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إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات

جامعة الدول العربية



واقع العمل اإلحصائي في األجهزة اإلحصائية العربية

:هيبياناتهابجمعاإلحصائيةألجهزةاقومتالتيالمجاالتأهم

.خارجيةالتجارةالإحصاءاتو،واجتماعيةسكانيةإحصاءات:األولىبالدرجة•

.ونقديةوماليةاقتصاديةإحصاءات:الثانيةبالدرجة•

الموارد،والماءالكهرباء،زراعيةال،البيئة)القطاعاتباقيإحصاءات:الثالثةبالدرجة•

.(....لخاالثقافة،والمواصالتالنقل،السياحة،االتصاالت،البحريةوالثروةالطبيعية

ال توجد معلومة حول عمل األجهزة اإلحصائية العربية الرسمية في

جمع بيانات للحد من مخاطر الكوارث



إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية

ةالفنياألمانةبدورالعربيةالدولبجامعةالمعلوماتوقواعداإلحصاءاتإدارةتقوم➢
فيربيالعللتنسيقراتبةاجتماعاتولديهاالعربية،الدولفياإلحصاءأجهزةلرؤساء

القرارلمتخذيالحيويالمجالهذا

ختلفلمالمؤشراتوإنتاجالبياناتجمعفيكبيرةتحدياتالعربيةالدولمعظمتواجه➢
المجاالت

.العربيةاإلحصائيةاألجهزةاحتياجاتلحصراستبيانبتعميماإلدارةوتقوم➢
مختلففيالمؤشراتبإنتاجالخاصةالتحدياتلمواجهةوالفنيالماديالدعممن

.والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالت

ال تشمل هذه االستبيانات مجال الحد من مخاطر الكوارث منفردا  



استجابة الدول على االستبيان



!!ة اين بيانات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربي

في الدول هل يعني هذا االستبيان انه ال توجد احصائيات او بيانات للحد من مخاطر الكوارث
العربية ؟؟

منكثيريفالفائقةالحساسيةذاتالبياناتمنالكوارثمخاطرمنالحدبياناتُتعتبر✓
.االستقرارعلىتؤثرحيويةبمجاالتالرتباطهاالدول

يكون دقللجميعوإتاحتاهاالمعلوماتهذهنشرانالدولبعضترى األحيانمعظمفي✓
.واجتماعيةوسياسيةاقتصاديةوتداعياتتأثيراتله

!هذه االعتبارات مفهومة
نات لكن هل تساوي الضرر الناتج عن الكوارث في حالة عدم وجود بيا

!!!!!! دقيقة وموثوقة إلبالغ متخذ القرار  



....الكوارثمخاطرمنالحدببياناتمعنيةالعربيةالدولمعظمفيمركزيةجهةتوجدال❖

....عليهتؤثرالذيوالقطاعالكارثةنوعبحسبالبياناتتجمعالتيالجهاتتتعددبل،❖

..رالقرالمتخذيفائدتهاومدىالبيانات،واستخداموتحليلجمععلىالقدراتتتفاوتوبالتالي،❖

ي على كل، ال تسمح هذه الطريقة بتبني نهج شمولي إلدارة المخاطر والتصد
للكوارث، ويترتب على ذلك

والقطاعاتاإلداراتفيمبعثرةبياناتوجود❖

والمعلوماتالبياناتوتناسقاتساقعدم❖

موحدةاومعتمدةاوعلميةمنهجياتوجودعدم❖

حكوميةغيرهيئاتمناوعالميةأخرىالمصادرعلىاالعتماد❖

}هذه المسائل تحتاج الى دراساتها ومناقشتها لمواجهة هذه التحديات{

اين بيانات توجد بيانات الحد من مخاطر الكوارث في
المنطقة العربية ؟



المنطقة العربيةبيانات الحد من مخاطر الكوارث في

ة تتوفر بعض اإلحصاءات والبيانات الخاص
بالحد من مخاطر الكوارث من خالل عمل عدد 
من المنظمات اإلقليمية والعربية والدولية 
صر العاملة في المنطقة العربية ولكن ال يوجد ح
لها وتقييم لهذه البيانات واإلحصاءات



؟جامعة الدول العربيةبيانات الحد من مخاطر الكوارث في

في اطار جامعة الدول العربية تتوفر بعض 
ر اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالحد من مخاط
الكوارث من خالل االطار العربي الموحد 

2030لمؤشرات التنمية المستدامة 



في المنطقة 2030اإلطار األولي لمؤشرات التنمية المستدامة 
العربية

تنفيذعةلمتابالعربيةاللجنةعنالصادرةالتوصيةعلىبناء•
الىفتهدوالتيالعربيةبالمنطقةالمستدامةالتنميةأهداف
المستدامةالتنميةلمؤشراتموحدعربيإطاروضع

.األولويةذات2030
يفاألولويةذاتمؤشراتحزمةباعتمادالعامةاألمانةقامت•

البعدفيمؤشر60مؤشر128وهمالعربيةالمنطقة
فيمؤشر42واالقتصاديالبعدفيمؤشر26االجتماعي

.البيئيالبعد



ة وفق استبيان اللجنة الفرعيالمعلومات المتاحة 
لإلحصاءات االقتصادية





ارث الكو مدى توافر بيانات المؤشرات االقتصادية للحد من مخاطر
وفق استبيان اللجنة الفرعية لإلحصاءات واإلنذار المبكر

االقتصادية



ولتعزيز لجهات المنتجة للبياناتالدعم توصيات
إحصاءات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية

وبناء نيمالي وفتحتاج الجهات المعنية المنتجة للبيانات في الدول العربية إلى دعم •
:لتنفيذ ما يليالقدرات

:على المستوى الوطني: اوال  
ها لتطوير لمختلف الجهات المعنية المنتجة للبيانات وبناء قدرتممنهجة إنشاء آليات تنسيق ➢

.  الخطط واألنشطة ذات الصلة مع تخصيص الموارد المالية والبشرية المناسبة
.تعزيز وبناء القدرات اإلحصائية➢
.توحيد المنهجيات ووحدات القياس➢
المعنية لربط الجهات(  مثل البرامج الجاهزة)تطوير نظام متكامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ➢

.لتبادل المعلومات
.انشاء قاعدة بيانات متخصصة بمؤشرات الحد من مخاطر الكوارث واالنذار المبكر➢
.وضع نظام لرصد ونشر بيانات المخاطر➢
.مخاطر الكوارثالحد من وضع برنامج لرفع مستوى الوعي حول ➢



ولتعزيز لجهات المنتجة للبياناتالدعم توصيات
إحصاءات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية

:على المستوى اإلقليمي العربي: ثانيا  

رمخاطمنللحدالعربيةالتنسيقآلية"منمنبثقعربيعملفريقإنشاء➢
"الكوارث

.يمياإلقلالمستوىعلىالكوارثمخاطرمنالحدوبياناتبإحصاءاتمعنييكون➢
وأجهزةالعربية،الكوارثمخاطرمنالحداتصالنقاطمنمشتركةبعضوية➢

.لةالصذاتواإلقليميةالعربيةوالمراكزوالمنظماتالعربية،الدولفياإلحصاء
منللحدبيةالعرالتنسيقآلليةالفنيةاألمانةقبلمنالعربيالعملفريقدعميتم➢

الكوارث،مخاطرمنللحدالمتحدةاألممومكتباالسكوا،الكوارث،مخاطر
الكويت)فيهااألعضاءالعربيةوالدولاالحصائية،المتحدةاالممومفوضية
(وتونس



خاتمة

اول طريق لمعالجة أي موضوع وهو تشخيص التحديات

!!وهو ما سعى هذا االستعراض السريع لتقديمة 



خاتمة

لمفوضية األمم المتحدة اإلحصائية53اود استعارة شعار الدورة 

بيانات افضل لحياه افضل

على  موضوع الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربيةلتطبيقة

بيانات كوارث افضل لمزيد من القدرة على الصمود
والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية



Thank YouMerciشكرا ً


