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 مذكرة المعلومات وجدول األعمال

 ورشة عمل وطنية عن اداة رصد إطار سنداي

  تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في العراقوالربط بين  خسائر الكوارث لحسابوالنظام الوطني 

( 2018كانون األول / ديسمبر  21-18بيروت ، لبنان ،  ) 

 

 :خلفية

 

تكثيف الدعوات الرامية إلى  وقد تم .والحد من مخاطر الكوارث دعت العديد من العمليات العالمية إلى اتباع نهج متكامل للتكيف مع تغير المناخ
نداي للحد من مخاطر ر س، وإطا2030التنمية المستدامة لعام  أجندةمع اعتماد ثالثة جداول أعمال رئيسية ومترابطة هي  تحقيق هذا التكامل

الحد من مخاطر ومجتمعات  لتكيف مع تغير المناخاتتبع مجتمعات  وفي حين .( واتفاق باريس بشأن تغير المناخ2030-2015الكوارث )

 تحديات على حد سواء.الفرص وال يشمل الثغرات بينهافإن سد  منفصلة،الكوارث مسارات 
 

 حساب خسائروالنظام الوطني ل على المستوى الوطني هي اداة رصد إطار سنداي سندايلتحليل التقدم المحرز في تنفيذ إطار  ةدوات الرئيسياأل

العالمية إلطار سنداي،  لغاياتيجب على الدول األعضاء اإلبالغ عن المؤشرات الخاصة بقياس ا ،2018مارس  1اعتباًرا من  .الكوارث

هناك مجموعة  .والمؤشرات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة، وذلك باستخدام اداة رصد سنداي عبر اإلنترنت

تتعقب التقدم في تنفيذ الغايات السبع إلطار سنداي  ،العضويةالمفتوح  مل الحكومي الدولياالعالخبراء  فريقبها  ىأوص مؤشرا، 38مؤلفة من 

 .13و 11و 1باإلضافة إلى األبعاد ذات الصلة الواردة في أهداف التنمية المستدامة 

 

 مطلعةواتخاذ قرارات سياسة  الكوارث،أيًضا كأداة إدارية لمساعدة الدول على تطوير استراتيجيات الحد من مخاطر  اداة رصد سندايتعمل 

 سندايهاء من إطار  غايةالمساهمة في تحقيق الرصد سنداي  ألداةلمخاطر وتخصيص الموارد لمنع مخاطر الكوارث الجديدة. يمكن ا على

 .2020استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث قابلة للتنفيذ بحلول عام  بتطوير ةالمتعلق

 

 2016-2015وسيغطي بشكل استثنائي اتجاهات التنفيذ لدورتي  2019في عام  سندايومن المتوقع صدور أول تقرير عن سير العمل في إطار 

ن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث التقارير ع، سيتم تقديم 2019في عام و .2018-2017و

 .المنتدى السياسي الرفيع المستوى والمنتدى العالمي السادس للحد من مخاطر الكوارث على التوالي في وسيتم مشاركتها سندايطار وتنفيذ إ

 

الكوارث الوطني استراتيجية منخفضة التكلفة وذات تأثير كبير من أجل حساب خسائر الكوارث بصورة  حساب خسائريمثل تطوير نظام 

المعلومات الالزمة لتقدير المخاطر وإلثراء االستثمار العام في التكيف مع ب لخروجهذه هي الخطوة األولى الحاسمة ل النحو،منهجية. على هذا 

 اقتصادية،يتم تحويل الخسائر المادية المسجلة في قواعد البيانات إلى خسائر نقدية /  ثانية،وكخطوة  من مخاطر الكوارث. المناخ والحدتغير 

 مما يسمح بتقدير أولي يستند إلى أدلة على الخسائر المتكررة.

 

والحادة ساعد الحكومات على تصنيف مخزونها من مخاطر الكوارث الواسعة النطاق يلخسائر وتقييم المخاطر بشكل شامل لالمنهجي  حسابإن ال

 ،لتقييم التكاليف والفوائد االقتصادية والسياسية من منظور مختلفويمكن بعد ذلك استخدام التكلفة والفائدة والتحليالت األخرى  .حد سواء على

 مخاطر ادارة يمكن لمجموعة متوازنة من استثمارات .المحتملة وإدارة المخاطرذلك باإلضافة إلى اساليب التكيف التصحيحي والتعويضي و

تحسين الجودة واستدامة اإلنفاق العام، وزيادة السالمة العامة أن تقدم حوافز قوية للحكومات، بما في ذلك  المناخ تغير مع التكيف  /الكوارث

 .كارثة مأساوية وقوع واستمرارية العمل، وتعزيز الحماية المالية واالستقرار المالي، وتجنب التداعيات السياسية في حالة
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بين مجتمعات  الثغرةالسابع من تقرير تنمية المياه الذي ركز على سد  العدد) اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياأصدرت 

الربط وعرض التقرير منهجية  .في المنطقة العربية عموًما ندرة المياهالتكيف مع تغير المناخ ومجتمعات الحد من مخاطر الكوارث في سياق 

والمناطق القابلة الخاصة بتغير المناخ وبين النقاط الساخنة للمؤشرات المتطرفة المتوقعة  ثبخسائر الكواربين قواعد البيانات التاريخية المتعلقة 

جتماعية للتضرر التي نتجت عن مبادرة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية اإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على موارد المياه والقابلية اال

 سيتم عرض نتائج هذا التقرير أيضا خالل ورشة العمل.و  (RICCAR) .العربيةواالقتصادية للتضرر في المنطقة 

 

 :أهداف ورشة العمل

 

 .باريس وأهداف التنمية المستدامةتعزيز فهم الروابط المتبادلة بين إطار سنداي واتفاقية  .1

مبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على موارد ال العراق بناء على مخرجات المتطرفة فيتغير المناخ  مؤشراتعرض توقعات  .2

 ) . (RICCARالعربيةاالجتماعية واالقتصادية في المنطقة التأثر المياه وقابلية 

خاطر الكوارث على المستوى أهمية حوكمة مخاطر الكوارث ووضع ترتيبات مؤسسية سليمة لدعم جهود الحد من مزيادة الوعي ب .3

 .الوطني

الرئيسية  (10عناصر العشرة )مواءمة االستراتيجيات الوطنية مع الكيفية لمن خالل فهم أفضل  ))هاء غايةتحقيق الشجيا اإلسراع في ت .4

 .إلطار سنداي

 .تعميق المعرفة بأهمية رصد تنفيذ إطار سنداي واستخدام اداة رصد سنداي .5

وأهميته في تحديد خط األساس لرصد تنفيذ إطار  )Sendai) -DesInventarالكوارث حساب خسائرتعميق المعرفة بالنظام الجديد ل .6

 .2015سنداي في مرحلة ما بعد عام 

 .تدريب المشاركين على جمع وتسجيل المعلومات بطريقة منهجية ودقيقة .7

 .هاات وتبادلجمع البيانغراض تنفيذ قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز التآزر فيما بينها أل علىتدريب المؤسسات الوطنية  .8

 .DesInventarتعزيز القدرات لتطوير التحليل الزمني والمكاني والحدثي استناداً إلى منهجية  .9

 .بين المؤشرات المتطّرفة لتغيّر المناخ المتوقعة والمؤشرات المتعلقة بقواعد بيانات خسائر الكوارثمنهجية الربط عرض  .10
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 جدول األعمال

 

 

 2018ديسمبر كانون األول/ 18  اليوم األول:

 وصول المشاركين  09:00 - 08:30

األمم المتحدة  ومكتب) اإلسكوا (االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنةمن كلمة الترحيب واالفتتاح  09:20 - 09:00

  للحد من مخاطر الكوارث

 الورشةمقدمة حول جدول أعمال 

09:20 - 10:00 

 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث  لحد من مخاطر الكوارث / إطارلاألطر الدولية واإلقليمية 

 واالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

  عرض

 أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخو سنداي إطار الروابط بين 10:30 - 10:00

 عرض

  استراحة 11:00 - 10:30

رصد إطار سنداي )أهميته وعملية الخروج بالمصطلحات الرئيسية والمؤشرات وربطه بقاعدة بيانات  11:30 - 11:00

 خسائر الكوارث وأهداف التنمية المستدامة والجدول الزمني لعملية الرصد(

 عرض

  تسجيل الدخول وإعدادات النظام والبيانات الوصفية 12:30 - 11:30
 إدخال البيانات على عملي تدريبعرض و

  غذاء 13:30 - 12:30

 العالمية )ألف(  بالغ عن التقدم المحرز في الغايةاإل 14:15 - 13:30

 (ألف) ملية إلدخال البيانات حول الغايةعرض وتجربة ع

 باء( لمحرز في الغاية العالمية )اإلبالغ عن التقدم ا 15:00 - 14:15

 (باء)عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول الغاية 

 استراحة 15:30 - 15:00

 اإلبالغ عن التقدم المحرز في الغاية العالمية )جيم(   16:30 - 15:30

 (جيم)عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول الغاية 
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 2018ديسمبر كانون األول/ 19  الثاني:اليوم 

 العالمية )دال( بالغ عن التقدم المحرز في الغايةاإل 09:45 - 09:00

 عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول الغاية )دال(

 العالمية )دال( بالغ عن التقدم المحرز في الغايةاإل 10:30 - 09:45

 )دال(الغاية عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول 

 استراحة 11:00 - 10:30

 (واوالعالمية ) الغايةاإلبالغ عن التقدم المحرز في  11:45 - 11:00

 (واو)الغاية عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول 

 (زايالعالمية ) الغايةاإلبالغ عن التقدم المحرز في  12:30 - 11:45

 (زاي)الغاية عرض وتجربة عملية إلدخال البيانات حول 

  غذاء 13:30 - 12:30

مبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير ال العراق بناء على مخرجات المتطرفة فيتغير المناخ  مؤشراتتوقعات  15:00 - 13:30

 . )RICCAR( العربيةاالجتماعية واالقتصادية في المنطقة التأثر المناخ على موارد المياه وقابلية 

  عرض
 

 استراحة 15:30 - 15:00

 للتغّير المناخي ومؤشرات قواعد البيانات المتعلقة بخسائر الكوارثربط المؤشرات المتطّرفة  16:30 - 15:30

  عرض
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 2018ديسمبر كانون األول/  20 اليوم الثالث

 قواعد بيانات خسائر الكوارث: الخصائص 09:45 - 09:00

(: البيئة، واألدلة التدريبية، والواجهات DesInventarخسائر الكوارث ) حسابنظرة عامة عن نظام 

 النظم األخرىمع 

 عرض

 تمارين دليل اإلدارة: 10:30 - 09:45

 : نظرة عامةDesInventarدليل إدارة 

 استراحة 11:00 - 10:30

 إدخال معلومات الكوارث على بطاقة البياناتدليل اإلدارة:  11:45 - 11:00
   التعامل مع المصادر والتصنيف الجغرافي للبيانات .1

 ملحقات )أضرار إضافية ومؤشرات الخسارة(الإدارة  12:30 - 11:45

 غذاء 13:30 - 12:30

 تابع -إدارة الملحقات  14:15 - 13:30

 ألغراض مراجعة البيانات أو التحقق منها : تصفية المعلوماتتحري 15:00 - 14:15

 لقاعدة بيانات العراق مستديرة: اختيار قائمة األخطار طاولة

 استراحة 15:30 - 15:00

 نظرة عامة :DesInventar وحدة تحليل 16:30 - 15:30

 تمارين وحدة التحليل: التحري عن قاعدة البيانات ألغراض التحليل
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 2018ديسمبر  21   اليوم الرابع

 بناء الخرائط الموضوعية 10:00 - 09:00

 تصفية وتنزيل البيانات.بناء التقارير اإلحصائية:  10:30 - 10:00

 مخطط تدفق العمل في تنفيذ قاعدة البيانات واستدامتها: طاولة مستديرة 11:30 - 10:30

  الصالةو القهوة استراحة 12:30 - 11:30

خالل  تحديد الخطوات المستقبلية ذات األولوية تجاه تنفيذ إطار سنداي في العراقعمل المجموعات:  14:00 - 12:30

 2020-2018األعوام 

 المجموعات عرض نتائج عمل 14:30 - 14:00

 الجلسة الختامية واالتفاق على الخطوات المستقبلية 15:00 - 14:30
 الشهاداتتوزيع 

  العمل ورشة انتهاء 15:00


