
وخطة 2030-2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030التنمية المستدامة لعام 

خسائر الكوارث في المنطقة العربيةلحساب منهجية جديدة 



كنظام إلدارة معلومات الكوارث ديسإنفنتر

يانات عن هي أداة مفاهيمية ومنهجية لتوليد قوائم الكوارث الوطنية وبناء قواعد بديسإنفنتر•

.بصفة عامة األضرار والخسائر وآثار الكوارث

كنظام إلدارة معلومات الكوارث ديسإنفنترفوائد •

كيف يعمل؟•

وحدة اإلدارة و إدخال البيانات 1.

وحدة التحليل2.



الحد األدنى من المعايير والبيانات الوصفية-2

منهجيات القياس والمعالجة اإلحصائية-3

المواد اإلرشادية التقنية لمراقبة اإلنترنت-4

رشادية اإلتقنيةالمالحظات ال
:مؤشر/ غاية لكل 

الحد األدنى لمجموعة البيانات المطلوبة

 (بما في ذلك التصنيف)مجموعة البيانات المثلى الموصى بها

التحديات واالعتبارات الزمنية، وما إلى ذلك.

 (الحد األدنى لمجموعات البيانات الموصى بها)المحاسبة منهجية

ة، التغطي)المحتويات والمنهجية والمواضيع األخرى : البيانات الوصفية
(والتمثيل، والجودة
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Information Flow (loss databases)
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نظام محاسبة بيانات الخسائر  : رصد اطار سنداي

تنفيذ المبادئ التوجيهية

 ة  بما في ذلك التصنيف أو التجزئ)السماح بالحد األدنى لمجموعات البيانات الموصي بها-

disaggregation والبيانات الوصفية)

 تنسيقات بسيطة لتبادل البياناتExcel, DesInventar XML/JSON))

 اداة رصد إطار سنداي كنظام فرعي متكاملمع دمجها بسالسة

 نظام متكامل يعمل كأداة موزعة، يمكن تعميمها في جميع  الدول

 من اإلصدار األولتم االنتهاء( على أساس برمجياتDesInventarمفتوحة المصدر)

 2019المنتدى العالمي في هاإطالقبهدف ، 2018داة في عام لألإعادة كتابة كاملة

DesInventar Sendai: http://training.desinventar.net
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http://training.desinventar.net/


2030خطة التنمية المستدامة لعام | إطار سنداي 

الرصد و إعداد التقارير

الخسائرنظام محاسبة بيانات 

Retrofitting                                                                    

-Reusing current capacity and knowledge of the tools        

-Reusing data already collected                                                     

DesInventar users will be SUPPORTED BY AUTOMATED MIGRATION PATH

DesInventar Sendai: http://www.desinventar.net

Current  Disaster 

Loss  databases

Compliant database SFM Loss 

database

- Adding Indicators

- Adding Hazards

- Disaggregating

- Baseline

Sendai  SFM

Today December 2017
March 2018

http://training.desinventar.net/












اتجاهات المخاطر: قواعد البيانات الوطنية



Housing sector damage/destruction due
to extreme precipitation events

Mortality due to extreme precipitation events

Frequency of extreme precipitation events

التكامل عبر الحدود: قواعد بيانات الخسائر الوطنية



(اإلحصاءات< -بيانات الخسائر)تدفق المعلومات 

هيئة إدارة الكوارث

قواعد

بيانات

الخسائر 

الوزارة ب 

الوزارة ا 

الوزارة ج 

وكالة سال

صمنظمةال

المكاتب 

ةاإلحصائية الوطني

إحصاءات 

الكوارث

المستخدمين، 

أصحاب المصلحة

تشمل إحصاءات الكوارث على سبيل المثال ال 

[: موحدة ومتكاملة]الخسائر الحصر بيانات 

الخصائص الديمغرافية والجغرافية والمخاطر 

والعديد من و قابلية التضرر والتعرض واألخطار 

.البيانات األخرى ذات الصلة
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رصد إطار 

سنداي 

اهداف التنمية 

المستدامة 



الغاية العالمية ا –إطار سندي 

، ٢٠٣٠علـى الصـعيد العـالمي بحلـول عـــام الوفياتالحـد بدرجـة كـبيرة مـن عـدد 

٠٠٠١٠٠بهــدف خفـــض الـــرقم المتوســـط علـــى مســـتوى العـــالم في كـــل 

٢٠٠٥-٢٠١٥مقارنة بالفترة  ٢٠٢٠-٢٠٣٠فـــرد في العقد 

مؤشراتال-

متطلبات البيانات-

تصنيفال-

خط األساس-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية ا



الشاشة األولية في نظام االنترنت: الغاية ا 



ادخال البيانات للمؤشرت :الغاية ا



التصنيف للمؤشرت :الغاية ا



(قواعد بيانات الخسائر)التصنيف للمؤشرت :الغاية ا



الغاية العالمية ب –إطار سندي 

ـولالحـد بدرجـة كـبيرة مـن عـدد األشـخاص المتضـررين علـى الصـعيد العـالمي بحل

ـــدف خفـــض الـــرقم المتوســـط علـــى مســـتوى العـــالم في كـــل به،٢٠٣٠عـــام 

٢٠٢٠-٢٠٣٠بالفترة مقارنة ٢٠٠٥-٢٠١٥فـــرد في العقد ٠٠٠١٠٠

مؤشراتال-

متطلبات البيانات-

تصنيفال-

خط األساس-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية ب



Target B



Target B



الغاية العالمية ج –إطار سندي 

إلجمالي خفـض الخسـائر االقتصـادية الناجمـة مباشـرة عـن الكـوارث مقابـل النـاتج المحلـي ا
٢٠٣٠العالمي بحلول عام 

مؤشراتال-

متطلبات البيانات-

و البيانات الوصفية تصنيفال-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية ج



البيانات المطلوبة –الغاية العالمية ج

لجميعالمباشرةاالقتصاديةالخسائر

تشمل(المدمرةأوالتالفةاإلنتاجيةاألصول

)سندايمعمتوافقةكانتإذاما

اونوعهالمتضررةاإلنتاجيةاألصولعدد

:حسبمصنفة

الخطر

الجغرافيا

التأثرمستوىنوع

المرفقحجم



الشاشة األولية: الغاية ج 



ج مع التصنيف2-المؤشر الفرعي جيم : الغاية ج 



ج مع التصنيف3-المؤشر الفرعي جيم : الغاية ج 



الغاية العالمية د –إطار سنداي 

ي تعطَّل الحـد بدرجـة كـبيرة مـن إحـداث الكـوارث أضـرارا في الهياكـل األساسـية الحيويـة وتسببها ف

ا على الخدمات األساسـية، بمـا فيهـا المرافـق الصـحية والتعليميـة، بطـرق منـها تنميـة قـدرته

٢٠٣٠الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 

المؤشرات-

متطلبات البيانات-

التصنيف-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية د



D-8و  D-7المؤشرات 

Disruptions of services in one disaster (loss database)

Note: a service can be disrupted once (yes or no) in a given 

disaster.  The accumulation of these disruptions in multiple 

disasters is the number of disruptions to be reported



الغاية العالمية هـ –إطار سندي 

اطر الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها اسـتراتيجيات وطنيـة ومحليـة للحـد من مخ

٢٠٢٠الكوارث بحلول عام 

المؤشرات-

متطلبات البيانات-

التصنيف-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية هـ



Source: Sendai Framework Data Readiness Review (UNISDR 2017)

االستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادهـا و تنفيذها 





Number of deaths, missing persons and 
directly affected persons attributed to 
disasters per 100,000 population

Direct economic loss attributed to disasters in 

relation to global gross domestic product (GDP)

Direct economic loss in relation to global GDP, 

damage to critical infrastructure and number of 

disruptions of basic services, attributed to 

disasters

Number of countries that adopt and implement 

national disaster risk reduction strategies in line with 

the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030

Proportion of local governments that adopt and implement 

local disaster risk reduction strategies in line with national 

disaster risk reduction strategies.

A

B

C

D

E

F

G

Target Goal / Target

Goal 11.
Target 11.5

Goal 1.
Target 1.5

Goal 11.
Target 11.b

Goal 13.
Target 13.1

المؤشرات و اهداف

التنمية المستدامة 



الغاية العالمية و –إطار سندي 

كافي الزيادة بدرجة كبيرة في التعاون الدولي مع البلدان النامية مـن خـالل مـدها بالـدعم ال

يـذ هـذا والمستدام لتكملة ما تضطلع به من إجراءات على الصـعيد الـوطني في سـبيل تنف

٢٠٣٠اإلطـار بحلول عام 

مؤشراتال-

متطلبات البيانات-

تصنيفال-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية و





الغاية العالمية ز –إطار سندي 

الزيادة بدرجة كـبيرة في تـوافر نظـم اإلنـذار المبكـر باألخطـار المتعـددة والمعلومـات

٢٠٣٠والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس منها بحلول عام 

مؤشراتال-

متطلبات البيانات-

تصنيفال-



مؤشرات فريق العمل –الغاية العالمية ز

عناصر أساسية لنظم 4

اإلنذار المبكر متعددة 

األخطار





الخطوات القادمة والمواعيد النهائية

2019مارس  31
2017بيانات عام 

(مع اهداف التنمية المستدامة)هـ –الغايات ا 

(2019يوليو )المنتدى السياسي الرفيع المستوى

2014، ...، 2007، 2006، 2005بيانات عن 

(  سنداي و اهداف التنمية المستدامة)–( اختياري)د –ج ، ب -الغايات ا



توافر األدوات 

2018يناير 1•
DesInventar)أداة الخسائر  Sendai)

2018مارس 1•
(األهداف العالمية)رصد إطار سنداي أداة

2018مايو، 1•
)أهداف مخصصة(رصد إطار سنداي أداة



(:لغات رسمية6)الترجمة 

2018مارس 1•
اإلرشادات الفنية

(أقسام جديدة)أداة محاسبة الخسائر 

2018مايو، 1•
أداة رصد إطار سنداي 



فادي الجنّان 

UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث 

www.unisdr.org –
www.preventionweb.net

!شكرا لحسن اصغائكم

http://www.unisdr.org/
http://www.preventionweb.net/

