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 2020القمة العالمیة الرقمیة أكتوبر 
 

لالستراتیجیة حول األھداف الثالثة  GNDRللشبكة العالمیة للحد من الكوارث  2020یستند جدول أعمال القمة العالمیة الرقمیة لعام 
. یرجى مالحظة أن جمیع أوقات الجلسات المذكورة في جدول : قیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي2025-2020الجدیدة للشبكة 

 . BSTاألعمال ھذا ھي 

 ناك أنواع مختلفة من الجلسات علیك البحث عنھا:ھ

 البحث، دراسات الحالة، وحل المشكالت من المجتمعاتالتعلم المحلي:  •
 حوارات، مناقشات، والتزامات من الجھات الفاعلة في جمیع أنحاء العالم العمل العالمي: •
 . GNDRتدریبات مھنیة حصریة ألعضاء  كیف: •

 

 ن، والتضامن، وحشد منظمات الُمجتمع المدنيلتعاوا األسبوع األول: تعزیز
 

 أكتوبر 6الثالثاء 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت
 العمل العالمي  08.30-10.00

قیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي: أولویات لمنع األخطار المستقبلیة من أن تصبح 
 الجدیدة GNDRكوارث. استراتیجیة 

 اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 13.30-14.30
 النھج التعاوني لحل المشاكالت المجتمعیة

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 العمل العالمي (متكرر) 16.30-15.00
قیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي: أولویات لمنع األخطار المستقبلیة من أن تصبح 

 الجدیدة GNDRكوارث. استراتیجیة 

 اإلنجلیزیة، اإلسبانیة

 

 أكتوبر 7األربعاء 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت
 المعارف المحلیة 12.00-13.00

 مبادرة السور األخضر العظیم
اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 

 واإلسبانیة، والعربیة
 المعارف المحلیة 15.00-16.00

 تعاون الجامعات ومنظمات المجتمع المدني من أجل مواجھة الكوارث
ة، والفرنسیة، اإلنجلیزی

 واإلسبانیة، والعربیة
 

 أكتوبر 8الخمیس 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت

 كیف 13.30-12.00
كیف یمكن لمنظمات المجتمع المدني والبرلمانیین العمل معًا لتصمیم سیاسات 

 أفضل؟

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 

  

https://strategy.gndr.org/wp-content/uploads/2020/06/GNDR-Strategy-2020-25-publication_v24-AR.pdf
https://strategy.gndr.org/wp-content/uploads/2020/06/GNDR-Strategy-2020-25-publication_v24-AR.pdf
https://strategy.gndr.org/wp-content/uploads/2020/06/GNDR-Strategy-2020-25-publication_v24-AR.pdf
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 األسبوع الثاني: دعم حركة التمكین المحلي

 

 أكتوبر 13الثالثاء 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت
 العمل العالمي 08.30-10.00

كیف یبدو التوطین المثالي للحد من مخاطر الكوارث، وماذا یتعین علینا القیام 
 بین الجھات المانحة والجھات الفاعلة المحلیةبھ لتحقیق ذلك؟ حوار 

 اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 13.00-12.00
 تسریع التوطین من خالل الشراكات

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 المحلیةالمعارف  13.30-14.30
 تعبئة الموارد المحلیة والتأیید المجتمعي

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 العمل العالمي (متكرر) 15.00-16.30
كوارث، وماذا یتعین علینا القیام كیف یبدو التوطین المثالي للحد من مخاطر ال

 بھ لتحقیق ذلك؟ حوار بین الجھات المانحة والجھات الفاعلة المحلیة

 اإلنجلیزیة، اإلسبانیة

 

 أكتوبر 14األربعاء 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت

 المعارف المحلیة 14.30-13.30
 القدرات المحلیة مع الحفاظ على القیم الثقافیة التقدمیةتعزیز 

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 

 أكتوبر 15الخمیس 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت

 كیف 13.30-12.00
 حل أھم ثالثة تحدیات لكتابة المقترحات

والفرنسیة، اإلنجلیزیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 كیف 16.30-15.00
 جلسة كتابة المقترحات اإلقلیمیة

 اإلنجلیزیة، العربیة

 

 أكتوبر 16الجمعة 
 اللغات المتوفرة الجلسة  التوقیت

 كیف 10.00-8.30
 المقترحات اإلقلیمیةجلسة كتابة 

 إنجلیزي، فرنسي

 المعارف المحلیة 13.00-12.00
 تحویل األفكار الواردة من أفراد المجتمع إلى خطط للحد من مخاطر الكوارث

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 14.30-13.30
 القدرات المحلیة لمواجھة تھدیدات األمن الغذائي

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 كیف 16.30-15.00
 جلسة كتابة المقترحات اإلقلیمیة

 اإلنجلیزیة، اإلسبانیة
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 قائمة على الوعي بالمخاطر السعي لتنفیذ عملیات تنمیةاألسبوع الثالث: 
 

 أكتوبر 20الثالثاء 
 اللغات المتوفرة عنوان الجلسة وقت الجلسة

 العمل العالمي 10.00-8.30
 »آراء من خط المواجھة«جعل التنمیة واعیة بالمخاطر: مشروع 

 والفرنسیة، والعربیةاإلنجلیزیة، 

 المعارف المحلیة 13.00-12.00
 أدوات تعزیز مرونة المجتمع في سیاق الصراعات

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 العمل العالمي (متكرر) 16.30-15.00
 »آراء من خط المواجھة«التنمیة واعیة بالمخاطر: مشروع جعل 

 اإلنجلیزیة، اإلسبانیة

 

 أكتوبر 21األربعاء 
 اللغات المتوفرة عنوان الجلسة وقت الجلسة

 المعارف المحلیة 14.30-13.30
 لبناء المرونة المحلیة DRR-Ecoتطبیق 

والفرنسیة، اإلنجلیزیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 15.00-16.00
 آثار تغیر المناخ على حیاة نساء الشعوب األصلیة الریفیات

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 

 أكتوبر 22الخمیس 
 المتوفرةاللغات  عنوان الجلسة وقت الجلسة

 كیف 10.00-8.30
لمواجھة النزاعات ومخاطر الكوارث بشكل  GFDRRأداة البنك الدولي 

 متماسك

 اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 13.00-12.00
 المناخ على الزراعة التخفیف من آثار تغیر

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة

 المعارف المحلیة 14.30-13.30
 الحد من المخاطر والتكیف مع تغیر المناخ في التعلیم االبتدائي

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 
 واإلسبانیة، والعربیة
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 الجلسةوصف 
 تعاون، والتضامن، وحشد منظمات الُمجتمع المدنيالاألسبوع األول: تعزیز 

 GNDRالعمل العالمي: قیادة محلیة من أجل تأثیر عالمي: أولویات لمنع األخطار المستقبلیة من أن تصبح كوارث. استراتیجیة 
 الجدیدة

كان من الممكن منع آثار ھذا الوباء إذا تم أخذ الدروس المستفادة من األمراض المتفشیة في السابق، وكذلك البحوث العلمیة 
والمجتمعیة، في االعتبار في الخدمات الصحیة، وسالسل التورید العالمیة، وأنظمة النقل، والمناھج الدراسیة، وقطاع السیاحة. ھذا ھو 

الواعیة بالمخاطر أمر بالغ األھمیة في الوقت الحالي. یجب علینا إعادة البناء بشكل أفضل، والتأكد من أن  السبب في أن التنمیة
النطاق الكامل للتھدیدات التي یواجھھا الناس أصبحت مصدر قلق الجمیع، ولیس فقط للعاملین بمجال الحد من مخاطر الكوارث. لذلك 

ط المواجھة بھذه األھمیة من قبل. ولم یكن األمر بھذه الصعوبة من قبل. ستعرض ھذه لم یكن عمل منظمات المجتمع المدني على خ
، والتي تھدف إلى عالم یعمل فیھ الجمیع معًا لتعزیز مرونة GNDRالجلسة اإلستراتیجیة الجدیدة للشبكة العالمیة للحد من الكوارث 

رث. سیتم مناقشة البحث المحلي، وتعزیز القدرات ، ورفع األشخاص األكثر عرضة للمخاطر، ومنع األخطار من التحول إلى كوا
مستوى الوعي التي سیكون مطلوبا، وكیف یمكن لمختلف الجھات الفاعلة أن تلعب دورھا. سیتمكن المشاركون من االستماع إلى 

ة أفكارھم حول ما یمكن لشبكة المنظمات القاعدیة، ووكاالت األمم المتحدة والجھات المانحة بشأن أولویاتھم والتزاماتھم، والمساھم
 من منظمات المجتمع المدني القیام بھ معًا لمنع المخاطر من أن تصبح كوارث. 

 المعارف المحلیة: النھج التعاوني لحل المشكالت المجتمعیة
لحل المشكالت سیتلقى المشاركون معرفة عملیة حول مكونات النھج التعاوني، وسیكونون قادرین على المشاركة في تدریب تجریبي 

بشكل التعاوني مع المشاركین اآلخرین. تتضمن تقنیات النھج التعاوني وحل المشكالت التي ستتم مناقشتھا، تطویر ھدف مشترك مع 
اآلخرین، ومعرفة كیفیة مشاركة السلطة، وكیفیة دعم نمو بعضھم البعض. أعضاء الشبكة العالمیة للحد من الكوارث الذین قد 

ن ھذه الجلسة، ھم أولئك الذین یھتمون أویأملون في تعبئة أعضاء المجتمع والجھات الفاعلة حول تغییر سیاسة معینة یستفیدون أكثر م
 بطرق ملھمة، ومشاركتھا، وصقلھا. 

 المعارف المحلیة: مبادرة السور األخضر العظیم
ذ القرار القائم على األدلة باستخدام بیئة المجتمع ستدرب ھذه الجلسة المشاركین على الحفاظ على التنوع البیولوجي. كما سیعزز اتخا

المحلي المعززة، واألنظمة الھیكلیة للكوارث التي تشمل جمیع أصحاب المصلحة. تسعى ھذه الجلسة إلى تشجیع االنتقال إلى 
في المجتمعات. وتھدف  االقتصادات الخضراء الشاملة، واعتماد خطط عمل لالستھالك واإلنتاج المستدامین لزراعة النباتات الطبیة

إلى تحسین قدرة منظمات المجتمع المدني على استخدام النظم الھیكلیة إلدارة البیئة والكوارث في مناطقھا أوبلدانھا لمنع انتشار 
لناتجة والحد منھا، ومكافحتھا. ستناقش ھذه الجلسة التھدیدات المتزایدة على البیئة ا Covid-19األوبئة الناتجة من الحیوانات مثل 

 عن التدمیر واإلفراط في استغالل النباتات الطبیة ، والتي أصبحت تندر بشكل متزاید. 

 المعارف المحلیة: التعاون بین الجامعات ومنظمات المجتمع المدني من أجل مواجھة الكوارث
مدني، والھیئات الحكومیة لتحسین إدارة ستتناول ھذه الجلسة التعاون الوثیق الذي یمكن أن یتم بین األوساط األكادیمیة، والمجتمع ال

المعرفة بالمخاطر، والمساھمات من حیث البحث والتعلیم والخدمات التي تقدمھا الجامعات للمجتمع. سیتم عرض أھمیة المنصة 
مجتمع الغواتیمالیة المشتركة بین الجامعات إلدارة مخاطر الكوارث ودورھا كمیسر للتعلم متعدد التخصصات بین الجامعات وال

المدني والقطاع العام كنموذج یسعى لتحقیق المرونة. سیوضح كیف تعمل ھذه المنصة ذات النھج متعدد التخصصات من خالل ربط 
الحد من مخاطر الكوارث، وتغیر المناخ، وإدارة النظام البیئي، وكیف ال یمكن لمثل ھذه المنصة زیادة الوعي فحسب، بل تساھم 

مة والحكومیة حول الروابط بین مخاطر الكوارث، وتغیر المناخ، وتدھور النظم البیئیة. الجلسة مخصصة في أیًضا في المناقشات العا
المقام األول لمنظمات المجتمع المدني والقطاع األكادیمي، لتمكینھم من مواجھة التحدیات التي تواجھ األوساط األكادیمیة، من حیث 

 سد الفجوات بین التخصصات. 

 لمنظمات المجتمع المدني والبرلمانیین العمل معًا لتصمیم سیاسات أفضل؟ كیف: كیف یمكن
ستوفر ھذه الدورة التدریبیة رؤى حول كیفیة تواصل منظمات المجتمع المدني، وممثلي المجتمع المدني اآلخرین بشكل فعال مع 

ن البرلمانیون أبطاًال مؤثرین للغایة للدعوة على البرلمانیین على المستوى الوطني، كطریقة لتحقیق تغییر في السیاسة. یمكن أن یكو
المستوى الوطني، حیث یشاركون بشكل مباشر في عملیات صنع القرار. خالل ھذه الجلسة التمھیدیة، سیتعلم المشاركون العناصر 

حة لمنظمات المجتمع المدني األساسیة لعمل البرلمانیین وعالقتھم بالمجتمع المدني. كما ستتاح لھم الفرصة للتعلم من التجربة الناج
التي حققت تغییًرا في السیاسات من خالل إشراك البرلمانیین في بلدانھم. تستھدف ھذه الجلسة منظمات المجتمع المدني التي تتعامل 

 مع البرلمانیین بشكل محدود أومعدوم حتى اآلن.
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 األسبوع الثاني: دعم حركة التمكین المحلي
توطین المثالي للحد من مخاطر الكوارث، وماذا یتعین علینا القیام بھ لتحقیق ذلك؟ حوار بین الجھات العمل العالمي: كیف یبدو ال

 المانحة والجھات الفاعلة المحلیة
٪ فقط بأنھم مشمولون في تقییم التھدیدات، وتصمیم السیاسات 16جھة فاعلة محلیة، یشعر  100,000وفقًا لمسح شمل ما یقرب من 

جراءات لتقلیل التھدیدات. نحن بحاجة إلى دعم حركة التوطین لتحویل سلطة اتخاذ القرار والموارد إلى الجھات والخطط، واتخاذ اإل
الفاعلة المحلیة حتى یتمكنوا من تصمیم مبادرات الحد من مخاطر الكوارث بناًء على المخاطر الحقیقیة على أرض الواقع. لقد فاقت 

ئق المحلیة المخاطر. ال یمكن لمالیین األشخاص الذین یعیشون في فقر الوصول إلى التي تتجاھل الحقا Covid-19استجابات 
مرافق غسل الیدین، كما أن التباعد االجتماعي یكاد یكون مستحیالً في األحیاء الفقیرة. یتم حالیًا مواجھة ھذه التحدیات والثغرات من 

جتمع المدني. یتعین على الحكومات، الوطنیة والمحلیة، االستماع إلى قبل المستجیبین في الخطوط األمامیة، بما في ذلك منظمات الم
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر والشراكة معھا. یمكن لمنظمات المجتمع المدني تسھیل المشاركة المنھجیة لتجربة المجتمع 

ولیین. سیسمح ذلك باتخاذ قرارات ، مع صانعي القرار الوطنیین والدCovid-19الواقعیة لجمیع أنواع الكوارث، بما في ذلك 
جماعیة على جمیع المستویات. ستناقش مائدة مستدیرة للمؤسسات المانحة الدولیة والمنظمات القاعدیة، التحدیات التي تواجھھا في 

لتمویل المحلي الشراكات المباشرة باإلضافة إلى األسالیب الجدیدة التي یجب تجربتھا. سیتم مشاركة أمثلة على عملیة صنع القرار وا
الناجح للحد من مخاطر الكوارث، وستكون ھناك فرصة للمشاركین لطلب النصائح للتغلب على السیاقات المجتمعیة الخاصة بھم 
واقتراح أدوار لمختلف الجھات الفاعلة. ھذه الجلسة مناسبة بشكل خاص للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة التي ترغب في العمل مع 

فة، والجھات المانحة التي ترغب في ضمان فعالیة مشاریعھا، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة التي ترید شركاء جھات فاعلة مختل
 أكثر جدوى مع الجھات الفاعلة المحلیة. 

 المعارف المحلیة: تسریع التوطین من خالل الشراكات
سانیة، من المھم لمنظمات المجتمع المدني معرفة آخر بالنظر إلى مدى الترابط الجوھري للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة اإلن

تقدم وتوصیات أجندة توطین العمل اإلنساني. ستوفر ھذه الجلسة توجیًھا موجًزا حول نتائج القمة العالمیة للعمل اإلنساني، بما في ذلك 
ة/الوطنیة والدولیة، ستقود الجلسة الصفقة الكبرى ومیثاق التغییر. مع التركیز على الشراكات الحقیقیة بین المنظمات المحلی

المشاركین من خالل التعلم والتوصیات من البرنامج الرئیسي متعدد الوكاالت المنفذ في میانمار ونیبال ونیجیریا وجنوب السودان: 
نسانیة أن تسریع التوطین من خالل الشراكات. كما ھو الحال مع قطاع الحد من مخاطر الكوارث، ینبغي على الجھات الفاعلة اإل

تكمل مجاالت الخبرة والتجربة والمعرفة لبعضھا البعض للوصول إلى األشخاص المتضررین من األزمات بأكثر الطرق فعالیة ... 
 تعال وانضم إلینا للمشاركة ومعرفة المزید! 

 المعارف المحلیة: تنمیة الموارد المحلیة والحصول على تأیید المجتمع
ة الموارد المحلیة للحد من مخاطر الكوارث، وھو عنصر أساسي لضمان المشاركة من المجتمعات ستناقش ھذه الجلسة طرق تنمی

المحلیة. سیسلط ھذا الضوء على أنواع الموارد المحلیة المتاحة حتى في مجتمعات االقتصاد الفقیر، وطرق تحفیز المجتمعات بحیث 
إمكانات تنمیة الموارد المحلیة، مع عرض دراسة حالة من إحدى تحشد ھذه الموارد لتقلیل مخاطر الكوارث. ستصف ھذه الجلسة 

مجتمعات وادي كاتماندو في نیبال. وسوف تتخذ تدابیر التخفیف غیر الھیكلیة كإجراء قابل للتنفیذ ومستدام للحد من مخاطر الزالزل. 
قرون إلى الموارد. ومع ذلك، توضح الحالة أن عادة، یُعتقد أن تنمیة الموارد المحلیة أمر صعب في مجتمعات االقتصاد الفقیر، ویفت

تنمیة الموارد المحلیة أمر ممكن، وتساعد أیًضا في تحدید وتولید المزید من الموارد المحلیة إذا كانت المجتمعات تشارك بشكل 
تمعات المحلیة صحیح في العملیة. ستكون ھذه الجلسة مفیدة للعاملین بمجال الحد من مخاطر الكوارث الذین یعملون مع المج

والمسؤولین في الحكومات المحلیة والباحثین. ستكون ھذه الجلسة مفیدة في تحدید طرق تكرارھا في مجتمعات مماثلة وللباحثین 
 الستكشاف نماذج قابلة للتكرار. 

 المعارف المحلیة: تعزیز القدرات المحلیة مع الحفاظ على القیم الثقافیة التقدمیة
لفت االنتباه إلى االفتراضات المتحیزة التي غالبًا ما توجھ مبادرات التنمیة من خالل الكشف عن مجاالت تسعى ھذه الجلسة إلى 

االختالف الثقافي، وتسلیط الضوء على قیمة المعارف المحلیة أو"األصلیة" التي تستخدمھا المجتمعات/استخدمتھا عند مواجھة األوبئة 
ن ویقدرون الترابط بین الثقافة / التقالید والتنمیة الواعیة بالمخاطر، ودور العوامل والصدمات والشكوك. لذلك سیناقش المشاركو

 األنثروبولوجیة (مثل الدین والثقافة) في فھم عملیة التنمیة متعددة األوجھ. لذلك یمكن تقدیر األنثروبولوجیا كأداة لدیھا القدرة على
حد ما، إلى تشكیل سلوك الناس وكیفیة ارتباطھم واالستجابة لحاالت مثل جائحة توفیر الوسائل لفھم وتصمیم البرامج التي تسعى، إلى 

. تستھدف الجلسة العاملین في مجال التنمیة والمسؤولین الحكومیین المشاركین في تصمیم وتخطیط وتنفیذ ورصد 19-كوفید 
المناقشات نظرة ثاقبة على أساس التنمیة والعمل برامج/مشاریع التنمیة واالستجابات اإلنسانیة داخل المجتمعات. وبالتالي، ستوفر 

 اإلنساني للمساعدة في تصمیم برامج وسیاسات فعالة. 
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 تحدیات لكتابة المقترحات 3كیف: حل أھم 
ستناقش ھذه الجلسة التدریبیة التفاعلیة لتنمیة الموارد أھم المیزات في االقتراح الفائز، ولماذا تفشل المقترحات في الحصول على 

مویل، والعناصر األساسیة المطلوبة في إطار العمل. یجب أن تسمح الجلسة لألعضاء بالشعور بأنھم مجھزون بشكل أفضل لتأمین الت
التمویل لمنظماتھم من أجل دعم استراتیجیات االستدامة الخاصة بھم، ومواصلة تقدم عملھم في الحد من مخاطر الكوارث. تتضمن 

المشاركون فھم مشھد التمویل الدولي الذي یغطي المؤسسات المانحة والمؤسسات الخیریة، باإلضافة  المعرفة الجدیدة التي سیكتسبھا
 ECHOإلى نوع التمویل المتاح. بنھایة الجلسة، سیعرف األعضاء كیفیة إكمال إطار العمل، وفھم متطلبات األھلیة لتمویالت 

اتھم في تنمیة الموارد. بنھایة الجلسة، یجب أن یكون األعضاء . ستفید الدورة األعضاء الذین یرغبون في تعزیز قدرUSAIDو
 قادرین على فھم كیفیة تنمیة الموارد بشكل أكثر فعالیة. 

 كیف: جلسة كتابة المقترحات اإلقلیمیة
تمویل ستتاح لألعضاء في األقالیم (كمجموعة) فرصة فریدة لحجز جلسة مع أحد خبراء تنمیة الموارد الستكشاف والعمل على طلب 

معین لمشروع معین. ستتاح لھم الفرصة للعمل بشكل تعاوني وبطریقة عملیة مع األعضاء اآلخرین في منطقتھم لتطویر مقترحات 
المشاریع بناًء على األولویات المواضیعیة اإلقلیمیة للحد من مخاطر الكوارث. ستسمح الجلسة لألعضاء بتعزیز عمل الحد من 

ومجتمعاتھم، والدعوة إلى التغییر على المستوى الوطني واإلقلیمي. ستعمل ھذه الجلسة على تجھیز  مخاطر الكوارث في أقالیمھم
األعضاء لیكونوا أكثر قدرة على العمل بشكل تعاوني مع منظمات المجتمع المدني األخرى، وتطویر اتحادات لتوسیع مدى وصولھم 

تمویل لمنظمتھم. سیكتسب المشاركون رؤى جدیدة ومصممة خصیًصا وتأثیرھم في عملھم للحد من مخاطر الكوارث، مع تأمین ال
لتطویر مفھوم المشروع بشكل أكبر لضمان نجاحھ في النھوض بعمل الحد من مخاطر الكوارث في اإلقلیم. ستفید الجلسة مجموعة 

یجب أن یكون األعضاء قد اكتسبوا  من األعضاء في اإلقلیم الذین حددوا دعوة تمویل یودون التقدم إلیھا كمجموعة. بنھایة الجلسة،
المھارات والمعرفة الالزمة لفھم ما ھو مطلوب لضمان نجاح طلباتھم، وأن یكونوا قادرین على التقدم بطلب للحصول على تمویل 

 یجب حجز ھذه الجلسات مسبقًا. محدد. 

 الكوارثالمعارف المحلیة: تحویل األفكار من أفراد المجتمع إلى خطط للحد من مخاطر 
في ھذه الجلسة، سوف نوضح كیفیة استشارة أعضاء المجتمع بشأن أفكارھم وتحویلھا إلى مشروعات وخطط للحد من مخاطر 
الكوارث. سیتمكن المشاركون من تحلیل المدخالت من أولئك األكثر تعرًضا للخطر وتحویلھا إلى مقترحات تكون على علم محلي 

لجلسة على إعطاء الفرصة للفئات الھشة لسماع صوتھا. بعد ذلك، سنتمكن من تعزیز مشاركة وأكثر فعالیة. ترتكز أھمیة ھذه ا
الجمیع في عملیات الحد من مخاطر الكوارث. سیغادر المشاركون الجلسة وھم یعرفون طرق المشاركة المختلفة، والتي یمكنھم أخذھا 

 ي مجتمعاتھم المحلیة. في االعتبار ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث التي یعملون بھا ف

 المعارف المحلیة: القدرات المحلیة لمواجھة تھدیدات األمن الغذائي
بتنفیذه: بناء القدرة على المرونة من خالل منع  SSUDAستناقش الجلسة المشروع الممول من االتحاد األوروبي والذي تقوم 

من ھذه الجلسة ھو تبادل الخبرات من المشروع لتحسین األمن  األزمات واستراتیجیة االستجابة لما بعد األزمات. الھدف الرئیسي
الغذائي والقدرة على الصمود في المجتمعات الضعیفة في المجتمعات المتضررة من النزاع أوالھشة. جنوب السودان دولة شدیدة 

عامین من حصولھا على  التعرض للكوارث. إنھ عرضة للجفاف السنوي والفیضانات السریعة. سقطت البالد في حرب أھلیة بعد
، بعد عقود من حرب التحریر. تسببت المواقف الدینامیكیة للمخاطر المعقدة في نزوح جماعي ألكثر من  2011االستقالل في عام 

ملیون شخص، مما زاد من تعقید مخاطر الكوارث وقابلیة تأثرھا في البالد. ستوفر الجلسة فرصة لتبادل الدروس المستفادة من  4.2
الممارسات في االستثمار لتدخل الحد من مخاطر الكوارث في السیاق المتأثر بالھشاشة، والصراع، والعنف. ھذا مھم بشكل  أفضل

خاص لمنظمات المجتمع المدني العاملة على المستوى المحلي والتي قد ترغب في تبني االستراتیجیات المستخدمة من قبل 
SSUDA  في تنفیذ مشروعPro-resilienceتستھدف الجلسة أیًضا الجھات المانحة وصانعي السیاسات على مختلف . وس

 المستویات لمواصلة دعم التدخل على مستوى المجتمع المحلي ذي التأثیر الكبیر.

 األسبوع الثالث: السعي لتنفیذ عملیات تنمیة قائمة على الوعي بالمخاطر
 »آراء من خط المواجھة«شروع العمل العالمي: جعل مخاطر التنمیة واعیة في عالم كوفید: م

جھة فاعلة محلیة شملھا االستطالع، یقول ثلثاھا أن مشاریع التنمیة ال تأخذ في االعتبار مخاطر  100,000من بین ما یقرب من 
الكوارث. ویذكر ما یقرب من نصف ممثلي الحكومات المحلیة أنھ ال یتم عمل ما یكفي على المستوى الوطني لتحقیق الترابط بین 
خطط التنمیة واستراتیجیات إدارة الكوارث. وقد أدى ذلك إلى آثار سلبیة على حیاة وسبل عیش األشخاص األكثر عرضة للمخاطر. 

آراء من خط أھمیة التأكد من أن جمیع عملیات التطویر واعیة بالمخاطر. ستستكشف ھذه الجلسة نتائج "  Covid 19-أظھر
جھة فاعلة محلیة عن تصوراتھا بشأن المخاطر والتنمیة. سیناقش المشاركون  100,000"، حیث تم سؤال 2019 المواجھة لعام

العوائق الرئیسیة أمام التنمیة الواعیة بالمخاطر والخطوات التي یمكن اتخاذھا لضمان أن التنمیة ال تسبب كوارث، خاصة في زمن 
ا في موضوعات المناقشة في الموائد المستدیرة مع وكاالت كوفید. إن المدخالت التي تمت مشاركتھا خالل ھذه الجلسة سیتم تضمینھ
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األمم المتحدة، فھذه ھي فرصتك لسماع ما یقولھ الناس في الواقع، كما أنھ ضروري لتوجیھنا إلى ما یجب القیام بھ لتلبیة ھذه 
 االحتیاجات. 

 المعارف المحلیة: أدوات لتعزیز مرونة المجتمع في سیاق الصراعات
في االتجاھات والخبرات التي تنبع من العالقة بین الكوارث والنزاعات. من خالل تحلیل األدوات ودراسات الحالة  ستتعمق الجلسة

على المستوى المحلي، سنكتسب فھًما أفضل ألھمیة ھذه التفاعالت إلعداد برامج التنمیة في سیاقات األزمات، وإیجاد طرق للمضي 
للعالقات بین الكوارث والنزاعات. من خالل القیام بذلك، سنعمل على تعزیز أھمیة النظر  قدًما لتطویر تلك البرامج بحیث تستجیب

في الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من الصراع (المخاطر) في سیاقات الھشاشة، والصراع، وانعدام األمن، والعنف في 
إلى التقدم بطلب للحصول على منحة بحثیة  GNDRنفیذ. تتطلع جداول األعمال الدولیة وزیادة الوعي بالتحدیات التي تواجھ الت

عالمیة حول النزاعات المتعلقة بالبیئة. من خالل شبكتنا المتنامیة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في سیاقات متنوعة، نحن 
ن لآلخرین تطبیقھا. كمجموعة في وضع جید لتنسیق البحث المحلي وتقییم المئات من أفضل الممارسات للعثور على مناھج ناشئة یمك

 لكننا نرید التأكد من أننا نختار سؤال بحثى مفید ألعضائنا! 

 لبناء المرونة المحلیة DRR-Ecoالمعارف المحلیة: تطبیق 
ستركز ھذه الجلسة على استخدام خدمات النظام البیئي للحد من مخاطر الكوارث، والتكیف مع تغیر المناخ وبناء المرونة المحلیة. 

لمشاركون من معرفة كیفیة تحویل المخاطر إلى فرص للتنمیة. تناقش الجلسة التآزر في فھم وتطبیق ثالث اتفاقیات دولیة، سیتمكن ا
وھي اتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وأھداف التنمیة المستدامة. دراسة الحالة التي سیتم 

ة تساعد على تعزیز التنمیة المستدامة وبناء المرونة المحلیة لألخطار المتكررة. ستدعو ھذه الجلسة إلى تقدیمھا ھنا لھا نتائج فرعی
 التعاون الوثیق بین خبراء إدارة الكوارث، وعلماء تغیر المناخ، والعاملین في مجال التنمیة. كما تدعو الجلسة إلى االستخدام التعاوني

ا في ذلك تلك المرتبطة بتغیر المناخ. كما تسلط ھذه الجلسة الضوء على الحاجة إلى تآزر للموارد لمواجھة مخاطر الكوارث، بم
السیاسات والممارسات في اإلدارة البیئیة، وعلوم المناخ، وإدارة الكوارث، والتنمیة المستدامة على الصعید الوطني، وعلى المستویین 

مات المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث، واإلدارة البیئیة، وتغیر المناخ، اإلقلیمي والدولي. ستفید ھذه الجلسة الممارسین والمنظ
والتنمیة المستدامة، إلى جانب المشاركین في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة. سوف یستفید صانعو السیاسات على المستویین 

ناعة السیاحة. التنمیة المستدامة وبناء المرونة المحلیة ھما المحلي والدولي، والمزارعین، ودعاة الحفاظ على البیئة، والعاملین في ص
 نتیجتان رئیسیتان یجب على المشاركین الخروج بھما من تلك الجلسة. 

 المعارف المحلیة: آثار تغیر المناخ على حیاة نساء الشعوب األصلیة الریفیات
األصلیة والفالحات" في ھذه الجلسة. تم إجراء ھذا البحث في  سیتم عرض نتائج "آثار تغیر المناخ على حیاة الریفیات ونساء الشعوب

بتنسیق من شبكة أمریكا الوسطى للنساء الریفیات والسكان األصلیین والفالحات. نتج عن عدم المساواة بین الجنسین أن  2017عام 
أن یؤثر تغیر المناخ على أفقر األسر،  ٪ من الفقراء، وھذا بدوره یمثل أكثر السكان عرضة للكوارث. من المتوقع70النساء یشكلون 

وخاصة األسر التي تعیلھا نساء، والتي لدیھا وصول محدود إلى األراضي والبنیة التحتیة والتعلیم والمساعدة التقنیة. وفى إطار 
مكین للفالحین ونساء استعادة المعارف التقلیدیة، فإن الممارسات الزراعیة اإلیكولوجیة في قطاع اإلنتاج تعمل على االستقالل والت

الشعوب األصلیة والریفیات. بالنسبة للنساء، فإن امتالك قطعة أرض زراعیة بیئیة خاصة بھن یضمن أن یكون منتجھن ملًكا لھن، 
ویجعلھن مستقالت، وفي نفس الوقت یؤمنن طعامھن، بحیث ال یعتمدن على أي شخص آخر خارج مجتمعھن. تستھدف ھذه الجلسة 

 سیما اللواتي یعملن في مجال الحد من مخاطر الكوارث، مما یتیح لھن الفرصة للتعرف على وضع نساء أمریكا جمیع النساء، ال
 الوسطى، وتقدیم مقترحات للدول األخرى للمساھمة في تحسینھن، باإلضافة إلى التجارب الناجحة.

 سكلمعالجة النزاعات ومخاطر الكوارث بشكل متما GFDRRكیف: أداة البنك الدولي 
سیناقش الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارھا التابع للبنك الدولي أداتھم الجدیدة الخاصة بمخاطر النزاعات 
والكوارث، من أجل مساعدة الممارسین والحكومات على بناء القدرة على المرونة في مواجھة الكوارث في الدول الھشة. ستتاح 

 بة األداة ومناقشة االستخدامات المحتملة حول العالم.للمشاركین فرصة مشاھدة تجر

 المعارف المحلیة: التخفیف من آثار تغیر المناخ على الزراعة
أدى تاریخ أرمینیا في الجفاف، وتدھور األراضي، والتصحر، إلى جانب االنھیارات األرضیة المتكررة والتدفقات الطینیة 

، وھي منظمة غیر حكومیة Green Laneوالبیئة بشكل كبیر. ستتبادل جرین لین  والفیضانات إلى زیادة تأثر قطاعي الزراعة
تعمل في مجال الزراعة المستدامة والممارسات البیئیة المحسنة، مع المشاركین الخبرات وأفضل الممارسات في تنفیذ المشاریع 

لتخفیف من تآكل التربة، وللحد من آثار الجفاف ومبادرات بناء القدرات لمواجھة مخاطر تدھور التربة، لزیادة خصوبة التربة، ل
والصقیع. األھم من ذلك، ستركز الجلسة على عرض تنفیذ تقنیات مثل التغطیة، والري بالتنقیط، وتحسین التربة الملوثة، وإعداد 

خطر، حتى عندما یعانى الطاقة البدیلة، والتسمید، وما إلى ذلك، والتي عززت كفاءة الممارسات الزراعیة في المناطق المعرضة لل
 Greenاإلقلیم من آثار ال یمكن إصالحھا من جراء الكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ. ستغطي الجلسة أیًضا كیف تمكنت جرین لین 



   
 

 

 
 الشبكة العالمیة لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث
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Lane  من تقلیل المخاطر التي تواجھھا المجتمعات الزراعیة الضعیفة، من خالل زیادة معارف ومھارات تلك المجتمعات، خاصة
شأن األسالیب الزراعیة المستدامة والمتكاملة من خالل مركز التدریب األخضر. مع الزیادة السریعة في الكوارث، وزیادة النساء، ب

 التباین في األنماط المناخیة، تعتبر ھذه الجلسة ھامة لطرح المناقشات حول حركة توطین الممارسات الزراعیة المستدامة. 

 التكیف مع تغیر المناخ في التعلیم االبتدائيالمعارف المحلیة: الحد من المخاطر و
أن كل قطاع یحتاج إلى أن یضع الكوارث في االعتبار بشكل أفضل  من األھمیة بمكان أن یتم تربیة الجیل القادم  Covid 19-أظھر

تعلیم، باالعتماد بشكل على ثقافة الوقایة من الكوارث. ستناقش ھذه الجلسة األدوات المختلفة لدمج الحد من المخاطر في أنظمة ال
خاص على دراسات الحالة لمناھج المدارس االبتدائیة. سیتم تشجیع المشاركین أیًضا على مشاركة قصصھم حول إعداد األطفال 

 والشباب لتغیر المناخ والتھدیدات المستقبلیة.
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