
 

 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر  :٥-١١ة الغاي

االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك 
ه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، الكوارث المتصلة بالميا

 ٠٢٠٢بحلول عام 

لتي العالمي واألضرار االخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي  :٠-٥-١١المؤشر 
 لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال التي لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

 

 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/المنظمة 

 (UNISDR) مكتب األمم لمتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

االقتصادية المباشرة: القيمة النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي لألصول المادية الموجودة في المنطقة  رئالخسا

 المتأثرة. تكاد تكون الخسائر االقتصادية المباشرة معادلة للضرر المادي.

يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  ]أ[ 

المؤشرات لقياس التقدم  ( بوضع مجموعة من96/482الجمعية العامة )القرار ، أنشأته مخاطر الكوارث

مؤشرات ب المتعلقةفي النهاية االتفاقيات  أن تعكس هذه المؤشراتومن شأن  العالمي في تنفيذ إطار سنداي.

 .إطار سنداي

 :األساس المنطقي

فيات بشكل كبير باألحداث الكارثية واسعة النطاق، التي تمثل تتأثر بيانات خسائر الكوارث الناجمة عن الو

ب األمم مكت وصيى. لذا يقيًما مهمة للغاية من حيث معدل الوفيات، حيث أنها تعني عادةً أعداًدا كبيرة من القتل

الدول باإلبالغ عن البيانات حسب الحدث، لذلك يمكن إجراء  UNISDR المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

تحليل تكميلي لتحديد االتجاهات الحقيقية من خالل تضمين واستبعاد مثل هذه األحداث الكارثية التي يمكن أن 

 تمثل قيًما مهمة خارجة من حيث معدل الوفيات.

 :قيودالتعليقات وال

ذه المبادئ مع ه تّسققابلة للمقارنة وت لخسائر الناجمة عن الكوارثا قاعدة بيانات وطنية حولليس لدى كل بلد 

، من المتوقع أن 4242بلًدا(. لذلك، بحلول عام  86ية تتجاوز التوجيهية )على الرغم من أن التغطية الحال



 فقًاكوارث وخسائر الناجمة عن الالبيانات الوطنية الخاصة بال اعداتجميع البلدان ببناء / تعديل قتقوم 

 فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضويّة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن

(OEIWG). 

 المنهجيّة

 ساب:تحطريقة اال

 على األرجحصفحة( و 082 يمن المؤشرات شاملة جًدا وطويلة جًدا )حوال كثيرمالحظة: منهجية الحساب لل

الرجوع  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضليخارج نطاق هذه البيانات الوصفية. 

شر ر منهجية تفصيلية كاملة لكل مؤي توفّ ت، الالعضويّة ةالمفتوح ةالدولي ةالحكومي مجموعة العملإلى نتائج 

 ومؤشر فرعي.

 :لى الرابط التاليعيمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%

20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 
 ملخص قصير:

البيانات الوطنية األصلية حول الخسائر الناجمة عن الكوارث قيمة األضرار المادية  اعداتل قعادةً ما تسجّ 

)فقدان الوحدة السكنية، فقدان البنية التحتية وما إلى ذلك(، التي تحتاج إلى التحويل إلى القيمة النقدية وفقًا 

 لي العالمي )التضخم المعدل،*. تنقسم القيمة العالمية المحولة على الناتج المحلي اإلجما UNISDRلمنهجية 

 ثابت الدوالر األمريكي( محسوبًا من مؤشرات التنمية للبنك الدولي.

 

 :تفصيلال

لبحث ا )على سبيل المثال باستخدام تصنيف وحسب فصيلة الخطرنوع الخطورة،  حسب البلد، نوع الحدث،ب

، يمكن تصنيف المخاطر الطبيعية على أنها مناخية أو هيدرولوجية IRDR المتكامل بشأن أخطار الكوارث

 (األرضأو جوية أو جيوفيزيائية أو بيولوجية أو خارج 

 
 حسب فئة فقدان األصول )الصحة/ التعليم/ الطريق وما إلى ذلك(ب

 (4-5-00)لـ  سيلة النقلحسب وب

 (4-5-00حسب قطاع الخدمات )لـ ب

 :معالجة القيم الناقصة

  بلدمستوى العلى 

وهذا نتيجة  متكافئة. ال شيءأو  2و الخسائر الكارثية الوطنية تعد القيم الناقصةفي قاعدة بيانات 

إن التأثيرات  للشكل النموذجي لتقارير حالة الكوارث، والتي ال تمثل سوى تلك التأثيرات التي وقعت.

ا ما لم د تقارير صريحة تفيد بأن شيئً اإلبالغ عنها )أي ال توج ببساطةال يتم الطبيعية التي ال تحدث 



، فإن التقرير المصاحب خالل كارثة مايحدث، على سبيل المثال إذا لم يحدث أي ضرر زراعي 

 فيد بعدم حدوث أي تأثير(.يالزراعة، بدالً من قسم ب خاصببساطة ال يحتوي على قسم 

 

 على المستويين االقليمي والعالمي 

 .قابل للتطبيقغير 

 

 اإلقليمية: مجاميعال

 

 ساب أدناه.تحراجع طريقة اال

مجموع الخسائر االقتصادية المباشرة لكل بلد مقسوًما على إجمالي الناتج المحلي  اعلى أنه اسيتم حسابه

 العالمي.

 :فاوتمصادر الت

  

لتي االعتبة )مثل، تضمين / استبعاد الكوارث الصغيرة / الكبيرة(: تسجل مصادر البيانات الدولية األحداث 

فقط األحداث ذات معدل ، على سبيل المثال، EMDAT قاعدة بيانات لسجّ ت تتجاوز بعض عتبة التأثير.

ً إعالن التي تكون أو 022أو أكثر من  02الوفيات األكبر من  ً دولي ا بيانات الكوارث العالمية  اعداتال تسجل ق .ا

 أمين على الخسائر، مما يؤثر سلبًا على البلدانالخاصة للتأمين أو إعادة التأمين سوى األحداث التي قامت بالت

 ذات معدل اختراق سوق التأمين المنخفض.

  

المنهجية / التعريف: تستخدم مصادر البيانات الدولية مصادر بيانات ثانوية لتجميع مجموعات البيانات الخاصة 

ر متسقة، مما يؤدي إلى عادةً ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منهجيات غير موحدة أو حتى غي. وبها

 إنتاج مجموعات بيانات غير متجانسة.

  

جامعو البيانات الدوليون، بسبب القيود المفروضة  سّجلالمالحظة )بيانات المستوى الوطني أكثر شموالً(: ال ي

يتها" رؤ" التي تمّر من دون من األحداث التي ال يتم نشرها دوليًا، أو اً كبير اً على الوصول إلى المعلومات، عدد

 من قبل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة.
 

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

 .مكتب األمم المتحدة للتصدي لمخاطر الكوارثتم إبالغها إلى التي يالوطنية،  خسائر الكوارثقاعدة بيانات 

 

 عملية الجمع:



الوطنية  البيانات اعداتتعديل قمستوى القطري ببناء / سيقوم النظير الرسمي )النظراء الرسميون( على ال

ً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء  الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث طبقا

 .(OEIWG) العامل الحكومي الدولي المفتوح العضويّة

 

 توافر البيانات

 :الوصف

 بلد: 022حوالي 

  

ً  يبلغ  باستخدام أدوات ومنهجيةالخسائر الكارثية بيانات وطنية عن  اعداتعدد البلدان التي لديها ق حاليا

DesInventar 86 .ًالكوارث الواردة في اإلبالغ عن أهداف التنمية  خسائربالنظر إلى متطلبات بيانات  بلدا

أن تقوم جميع الدول األعضاء ببناء أو تعديل  4242المستدامة وأهداف إطار سنداي، من المتوقع بحلول عام 

 . OEIWGالخاصة بها وفقًا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن  الخسائر الكارثيةبيانات  اتاعدق

  

 السالسل الزمنية:

  

 : قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية4202إلى عام  0662من عام 

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

4202-4208 

  

 إصدار البيانات:

  
 4206بحلول عام إلى حد كبير ، وأول مجموعة بيانات كاملة 4202مجموعات البيانات األولية في عام 

 

 البياناتب الجهات المزّودة

 االسم:

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات أغراض  ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد الجوية، 

 وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية التي تجري وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.



ة وإدارالحّد من مخاطر الكوارث ثية طويلة األجل، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال برامج بح

 الحقوق الرقمية، وقواعد بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعاً للغاية.

  

 الوصف:

وإدارتها من قبل وكاالت ذات أغراض  الكوارث الوطنية ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد الجوية، 

 وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية التي تجري وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.

ة وإدارالحّد من مخاطر الكوارث  والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال برامج بحثية طويلة األجل،

 الحقوق الرقمية، وقواعد بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعاً للغاية.

 

 بياناتالجهات المجّمعة لل

 (.UNISDRاألمم لمتحدة للحد من مخاطر الكوارث )مكتب 

 المراجع:

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%

20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 
 

 المراجع:

المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  الفريق العامل ما بين الحكوماتح ن  م  

وضع مجموعة من المؤشرات  مسؤولية ،من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، (OEIWGمخاطر الكوارث )

بحلول  OEIWGينتهي عمل  لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

فريق الخبراء كل من  وقد أقرّ  تقريرها إلى الجمعية العامة للنظر فيه.ستقّدم و 4209ديسمبر ألول/كانون ا

واللجنة اإلحصائية لألمم  IAEG-SDGs المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

ً بدور  أهداف التنمية  مؤشراتولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية ؤمس حاال، وقد أOEIWGالمتحدة رسميا

 .هذا الفريق العامللمتعلقة بالكوارث إلى ا المستدامة

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 
 

 :الرابط التالي أحدث نسخة من المستندات على توفرت

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-

group/sessional-intersessional-documents 
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