziمن  Plan Internationalفي
مالوي بشكل مباشر مع المزارعين للحد من
المخاطر المرتبطة بالفيضانات .يصفون هنا
تجارب مزارع واحد تعاونوا معه.

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية
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قصص عن إنجازاتنا

يعمل جون وزوجته إسيناال من مزارعي
الذرة الذين يعيشون مع أطفالهم السبعة
في قرية ماغومبو عند سفوح جبل
موالنجي في جنوب مالوي .في عام
 ،2015تعرضت قريتهم ألمطار غزيرة
وفيضانات بعد انفجار ضفة نهر مجاور.
يقول "المياه مألت القرية بأكملها".
انخفاض في الربح
جرفت مياه الفيضانات حقول الذرة -
دخلهم  -ودمرت منازلهم .كان عليه
وعائلته ،مع المزارعين المجاورين،
االنتظار على سفح الجبل حتى انحسار
مياه الفيضان.

تقليل الهشاشة
ال يزال خطر الفيضانات قائ ًما ،لكن
مجتمع المزارعين في موالنجي ،بمن
فيهم جون وإسيناال ،تمكنوا من تقليل
المخاطر التي يواجهونها ومنع وقوع
كارثة أخرى .ليس من خالل منع
الفيضانات  -ولكن عن طريق الحد من
هشاشتها.
مؤخرا جز ًءا من مشروع ري
لقد كانوا
ً
زراعي تدعمه Plan International
في مالوي .قام المجتمع ببناء سد على
النهر .يتحكم هذا التدخل في تدفق المياه،
وتروي القنوات واألنابيب قطعة أرض
هكتارا.
صغيرة لكل مزارع تغطي 13
ً

تعمل المياه على تحسين جودة التربة
وتمكن  Johnو Esinalaمن الزراعة
والحصاد ثالث مرات في السنة ،بدالً من
مرة واحدة فقط .إنهم يحصدون اآلن ما
يصل إلى  2500كجم من الذرة سنويًا -
ما يقرب من ضعف محصولهم السابق.
تبلغ القيمة السوقية للذرة  1600دوالر
أمريكي ،اعتمادًا على األسعار والطلب
الموسمي.

شارك كل من الرجال
والنساء

ليس من خالل منع الفيضانات  -ولكن
عن طريق الحد من ضعفها .في تلك
السنة حصدت أقل بكثير من المعتاد.

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

يقول جون" :لقد شاركت في بناء
المخطط  -خلط األسمنت وجلب أحجار
البناء"" .شارك كل من الرجال والنساء
في أعمال البناء ألن هذا شيء أردناه
لفترة طويلة".

من تصوير / UNDRR :هومالين ميديا

يقول جون مفايا" :إذا كان هناك شخص
ما سيبقى مع الجوع ،فهذا خياره اآلن".
إنه تصريح جريء من شخص فقد منذ
سنوات قليلة منزله وممتلكاته ومصدر
دخله الوحيد أثناء الفيضانات الواسعة
النطاق .ولم يختف خطر تلك الفيضانات
الموسمية.

حتى أنني فشلت في تقديم الدعم الالزم
لتعليم أطفالي .اخترت الدخول في
الديون".

المشاركة المجتمعية

مقدمة
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قصص عن إنجازاتنا

5

الدور

إبراز األصوات

يقول إسيناال" :لقد تغيرت األمور نحو
األفضل" .لم نعد نفتقر إلى الطعام .كما
أننا قادرون على أخذ جزء من المحصول
وبيعه لتغطية نفقات األسرة األخرى".

2

المبادىء

وكون شراكات
َ
تعاون ّ ِ

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

حلول من صنع اإلنسان
الخطوة التالية هي منع الفيضانات .يقول
صا ،يمكننا تنفيذ
جون" :بصفتنا أشخا ً
حلول من صنع اإلنسان للمساعدة في
تغيير الوضع ،ألنه إذا كانت الفيضانات
تحدث فذلك بسبب إزالة الغابات ،وتآكل
التربة وتدهور األراضي" .يخطط
المجتمع للقيام بالحراجة الزراعية بعد
ذلك وبناء قدرة المزارعين على حماية
أراضيهم.

مقدمة

المبادئ واألدوار

حتى ذلك الحين ،قد تعود الفيضانات ،لكن
جون وعائلته أصبحوا اآلن أكثر مرونة
 لن يتم غسل منزلهم ،ولديهم مدخراتوحبوب مخزنة إلعالة أنفسهم .يقول:
"ستكون المشاكل دائ ًما موجودة ،لكن
الحياة أفضل اآلن"" .لقد تغيرت الحياة".

تم جمع هذه القصة بالشراكة مع  UNDRRكجزء
من مشروع "وجوه المرونة".

الهدف 1

الهدف 2

من تصوير / UNDRR :هومالين ميديا

سمح لهم الدخل اإلضافي بسداد االئتمان
الذي حصلوا عليه بعد الفيضانات
واستبدال مساكنهم الطينية بمنزل مصنوع
من الطوب والمالط .األسرة قادرة على
دفع رسوم المدرسة الثانوية ألبنائها .لقد
ضا على مبنى صغير حيث
حصلوا أي ً
يمكنهم تخزين الحبوب بأمان لالستهالك
أو البيع في المستقبل .اشترى جون قطعة
أرض حيث قام اآلن ببناء منزل لتأجيره.
كما اشترى ماشيتين وخمسة ماعز
والتي ستكون مصدر دخل بمجرد بيعها.
"تعلمت أن وجود مصادر متعددة للدخل
هو أحد طرق الحد من الضعف ،ومن ثم
السبب وراء التنويع" .يقول جون.

من تصوير / UNDRR :هومالين ميديا

سبل العيش المستدامة

ستظل المشاكل موجودة دائ ًما،
لكن الحياة أفضل اآلن
الهدف 3

األمور المالية
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األمور المالية
منح الدخل من قبل المانحون
المديرية العامة للتنمية والتعاون ()DEVCO

 519,050جنيه استرليني

الحكومة السويدية (سيدا)

 560,642جنيه استرليني

الوكالة السويسرية للتطوير والتعاون

 386,521جنيه إسترليني
 104,428جنيه استرليني

الحكومة البريطانية
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()UNDRR

 21,314جنيه استرليني
 439,770جنيه استرليني

حكومة الواليات المتحدة

إجمالي المنحة

 2,031,725جنيه استرليني
التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020
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الهدف 1
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األمور المالية
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األمور المالية

فيما أنفقنا أموالنا؟

1
الهدف

2

الهدف
تعزيز التعاون،
والتضامن ،وحشد
منظمات ال ُمجتمع المدني

تضمن هذا تمويل األعضاء لعقد اجتماعات تنسيقية وطنية
واالجتماعات السنوية لمجموعة االستشاريين اإلقليميين
واجتماعات المجلس العالمي .كما قدمنا حدث القمة العالمية
للمشاركة الجماهيرية وأنشطة بناء القدرات األخرى
لألعضاء.

3

الهدف
دعم حركة
التمكين المحلي

وشمل ذلك األموال الالزمة لتصميم وتنفيذ خطط
عمل المجتمع آراء من خط المواجهة ،وحمالت
إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية الوطنية واإلقليمية.
كما اشتملت على أموال لتعزيز القدرات والموارد
لألعضاء بشأن جمع األموال وكتابة المقترحات.

السعي لتنفيذ عمليات
تنمية قائمة على
الوعي بالمخاطر

ً
أموال لجمع وجهات نظر المجتمع حول
وشمل ذلك
ضا
مشروع جعل النزوح أكثر أمانًا .ويتضمن أي ً
األموال الالزمة إلنشاء خطط عمل محلية بشأن تغير
المناخ من أجل آراء من خط المواجهة .كما أصدرنا
تقريرنا العالمي ودعمنا األعضاء والموظفين لحضور
أحداث المناصرة اإلقليمية والعالمية عبر اإلنترنت
لمشاركة أصوات واستفسارات األشخاص األكثر
عرضة للمخاطر.

إجمالي المصروفات

432,186
جنيه استرليني
التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

1,212,065
جنيه استرليني
مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

510,766
جنيه استرليني
الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

2,155,017
جنيه استرليني
فريقنا

األعضاء
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المجلس العالمي
السيدة كلير تيفن
أمين
مدير تمويل البرنامج العالمي
صندوق الموارد
المملكة المتحدة

السيد إيووت فان دن بلينك
أمين
مستشار إداري
إيفل ب.فى( .هولندا)
المملكة المتحدة

السيد ايان فرير
امين صندوق
مساعد مدير المرونة جرانت
ثورنتون إل إل بي
المملكة المتحدة

الدكتور عماد الدين عدلي
الممثل اإلقليمي لشمال أفريقيا
وغرب آسيا
المنسق العام
الشبكة العربية للبيئة والتنمية ()RAED
جمهورية مصر العربية

السيدة فرح كابير
رئيس المجلس العالمي
والممثل اإلقليمي لجنوب آسيا
المدير القطرى
أكشن إيد بنغالديش
بنجالدش

السيد لويس ماكورومور
الممثل اإلقليمي ألفريقيا الجنوبية
المنسق الوطني
العمل 24
زيمبابوي

السيد إمانويل س .سيك
الممثل اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا
مدير البرنامج
إندا إنرجي
السنغال

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

السيدة جراسيال مرسيدس سالبيري فاكاني

السيدة لورين بي .دال كروز
الممثل اإلقليمي لمنطقتي جنوب
وجنوب شرق آسيا
المدير التنفيذي
مركز مؤسسة التأهب للكوارث.Inc ،
الفلبين

الممثل اإلقليمي ألمريكا الجنوبية
المدير التنفيذي
Sociedad Amigos del Viento
meteorología ambiente desarrollo
)(AdelV
أورجواي
المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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المجلس العالمي
السيد لورنزو موتا كينج
الممثل اإلقليمي لمنطقة الكاريبي
المدير التنفيذي
الخدمة االجتماعية للكنائس الدومينيكية
جمهورية الدومينيكان

السيد رود اسنيدر
نائب رئيس مجلس اإلدارة العالمي
وعضو مجلس اإلدارة العالمي المستقل
مساعد أول
تيترا تك
الواليات المتحدة األمريكية

السيدة تانيا تريمينيو كوينتانيال
الممثلاإلقليميألمريكاالوسطى
المدير الوطني للتأهب للكوارث ،واالستجابة،
والمساعدات اإلنسانية
كروز فيردي هوندورينا
هندراوس

الدكتور بيتر كوران
نائب رئيس مجلس األمناء
المدير والمستشار الرئيسي
إكسبلورر لالستشارات المحدودة
المملكة المتحدة

السيدة رويتي أريتاكي
الممثل اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادي
المدير التنفيذي
مؤسسة شعوب جنوب المحيط الهادئ
كيريباتي

السيدة توليكان اسمايلوفا
الممثل اإلقليمي آلسيا الوسطى
المدير
حركة حقوق اإلنسان
"بر دوينو ،قرغيزستان"
قيرجيزستان

السيد برايم نكيزوموكاما
نائب رئيس مجلس اإلدارة العالمي
والممثل اإلقليمي لشرق إفريقيا
المدير التنفيذي
دوكينجير ISI YACU
بوروندي

السيدة رومانا كبير
رئيس مجلس األمناء
موظف مدني ،وزارة اإلسكان
المجتمعات والحكومة المحلية
المملكة المتحدة

السيدة زينايدا ويلسون
عضو مجلس إدارة عالمي مستقل
مستشار أول
مركز االستعداد للكوارث
الفلبين

السيدة ريبيكا ميرفي
الممثل اإلقليمي ألوروبا
مستشار المرونة العالمية
منظمة أكشن إيد الدولية
المملكة المتحدة

الدكتورة سارة هنلي-شيبارد
الممثل اإلقليمي لشمال أمريكا
مستشار أول ،الحد من مخاطر الكوارث،
والمرونة ،والمناخ والبيئة
منظمة ميرسى كروبس
الواليات المتحدة األمريكية

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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Stichting GNDR
المجلس التنفيذي

منصة االشراف
السيد إيووت فان دن بلينك
امين صندوق
مستشار إداري
إيفل ب.فى( .هولندا)
المملكة المتحدة

السيدة نيكول استولز
عضو
رئيس التعاون الدولي
وكالة التنمية السويسرية
سويسرا

السيد بيجاي كومار
المدير التنفيذي
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث
المملكة المتحدة

السيدة دوروثيا هيلهورست
الرئيس
أستاذ الدراسات اإلنسانية
جامعة إيراسموس روتردام ()EUR
هولندا

السيدة أوينون شادبرن
عضو
رئيس فريق العمل اإلنساني والمرونة
صندوق الموارد
المملكة المتحدة

السيد رودي فان دن هورك ،ماجستير
هولندا

السيدة فرح كابير
عضو
المدير القطرى
أكشن إيد بنغالديش
بنجالدش

السيدة ريبيكا ميرفي
عضو
مستشار المرونة العالمية
منظمة أكشن إيد الدولية
المملكة المتحدة

السيدة هيلين فان دير بيك
عضو
مدير اإلستراتيجية واالتصال واالبتكار
كوردايد
هولندا
التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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فريق عمل السكرتارية
عبدهللا جاويد
مسئول عمليات (آسيا)

آندي مورغان
شريك أعمال الموارد البشرية

دوميتيل فرانسوا
مدير الفريق ومسؤول االتصال
بمجلس اإلدارة

ايبستا سيركار
المنسق اإلقليمي
(جنوب ووسط آسيا)

أديسو كويسفى
المنسق اإلقليمي (غرب ووسط
وشمال أفريقيا والشرق األوسط)

بياتا هوداكوفا
محاسب مالي

إليز بيلشر
منسق المشروع

ايرين موتيجي
محاسب أول للمنح

اجاي سينغ
مسؤول المشروع

بيجاي كومار
المدير التنفيذي

فلورنسيا باسكوال
مسؤول الترجمة

جبران علي
شريك أعمال التمويل

أميناتا سومي
مسؤول عمليات (أفريقيا)

دانييال فرنانديز
منسق العضوية

هيبي رحمواتي
منسق إقليمي (جنوب شرق آسيا
والمحيط الهادئ)

جوليا توب
مسئول العضوية

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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فريق عمل السكرتارية
كارال كاباليروس
مسؤول العمليات (األمريكتان
ومنطقة البحر الكاريبي)

نعومي بول
منسق تعبئة الموارد

شيفانجى شافدا
قائد إقليمي أول (آسيا)

ليزا هيرنانديز
القائد اإلقليمي
(األمريكتان ومنطقة البحر
الكاريبي)

نيك روبرتز
رئيس العمليات

فالريا دريجو
مسئول السياسات

لوسي بيرسون
رئيس االستراتيجية
والتطوير

نيك سكاربوروج
منسق اتصاالت خارجية

فيكي كابور
موظف موارد بشرية

ماريلين مبوجوا
القائد اإلقليمي
(أفريقيا)

رحيمة بطي
مسؤول المشروع

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا

األعضاء
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Association Women’s Organization Alga;
Public Foundation “Isan-Leilek”; Public
Foundation Elnaz; Public Foundation Nash
Vek
ACTED Tajikistan; Arzanda; Water
Partnership of Tajikistan

طاجيكستان

تركمانستان
Alpine Club “Mert”; Nature Preserving
Society of Turkmenistan; Public Association
Enterprise “Tebigy Kuwwat”; YENME
أوزبكستان
Union for Defence of the Aral Sea and
Amudarya
شرق إفريقيا
بوروندي
Action pour le Développement et la Santé
Intégrée; Chambre Transversale des Jeunes
Entrepreneurs du Burundi; Objectifs du le
Developpement 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 Developpement 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
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األعضاء

فريقنا

Centro Alexander von Humboldt

نيكاراجوا

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

بنما

آسيا الوسطى
أرمينيا

“Charitable Women” Needy Families
Support Center NGO; Green Lane NGO;
Lukashin Agricultural Association Consumer
Cooperative; My Village; SEG Civil Society
Support Center NGO

أذربيجان
“To Healthy life “ Ecological Public Union;
Clean World; Ecomed Public Union; Eko
Renesans Public Union; Oil Workers Rights
Protection Organization PU; Public Union for
the Support of Migrant Children; Solidarity
Among Women; Support for Environmental
Enlightenment Public Union; Woman,
Development, Future Public Union
جورجيا
Association for Farmers Rights Defense;
Association Rural Development for Future
Georgia; Black Sea Eco Academy; Caucasus
Environmental NGO Network; The Regional
Environmental Centre for the Caucasus
كازاخستان
Red Crescent Society of the Republic of
Kazakhstan
قيرجيزستان

Association “Alliance of Non-profit
Organizations Tenir-Too”; Ensan Diamond;
Forum of Women’s NGOs of Kyrgyzstan;
Human Rights Movement “Bir DuinoKyrgyzstan”; Insan Diamond; Institute for
Peace and Development; NGO “Ventus”;
Public Association “Shoola-Kol”; Public

األمور المالية

3 الهدف

de la Mujer; La Asociación Salvadoreña
de Ayuda Humanitaria ‘ProVida’; Mesa
Permanente para la Gestión de Riesgos en
El Salvador; Programa de Capacitación para
la Reconstrucción de El Salvador
غواتيماال

Asociación Coordinadora Comunitaria
de Servicios para la Salud; Asociación
de Servicios Comunitarios de Salud;
Asociación de Servicios y Desarrollo
Socieoconómico de Chiquimula; Asociación
Estudios de Cooperación de Occidente;
Asociación Nacional Contra el Maltrato
Infantil; Asociación Nacional de Bomberos
Municipales Departamentales; Asociación
para la Educación y el Desarrollo;
Association for Holistic Development Saq Be;
Cáritas, Diócesis de Zacapa; Convergencia
Ciudadana para la Gestión del Riesgo;
Food for the Hungry Guatemala; Fundación
Guatemala; Organización Panamericana
de Mercadeo Social; Wetlands International
Guatemala
هندراوس
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales Honduras; Asociación Acción
Honduras; Asociación de Organismos No
Gubernamentales; Comisión de Acción
Social Menonita; Comité de Emergencia
Garífuna de Honduras; Cruz Verde
Hondureña; Fundación Ayuda en Acción;
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión
del Riesgo Honduras; Organismo Cristiano
de Desarrollo Integral de Honduras
المكسيك

Alianza FC México, A.C.; Defensa Civil
de México, A.C.; Despacho Kairós,
Fortalecimiento para la Sustentabilidad A.C.;
Fundación Topos México A.C.; Redescubre,
Asociación Civil

2 الهدف

1 الهدف

األعضاء
du Nord-Ouest pour la Démocratie et
le Développement; Organisation pour
le Developpement Communautaire de
Thomazeau; Action Secours Ambulance;
Union des Amis Socio Culturels d’Action en
Developpement; Ligue Culturelle Haitienne
pour les Droits Humains; Fondation
Eddy Mesidor pour le Developpement;
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
جامايكا
National Conservation Trust Fund of Jamaica
(Ltd)
ترينيداد و تباجو
Caribbean Organization for Development of
Enterprise
أمريكا الوسطى
Asociación La Ruta del Clima;
Fundecooperación para el Desarrollo
Sostenible

كوستاريكا

السلفادور
Asociación de Proyectos Comunales de
El Salvador; Asociación Fundación para la
Cooperación y el Desarrollo Comunal de El
Salvador; Federación de Cooperativas de
la Reforma Agraria de la Región Central;
Fundación Maquilishuatl; Fundación para el
Desarrollo Comunal y Municipal; Fundación
Salvadoreña para la Promoción Social
y el Desarrollo Económico; Instituto de
Investigación, Capacitación y Desarrollo

المبادئ واألدوار

مقدمة

الكاريبي
أنتيغوا وباربودا
Marine Ecosystems Protected Areas
(MEPA) Trust
كوبا
Iglesia Pentecostal de Jesucristo en Cuba;
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo
– Cuba; Sociedad Cubana de Geología;
Consejo de Iglesias de Cuba; Iglesia
Presbiteriana-Reformada en 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

Fondation Clarina Bastia; Association
Haitienne pour la Promotion des
Handicapes; YES Akademia; Groupe
d’Action et d’Appui aux Developpements
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

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
Trust Fund; Kigoma Women Development
Organization; Community Forest Pemba;
Hakikazi Catalyst; 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; World Vision
Tanzania; Environmental Conservation
and Community Engagement; Foundation
for Energy, Climate and Environment;
Disaster Awareness and Preparedness
Organization in Tanzania; The Foundation
for Instilling the Confidence Factor for
Women Empowerment; 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 Community
Development; Faraja Human Development
Tanzania; Mtandao wa Vikundi Vya
Wakulima Mkoa wa Kilimanjaro; Initiative
For New Generation; Bridge For Change;
The New Wash Burn Foundation (NWBF);
Sustainable Beekeeping and Human
Development (SuBeHuDe); The Women
Against Poverty; The Development for
Accountability for Tanzanians; Action for
Change; The Right Way
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; Partners
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األعضاء

فريقنا

Justice Africa; iFix Initiative; Community
Empowerment for Rehabilitation and
Development; Hope Restoration South
Sudan; Apt Succor Organization; Women
Relief Organisation; South Sudan Nature
Conservation Organization; Universal
Intervention and Development Organization;
Universal Network for Knowledge and
Empowerment Agency; Innovative
Development Initiative; Girl Child Africa
Foundation; Mission Network of Africa; Help
Restore Youth; Nyakiriket Consortium; Food
for the Hungry South Sudan
تنزانيا

Joint Initiatives for Vulnerables Support;
Niangazie Foundation; The Action for
Rural Women’s Empowement; Rural
Women Development Initiative; Kwabada
International Health and Social Welfare
Service; Tanzania Peace and Youth
Development Centre; 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

األمور المالية

3 الهدف

Solution Organization; Organization for
Creative Leadership
رواندا

Nile Basin Discourse Forum in Rwanda;
Manadisaster Organisation; Igire Rwanda
Organization; Aides Aux Devoirs;
Advocacy to Disasater Risk Reduction and
Environmental Sustainability; Green House
Movement; Rural Concern for Development;
Community Development Partners; Save
Generations Organization; Benimpuhwe
Organisation; Food for the Hungry Rwanda;
Youth Climate Summit

الصومال
Kulmiye Aid Foundation; Sadar Development
and Resilience Institute; Hunger Reduction
International; Formal Education Network for
Private Schools; KAALO Aid Development;
Somali Youth Development Foundation;
Bulay Development Organization; Youth
Empowerment Solutions; Somali Media
for Environment Science Health and
Agriculture; 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; Manaal Relief
Foundation; Pastoral Peace Reconciliation
Initiative
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;

2 الهدف

1 الهدف

Consortium of Christian Relief and
Development Association; Food for the
Hungry Ethiopia; Consortium of Christian
Relief and Development Association;
Development for Peace Organization;
Ethiopian National Association of the Deaf
Tigray Branch; Tiruzer Ethiopia for Africa
كينيا

Inuka Success Youth Group; Kujenga
Maisha East Africa; Trocaire Kenya;
Organization of African Youth; 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;
Supporting Girls in Education; PACEMaker
International; Good Health Community
Programmes; Food for the Hungry Kenya;
Anglican Development Services Kenya;
Young Advocates Community Based Project;
Lower Nyakach Pamoj Youth Organization;
Climate Action Teams Network; Alendu
Eco Integrated Program; Non State Actors
Disaster Risk Reduction Network; Jalalaqa
Development Link; Northern Environmental

المبادئ واألدوار

مقدمة

Avenir; Amistad Network For Leaders
Association; World Merit Burundi; 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;
Gahahe-Gasenyi pour le Development
Communautaire; Association Burundaise
pour la Prevention et la Protection de
l’Environnement; Lumière des Hommes
pour le Développement
Association pour la Prévention et
Prévision des Catastrophes

جيبوتي
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;
Empowerment for Development; Holistic
Community Development Association;
Afar Community Initiative Sustainable
Development Association; Synergy for
Community Development; Timret for
Development and Growth Organization;

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
Live & Learn Solomon Islands

جزر سليمان

Bridge of Hope Foundation; Tonga
Community Development Trust; Tonga
Foundation 4 Humanity
Vanuatu Christian Council

تونغا

فانواتو
أمريكا الجنوبية

األرجنتين
Arquitectos y Organizaciones Sociales
para la Emergencia y Desastres; Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales Argentina; 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; Fundación Inteligencia
para la Gestión del Riesgo de Desastres;
Corporación Gesrides; Asociacion Indigena
Lafquenche/Identidad Territorial Lafkenche;
TECHO; Junta de Vecinos Alto Manquehue
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األعضاء

فريقنا

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

األمور المالية

3 الهدف

Desarrollo de África Subsahariana;
Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad
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; Diakonia; PMU; Swedish
Mission Council; The Leprosy Mission
Sweden; Act Church of Sweden

سويسرا
Save the People International; Swiss Red
Cross; Caritas Switzerland; HELVETAS
Swiss Intercooperation; Save the Children
Switzerland; SWISSAID; Swiss NGO DRR
Platform
تركيا
Gazze Destek Association; Search Recovery
and Emergency Assistance Association;
Nirengi Dernegi; Takaful Alsham Charity
Organization; Agora Association
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; VSO International;
Christian Aid; Tearfund; Royal National
Lifeboat Institution; Practical Action;
30days30waysUK; Mission Aviation
Fellowship International

2 الهدف

1 الهدف

فنلندا

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö –
Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland ry

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

أيرلندا

GOAL Global

إيطاليا

Corpo Italiano di San Lazzaro
Associazione Ingegneri Volontari per
l’Emergenza; Associazione I Bambini
Dell’Africa ONLUS
Terra-1530

مولدوفا

هولندا
Water Youth Network; ICCO Cooperation;
CARE Nederland; Cordaid; Kerk in Actie;
ZOA
Terram Pacis

النرويج

Fundacja GOTOWI.ORG
Investing in Youth; HOWTO for
Development; Acción contra el Hambre;
Asociación Iniciativa Retorno por el

المبادئ واألدوار

بولندا
إسبانيا

مقدمة

for Community Health and Development
Organisation; Uganda Women for Water
and Sanitation; Church of Uganda;
Shine Africa Foundation – Teso; 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;
Nabweya Charity Foundation Ltd; Rights
for Disability Development Foundation;
Adventist Development & Relief Agency
Uganda; Community Transformation
Foundation Network; 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
أوروبا
الدنمارك
CISU – Civil Society in Development
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األعضاء
Development and Relief Agency India;
Centre For Development Research and
Management; Spandan; Bolangir Bikash
Parishad; Panabeda Vikash Parisad;
Development in Education and Environment
Protection; Associated Social Service
Agency; The Resilient Foundation;
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;
Janakalyan Pratisthan; Gautam Buddha
Jagriti Society; Kajla Janakalyan Samiti;
Sustainable Environment & Ecological
Development Society; Poorvanchal
Gramin Vikas Sansthan; Humanitarian
Aid International; Mahila Margadarshi;
Calcutta Society for Professional Action in
Development; Aide et Action (India); Muslim
Business Council of India; Organaistion
of Disaster Managers; PARDA; Women’s
Organisation for Socio-Cultural Awareness;
Society for the Welfare of Weaker Sections;
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
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األعضاء

فريقنا

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; Nari Maitree;
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;
Monisha Social & Human Development Org.;
UDAYAN Bangladesh; Bright Bangladesh
Forum; Social Economic Development
Society; Alhaj Shamsul Hoque Foundation;
We Care You; 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; Society for Rural
Basic Need
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

األمور المالية

3 الهدف

فنزويال
Sviluppo dei Popoli; Centro al Servicio de la
Acción Popular; Fundación CELTA
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

بنجالدش
Social Edification of Benign Assimilation
Society; 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; UTTHAN (Unprivileged to
the Humanitarian Action Need); Alokdip
Foundation; 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; Jugantar
Samaj Unnayan Sangstha (JSUS); Poverty
Eradication Program (PEP); Ganochetona
Bangladesh; Tista Environment Development

2 الهدف

1 الهدف

Society of Colombia; Corporación para el
Desarrollo Social Comunitario; Fundación
Brisas del Norte; Secretariado de Pastoral
Social Riohacha; Corporacion CLEO
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

المبادئ واألدوار

مقدمة

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 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;
Red Kolumbien; Asociacion Centro de
Consultoria Universitaira; Federación
Luterana Mundial; Sinergias – Alianzas
Estratégicas para la Salud y el Desarrollo
Social; Fundacion Pais XXI; Suava
Fundación; Cooperativa del Grupo
Participativo Local Dibulla Coogrupadi
PBA; Asociacion 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; Corporación
Red Constructores de Paz; 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
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األعضاء
Development; Association Haitao –
Angovon-Johary – Antok’aina; Sampan’Asa
Momba ny Fampandrosoana FJKM; Centre
d’Action pour la Promotion de la Résilience;
Association IMAINTSOMAVANA; Voahary
Salama; Young Progress Association;
Association TIHARY; Centre d’Etudes
et de Recherches Economiques pour le
Developpement
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; Churches Action in
Relief and Development; 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; Imagine Afrika; United
for Community Outreach Ministries
موريشيوس
Environmental Protection & Conservation
Organisation; African Network of Youth
Policy Experts
موزمبيق
Christian Council of Mozambique; Young
Successful Association; Conselho Cristão
de Moçambique; Associação Esmabama;
Comite Ecumenico para o Desenvolvimento
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األعضاء

فريقنا

Emergency Preparedness, Response
and Development; Pelican Development
Organization; Rural Community Development
Society; 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; Direct Focus
Community Aid; Development Organization
for Community; 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
سريالنكا
Integrated Development Association; South
Asia Partnership Sri Lanka; Janathakshan
(Gte) Ltd.; Olans 93 Friends Association;
Child Rehabilitation Centre; Duryog Nivaran
جنوب أفريقيا
بوتسوانا
Community Connections Botswana; New
Hope Foundation Global Network registered
as (New Hope Zimbabwe Trust)
ليسوتو
Environmental Health Lesotho Organisation
مدغشقر

Jeunes Actifs pour le Développement
Durable Madagascar; Association
Volajia; Malagasy Youth for Sustainable

األمور المالية

3 الهدف

Sparlay (Ever Spring); Hundreds of Original
Projects for Employment – HOPE’87; AlMehran Rural Development Organization;
Muzaffarabad Poverty Alleviation Program;
Community World Service Asia; Health And
Nutrition Development Society; Pakistan
Rural Workers Social Welfare Organization;
Admiral development organization;
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;
Strengthening Participatory Organization;
Community Alliance for Development
and Resilience; Society for Community
Strengthening and Promotion of Education,
Balochistan; 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

2 الهدف

1 الهدف

Victim’s Society; Integrated Self-Help
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; Pariwartan Sanchar Samuha; Nepal
Public Awakening Forum, Rukum, Nepal;
Federation of Community Forestry Users
Nepal, Morang; United Mission to Nepal;
Consortium for Land Research and Policy
Dialogue; Centre for Development and
Disaster Management; Practical Action
Nepal; Friends Service Council Nepal;
Mercy Corps Nepal; National Society for
Earthquake Technology
باكستان

Development & Empowerment Society
(DES); Rural Aid Pakistan; Area
Development Organization; Community
Development Foundation; Sustainable
Development Organization; National
Rural Support Programme; UFAQ
Development Organization; Community
Aid; Movement for Awareness Relief and
Motivation; Global Educational, Economic
and Social Empowerment (GEESE);
Sangtani Women Rural Development
Organization; Saath Development Society;
National Rural Development Program;
Sukaar Welfare Organization; Rural
Development Foundation; Participatory
Rural Development Society; Huqooqul-Ebad Development Foundation; Tal

المبادئ واألدوار

مقدمة

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; Centre
for Health and Resource Management;
Manbhum Ananda Ashram Nityananda
Trust; New Media Foundation; Mahatma
Phule Samaj Seva Mandal; 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;
MOTHER Society; VIKASH; 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 Organization-Nepal;
Integrated Effort For Development Nepal;
National Disaster Management Network
of Nepal; Community Development
& Advocacy Forum Nepal, Mahottari;
Scientology Volunteers Nepal; Koshi
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المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
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األعضاء
Association for Development and
Environment Service in Fayoum- Egypt;
The Social Organization for Environmental
Protection El Fayoum; South Egypt
Development Association at Qena; Bader
Association for Sustainable Development;
Al Nahda Association for Agricultural
Development and Water Management;
Future Pioneers Association for Economic
Development in Luxor; Roh El Hayat
Association for Development and Dialogue
in Fayoum; Nile Royal Association for
Community Development and Service;
Per El-Waledain Association for Social
Services in Dahshour; Tourism Development
Association of Dahshour; BENAA Foundation
For Sustainable Development; Youth Love
Egypt Foundation; Arab Office for Youth
and Environment; Professional Cooperation
Association for Small & Medium Industries;
Youth Association for Developing Society
and Human Resources in Kafr El Sheikh;
Egyptian Nile Discourse Forum; Al Nour-Al
Satea
العراق

The Iraqi Institution for Development;
Together to Protect Human and the
Enviroment; Al Mustaqbal Foundation for
Development

Kings Road Association Darb Al Mlouk;
Nashmiyat Aldaaja for Women’s
Empowerment; Northern Badia; Jordanian
Society of Friends of Heritage; Land and
Human to Advocate Progress; Jordanian
Anthropologists Society; North Star
Environmental NGO; Darb Alsufsaf Charity
Society; Reef Deir Abi Sa’eed Charitable
Association for Development and Training;
Women Association for Jordanian
Households Development; Al-Jawhara

األعضاء

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
ACTED Thailand; HelpAge International

تايالند

فيتنام
ActionAid International in Vietnam; Centre for
Social Research And Development; Centre
for Community Research and Development
شمال إفريقيا وغرب آسيا

األردن
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Benefits; Citizens Disaster Response
Center Foundation, Inc.; Alay BayanLuson, 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 NetworkPhilippines; Food for the Hungry Philippines;
Enggana; The Bicycle Scouts Project, Inc.;
AWO International Southeast Asia

فريقنا

Association of Natural and Urban
Environment Protection

الجزائر

البحرين
Bahrain Women Association – for Human
Development
جمهورية مصر العربية
Key of Life Association in Armant; Rural
Women Development Association;
Egyptian Sustainable Development Forum;
Environmental Union Federation in Aswan;
Coptic Evangelical Organisation for Social
Services; Arab Network for Environment
and Development RAED; Higher Horizons

األمور المالية

3 الهدف

Bencana (Disaster Map Foundation);
YAKKUM Emergency Unit; Resilience
Development Initiative; Yayasan Walang
Perempuan; Perkumpulan Lingkar; Food for
the Hungry Indonesia; Habitat for Humanity
Indonesia
Japan CSO Coalition for Disaster Risk
Reduction; Peace Boat Disaster Relief
Volunteer Center; Japan Water Forum

اليابان

الوس
Gender Development Association; Lao Red
Cross Society
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; 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.; Samar Island Forum for
Sustainability and Resilience; Life Haven
Center for Independent Living; Lingap
Pangkabataan, Incorporated; Center
for Disaster Preparedness Foundation,
Inc.; Ecosystems Work for Essential

2 الهدف

1 الهدف

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; Luunga
Visionary Trust; 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; Hope for a
Child in Christ; The Watchmen Trust; Let’s
Green the Future; Happy Feet Foundation
شرق آسيا وجنوب شرق آسيا
كمبوديا

Save the Earth Cambodia; Mlup
Promviheathor Center; Partners for
Development in Action; Organisation for
Building Community Resources (OBCR);
Food for the Hungry Cambodia; Live & Learn
Cambodia
Green Camel Bell

الصين
إندونيسيا

Humanitarian Forum Indonesia; World
Neighbors; Ikatan Pelaku Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia DPD DIY; Caritas
Keuskupan Maumere; Solidaritas
Perempuan Kinasih; CARE Indonesia;
Bangun Indonesia Foundation (Yayasan
Bangun Indonesia); Yayasan Mariamoe
Peduli; Smart Institute; Yayasan Peta

المبادئ واألدوار

مقدمة

Social (CEDES); Food for the Hungry
Mozambique; Associação Para
Promoção e Desenvolvimento da Mulher;
Associação Moçambicana das Mulheres
de Carreira Jurídica; Associação Cultural
Para Desenvolvimento Sustentável;
Evangelização Geral de Ajuda aos
Necessitados
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; Hope For Africa Foundation;
South African Youth Centre for Disaster
Risk Reduction; Entabeni Academy; Africa
Disability Alliance (ADA)
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; YouthRise Foundation;
Educating Girls and Young Women for
Development; Civil Society Organisation
Forum for Eastern Province

زيمبابوي
Nature Conservation and Development
Trust; Secure Future Africa; Counselling
Services Unit; Vuka Uzenzele Trust;
Survivors in Action Grassroots Women
Network; Masvingo Center for Research
and Community Development;
Aquaculture Zimbabwe; Centre for
Gender and Community Development

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
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-Developpement
du Monde Rural; Laboratoire Masaka
الكاميرون

Watchman Relief Association
Global; Alternatives Durables Pour le
Développement; Green Horizon; Association
Camerounaise pour le Développement,
l’Entraide Sociale et la Protection de
l’Environnement; Green Africa; Forests,
Resources and People; The Regional
Center for the Welfare of Ageing Persons
in Cameroon; 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’Environnement 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
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األعضاء

فريقنا

l’Environnement de Kairouan; Association
pour la Protection de l’Environnement et
le Développement Durable de Bizerte;
Associarion of Safegard of the Medina and
 جمعية صيانةPatrimoine of Medina of Kelibia
Agence de ;المدينة والمحافظة على التراث بقليبية
Démocratie Locale Kairouan – Tunisie (Local
Democracy Agency Kairouan-Tunisia); New
Generation Association for Development and
Environment, Tataouine
اليمن
Abs Development Organization for Women
and Child (ADO); Yemen Environment
Sustainable Development Society; Zahra
Foundation for Development & Humanitarian
Works; Risers For Relief and Development;
Taiseer Foundation for Development;
Tahdeeth Foundation for Development;
Ebdaa Foundation for Environment
and Sustainable Development; Roya
Future Foundation; Building Foundation
for Development; Abda,a For Social
Development Org; Center of Environmental
Sciences and Studies
غرب ووسط أفريقيا
بنين

Centre de Recherche et d’Expertise pour
le Developpement 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; Jeunesse Unie pour le
Progrès et le Développement; Participation
Active des Dirigeants Jeunes Élites Niant
l’Aboulie; African Monitoring Observatory on
Climate, Waters, Earth, and Cultures; West

األمور المالية

3 الهدف

Soutien aux Jeunes Chômeurs; Association
pour la Nutrition et Bien-être de l’Enfant;
Fabouya pour la Mere et l’Enfant; New
Vision; Association Jeunesse Action
Développement; Association des Jeunes de
Diyala
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; Association Nationale
des Assistants Techniques et des Assistants
Administratifs au Maroc; 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; Youth in Action
Organization; Sudanese Environment
Conservation Society
Syrian Coast Society for Environmental
Protection

سوريا

Plateforme Nationale des Associations
Environnementales; Association
Tunisienne de Biosécurité et d’Éducation
Environnementale; Association de
la Protection de la Nature et de

2 الهدف

1 الهدف

تونس

l’Ariculteur 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 Developpement; Mutuelle
Feminine de Solidarite D’Entraide D’Epargne
et de Credit; Solidarité & Développement
Durable; Association du Developpement
et de la Promotion des Droits de l’Homme;
Association à la Lutte Contre l’Ignorance et
la Pauvreté; Association Mauritanienne pour
le Développement et la Solidarité; Plaisir
D’Acheter Avec Confiance; Alphabetiser,
Sensibiliser pour des Changements
Positifs; 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 Developpement 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; Actions pour la Sante et le
Developpement; Association Mauritanienne
de Developpement de Recherche et le
Suivi; Association Mauritanienne pour le

المبادئ واألدوار

مقدمة

Charitable Society; Jordan Society for
Scientific Research, Entrepreneurship,
and Creativity;
جمعية/Araqet Al Tafilah Tourism Society
عراقة الطفيلة السياحية
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
Libyan Youth Leaders Organization

ليبيا

موريتانيا
Bienfaisance Sans Frontières; Solidarité
Communautaire pour l’Initiatives des
Opportunités Nouvelles; Association de
Promotion Environnementale et Sociale;
Association pour le Developpement
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
Developpement; Association pour
le Développement Communautaire;
Vulgarisation et Développement au
Tagant; Association Mauritanienne
pour le Developpement et l’Education
à la Base; Association Nesser pour

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
Chapter; 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 Socio-economic
and Health Rights; Children and Community
Initiative for Development
غانا

Disaster Resilience Network Ghana;
Centre of Posterity Interest Organization;
Movement of Vision to be Executed;
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; Initiative For
The Development of Africa; Elizka Relief
Foundation; Global Green Environmental
Network; Abibiman Foundation; Centre
for Initiative Against Human Trafficking;
Green Africa Youth Organisation; WUZDA
– Ghana; Independent Minds Association;
AbibiNsroma Foundation; Presbyterian Relief
Services and Development; Abundant Grace
Female Foundation; Paradise Health Mission
International
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
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األعضاء

غينيا

فريقنا

Developpement et l’Accompagnement
des Vulnerables; Terre et Environnement
pour le Developpement Endogène /
TEDE; Programme d’Appui à la Lutte
Contre la Pauvreté pour l’Emergence et la
Restauration d’un Développement Durable;
Réseau Communautaire pour le Pauvre;
Association des Femmes pour la Promotion
et le Développement Endogène; Action de
Solidarite et d’Appui au Developpement
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
Humanisme Chrétien et Santé

غامبيا
Global Youth Innovation Network Gambia

األمور المالية

3 الهدف

et le Bien Etre Social; Programme
d’Appui et d’Action aux Initiatives pour le
Developpement; Union des Jeunes pour
l’Entrepreneuriat et le Développement
Endogène; Climate Change Africa
Opportunities; Union for Promotion /
Protection, Human Rights Defense and
the Environment; Action Sociale Kesho
Kongo; Organisation des Jeunes pour la
Promotion des Initiatives Communautaires;
CongoInThePicture; Foyer de Lutte Contre
la Malnutrition; Africa Reconciled; Action
Intégrée pour le Relèvement Communautaire
et la Protection de l’Environnement; Societe
de Cooperation pour le Developpement
Rural d’Afrique; 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; Actions Kusaidia; 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

2 الهدف

1 الهدف

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 Nonviolence en Centrafrique; Centre de
Recherche et Appui au Developpement;
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 Developpement; Jeunesse En Marche
pour Centrafrique; Militant pour la Paix et
l’Environnement; Solidarité Protestante en
Centrafrique
تشاد

Lead Tchad; Association pour
l’autopromotion Rurale; SOS Sahel
International Tchad; 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
Developpement Agricole la Fraternite de
Bousso

جمهورية الكونغو الديمقراطية
Fondation des Oeuvres pour la Solidarité

المبادئ واألدوار

مقدمة

Développement au Cameroun; FemmesSanté-Développement; Association
des Jeunes Ambitieux de Nkongmondo
Douala; Action pour le Développement
Communautaire; Integrated Youth
Empowerment Center; Hope For
Development Foundation; 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; Centre
for Nature Conservation and Sustainable
Development; Africa Development
Interchange Network; Community
Development Network; Développement
Sans Frontières; Promotion de l’Action
Sociale pour un Developpement Durable;
Collectif des Femmes pour la Protection
de l’Environnement et de l’Enfant; Gospel
Outreach Bible & Counseling Institute

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
Foundation aka Youth for Change Initiative;
MURNA Foundation; The Leprosy Mission
Nigeria; Hope 360 Initiative for Peace;
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; Hazards
Prevention Education Foundation; Hajjah
Fannah Supportive and Development
Initiative; Sanitation and Hygiene Education
Initiative
جمهورية الكونغو الديمقراطية
Association Nations Unies Réalités
Perspectives Paix et Droits Humains;
Association pour le Respect du Droit
des Populations Autochtones, du
Développement Durable et Droit de
l’Homme; Action des Educartrices pour
le Développement; Cercle des Droits de
l’Homme et de Développement; Fondation
l’Envol; Union des Organisations de la
Société Civile; 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; Nouveaux Droits
de l’Homme Congo Brazzaville; Action des
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األعضاء

فريقنا

Initiative; Rural Community Empowerment
Initiative; Sustainable Environment Food
and Agriculture Initiative; Global Relief &
Development Mission; 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; Whole
Planet Initiative; 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; Centre for Community
Empowerment and Poverty Eradication;
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

األمور المالية

3 الهدف

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; Women for
Peace and Social Development Initiative;
Gender & Environmental Risk Reduction
Initiative; Community Empowerment and
Development Initiative; Rise to Inspire
Africa Initiative; 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; Mallam
Garba 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

2 الهدف

1 الهدف

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 Developpement; Centre Technique pour
l’Environnement, la Santé et l’Agriculture;
Association de Formation et d’Appui au
Développement; Association Malienne
pour le Developpement, 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; Education –
Paix – Progrès; Vision Plus; Association
des Scouts du Niger; ONG Tedhelte Entre
Aide Niger; Niger Vision; Groupe d’Appui au
Développement Rural – Recherche Action
“SHIRIN GOBE”; Cellule Nigérienne des
Jeunes Filles Leaders; Développement pour
un Mieux Être; ONG Kawtal; Convergence
pour la Sécurité Alimentaire, la Paix et
le Développement Durable; Action pour
le Developpement du Sahel; Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Niger;
Zéro Déchets Plastiques Non Biodégradable
au Niger; Association des Jeunes pour
l’Environnement et l’Education Civique au
Niger; Action Directe pour la Protection de
l’Environnement Bonferey; ONG Appui au
Developpement Communuataire Tafriyt;
Association Nationale des Exploitants du
Bois du Niger
نيجيريا
Delight Affection Foundation; Grassroots
Lifesaving Outreach; Lighthope Succor
Worldwide Initiative; Initiative for Social
Development in Africa; Connected
Advocacy For Empowerment And Youth

المبادئ واألدوار

مقدمة

Development; Zéro Pauvre Afrique;
Coalition Citoyenne Contre les Drogues
et les Stupéfiants; Club Humanitaire sans
Frontières; 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
Developpement; 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

Action for Girls and Women Survival;
Mulrany International Liberia; War
Affected Youth/ Youth at Risk; Global
Peace and Development Organization;
Universal Farmers Association; Young
Liberian Women Orgainzation for
Improvement Advocacy Network; Youth
Empowerment for Progress; Efficient
Research and Development Institute

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
Developpement en Zone Aride; Oeuvre
Malienne Pour le Développement des
Zones Arides; Adventist Development
and Relief Agency Mali; Association

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

األعضاء
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
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األعضاء

فريقنا

األمور المالية

3 الهدف

2 الهدف

1 الهدف

توجو
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-PastoralEcho des Jeunes Ruraux; Jeunesse en
Actions Conjuguées pour le Développement
Durable; Agricuture-Sol-Eau; Famille
Engagée pour le Développement Inclusif
en Afrique; ONG Sourire des Peuples;
Association des Femmes Unies pour le
Développement de leur Milieu; Initiative
Action et Développement Village Togo;
Terre des Jeunes Togo; Observatoire Ouest

المبادئ واألدوار

مقدمة

Chretiens pour l’Abolition de la Torture
– Congo; Action sur l’Environnement et
le Développement; Association pour les
Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral;
ADCA
السنغال
Jeunes Volontaires pour l’Environnement
Sénégal; Lead Afrique Francophone; Une
Enfance Scolarisee pour la Promotion et
la Defense 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;
Action Humaine pour le Développement
Intégré au Sénégal; Coopérative Rurale
des Agropasteurs pour le Développement;
Alliance des Acteurs et Metiers des
Energies au Senegal; 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; Wome’s
Action for Human Dignity; Young Women
Advocacy Network Sierra Leone; Network
Movement for Justice and Development

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
Waldegrave Road 8
Teddington
London
TW11 8HT
المملكة المتحدة
رقم الهاتف +44 (0)2089 777726
البريد اإللكترونيinfo@gndr.org :
GNDR.org

التقرير السنوي للشبكة العالمية لمنظمات
المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
21/2020

مقدمة

المبادئ واألدوار

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

األمور المالية

فريقنا
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