
منتدى الخبراء الثاني لمنتجي ومستخدمي 

اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث 

م2022سبتمبر 6-8



2

الخطة االستراتيجية
للعمــــــــــل اإلحصــــــــــائي 
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توجهات  المركز اإلحصائي في 
اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث

تطور العمل على اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث

جمــع المؤشــرات المتعلقــة 
بإحصاءات الكوارث 

رصــــد ومتابعــــة مؤشــــرات 
ــدة  ــاخي المعتم ــر المن التغي
ـــــــث  فـــــــي االجتمـــــــاع الثال
والخمسين للجنة اإلحصـائية

باألمم المتحدة

ـــاد  ـــى اعتم ـــل عل ـــاري العم ج
ــــة  ــــترك لمتابع ــــروع مش مش
األرصــــاد الجويــــة والتغيــــرات 
المناخية على مستوى مجلس 

التعاون

23 1



تطور العمل على اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث

جمــع المؤشــرات المتعلقــة 
بإحصاءات الكوارث 

رصــد ومتابعــة المؤشــرات المعتمــدة 
نة في االجتماع الثالث والخمسين للج

اإلحصائية باألمم المتحدة

ــــى اعتمــــاد مشــــروع  جــــاري العمــــل عل
ــــــة  مشــــــترك لمتابعــــــة األرصــــــاد الجوي
والتغيــــرات المناخيـــــة علــــى مســـــتوى 

مجلس التعاون

23 1

 مــن خــالل مشــروع مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة فــي

الهـدف الثـاني، الهـدف الحـادي عشـر، ( األهداف ذات العالقة 

).الهدف الثالث عشر ، الهدف الخامس عشر

 تقيــيم الوضــع الــراهن إلحصــاءات الكــوارث بنــاء علــى قائمــة

المؤشرات المعتمدة

توجهات  المركز اإلحصائي في 
اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث



تطور العمل على اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث

جمع المؤشرات المتعلقة بإحصـاءات
الكوارث 
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المعتمـــــدة فـــــي االجتمـــــاع 
ـــة  ـــين للجن ـــث والخمس الثال

اإلحصائية باألمم المتحدة
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والتغيــــرات المناخيـــــة علــــى مســـــتوى 

مجلس التعاون
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 طرح موضـوع اإلحصـاءات المتعلقـة بـالتغير المنـاخي فـي االجتمـاع السـابع لفريـق

العمل المعني بإحصاءات البيئة في دول المجلس واعتماد خطة العمل 20
20
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24
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 تقديم ورش عمل  وتشكيل فرق عمل إقليمية ووطنية وتقديم الدعم الفني الـالزم

وضمان تدفق البيانات اإلحصائية وانتاج تقارير إحصائية متخصصة حول الموضوع

توجهات  المركز اإلحصائي في 
اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث



تطور العمل على اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث

جمع المؤشرات المتعلقة بإحصـاءات
الكوارث 

رصــد ومتابعــة المؤشــرات المعتمــدة 
نة في االجتماع الثالث والخمسين للج

اإلحصائية باألمم المتحدة

ـــاد  ـــى اعتم ـــل عل ـــاري العم ج
ــــة  ــــترك لمتابع ــــروع مش مش
األرصــــاد الجويــــة والتغيــــرات 
المناخية على مستوى مجلس 

التعاون

23 1

إدارة معلومــــــات الرصــــــد المختلفــــــة 

ــالل  ــن خ ــاخ م ــالطقس والمن ــة ب المتعلق

جمعهـــا فـــي قاعـــدة بيانـــات شـــاملة 

وتحليلها وإعـداد الدراسـات المشـتركة 

على مستوى دول المجلس

شروع
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توجهات  المركز اإلحصائي في 
اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث



المؤسسات المعنية  بمتابعة الكوارث والحد من 
مخاطرها في دول المجلس

الكويت

مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلدارة حاالت الطوارئ

:مهام المركز
ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس•

بناء عالقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العالقة بمهام المركز •

وأهدافه 

التنسيق واالتصال بالمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ذات •

العالقة بمهام المركز وأهدافه 

تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والفنية•

اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات 

اإلقليمية والدولية 

تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين بما يتعلق •

بحاالت الطوارئ

المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية •

بدول المجلس

تلقي البالغات العاجلة عن حاالت الطوارئ والتنبيه واإلنذار بوقوعها•

وضع سياسات وإجراءات لتسيير األعمال اإلغاثية بين دول المجلس•

المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إلدارة حاالت الطوارئ •

تنسيق جهود الدعم واالسناد البشري وااللي بين دول المجلس•

العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات واليات وتجهيزات •

السيطرة على الطوارئ

إعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة •

الطوارئ

م2011



اإلنتاج االحصائي

الملخصات
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الوصـــول إلـــى بيانـــات موحـــدة 
ومنســـــــقة علـــــــى مســـــــتوى 

مجلس التعاون

قاعدة بيانـات ثريـة تلبـي احتياجـات
ر الباحثين والمهتمين وصـناع القـرا

عــن مؤشــرات اإلحصــاءات المتعلقــة 
بالكوارث في دول المجلس

2 1

الطموح 



شكرا لكم
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