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الغرض
يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في تفعيل المؤشرات العالمية 
التنمية  أهداف  وغايات  ِسنداي  إلطار  العالمية  الغايات  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لقياس 

المستدامة ذات الصلة.

القرار  باعتمادها  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أقرت   ،2017 فبراير   / شباط  وفي 
المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  تقرير   ،276/71/A/RES
)644/71/A( العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث
)1( والتوصيات الخاصة بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث الواردة 

فيه.

العامــل  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  تقرير  في  األعضاء  الدول  وطلبت 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  من  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي 

االضطالع بالعمل التقني وتقديم إرشادات تقنية لتحقيق جملة أهداف من بينها ما يلي:

صياغة معايير دنيا وبيانات وصفية للبيانات واإلحصاءات والتحليالت المتعلقة   .1  
والمكاتب  الوطنية  للحكومات  التابعة  االتصال  نقاط  مع   باالشتراك  بالكوارث 
الشؤون  وإدارة  الوطنية  اإلحصاء  ومكاتب  الكوارث  من مخاطر  للحد  الوطنية 

االقتصادية واالجتماعية وغيرهم من الشركاء المعنيين.

مع  باالشتراك  اإلحصائية  البيانات  وتجهيز  المؤشرات  لقياس  منهجيات  إعداد   .2  
الشركاء التقنيين المعنيين.

هذه الوثيقة هي اإلصدار األول لإلرشادات التقنية التي جرى إعدادها استجابة لطلب الدول 
العامــل  األعضاء. وهي تستند إلى توصيات ومداوالت الدول األعضاء في فريق الخبراء 
بناء  العامة  األمانة  أعدتها  التي  التقنية  الوثيقة  وإلى  العضوية،  المفتوح  الــدولي  الحكــومي 
على طلب أعضاء فريق العمل، وإلى مداوالت فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني 
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة)2( وإلى المشاورات التقنية مع الدول األعضاء والخبراء منذ 
تقديم تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية وتقرير فريق الخبراء 

.)2/2017/3.E/CN( المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

1- متاح من خالل الرابط التالي:
 puorg-gnikrow-dedne-nepo/krowemarf-rrd/ten.bewnoitneverp.www//:ptth

2- أنشأته لجنة األمم المتحدة اإلحصائية لوضع إطار للمؤشرات العالمية لألهداف اإلنمائية لأللفية.
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تقدم الوثيقة المقترحات واالعتبارات التقنية التي عرضتها الدول األعضاء والشركاء التقنيون 
والمصطلحات  التعاريف  بشأن  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب  المعنيون 

المنطبقة، ومنهجيات الحساب المحتملة، ومعايير البيانات، والمسائل البالغة األهمية.

ويتمثل الهدف من هذه اإلرشادات التقنية في إتاحة الفرصة أمام إجراء قياس متسق للتقدم 
المحرز نحو تحقيق الغايات العالمية على نطاق الدول وعلى مدى فترة إطار سنداي وأهداف 
مشتركا  دوليا  فهما  بالوصف  تتناول  دنيا  معايير  تبادل  من خالل  وذلك  المستدامة،  التنمية 
في  قد ترغب  التي  للدول  الالزمة، وتوفير منهجيات موحدة  والبيانات  للمؤشرات  ومفصال 

استخدامها طوعا.

ومع ذلك، فإنه من المهم التذكير بأن الدول، وفقا لتقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي 
قياس  أساليب  أو  وطنية  منهجية  استخدام  تختار  أن  لها  يجوز  العضوية،  المفتوح  الــدولي 

وحساب أخرى طالما كانت متفقة مع مواصفات التقرير.

لفريق  الثالثة  الدورة  بعد  النهائية  صيغتها  في  ووضعت  التقنية  اإلرشادات  هذه  ُنقحت  وقد 
مكتب  نظم   ،2017 عام  وطوال  العضوية.  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فعاليات مخصصة لهذه المسألة باالشتراك مع الدول 
األعضاء والشركاء التقنيين المعنيين، ومن بينها عدة اجتماعات عمل تقنية وعدد من الفعاليات 
التي ُنظمت في أيار/مايو أثناء المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بالمكسيك 

في عام 2017.

شبكة  عبر  سنداي  إطار  رصد  أداة  استخدام  طريق  عن  الرصد  من  األولى  الدورة  ستبدأ 
اإلنترنت في أذار/مارس 2018، وستشتمل على نحو استثنائي فترة السنتين 2016-2015، 

ودورات تقارير أهداف التنمية المستدامة للسنوات 2015 و2016 و2017.
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المحتويات
7الغاية »أ«:

مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير الوفيات الناجمة عن الكوارث على 
مستوى العالم لقياس تحقيق الغاية »أ« إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

25الغاية »ب«:
 مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير عدد األشخاص المتضررين لقياس 

تحقيق الغاية »ب« إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

49الغاية »ج«:
 مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة 

عن الكوارث لقياس تحقيق الغاية »ج« إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

137الغاية »د«:
 مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير مما تلحقه الكوارث من أضرار 
بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية لقياس تحقيق الغاية »د« 

إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

163الغاية »هـ«:
 مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير عدد البلدان التي لديها استراتيجيات 
وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث لقياس تحقيق الغاية »هـ« إلطار سنداي للحد من 

مخاطر الكوارث.

188الغاية »و«:
مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير تعزيز التعاون الدولي مع البلدان 
للحد من مخاطر  الغاية »و« إلطار سنداي  تحقيق  لقياس  الوطنية  أعمالها  لتكملة  النامية 

الكوارث.

227الغاية »ز«:

 مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية المستخدمة لتقدير ما هو متوافر من نظم اإلنذار المبكر 
باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس 

بها لقياس تحقيق الغاية »ز« إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.



مالحظة فنية بشأن البيانات 
والمنهجية المستخدمة لتقدير 
الوفيات الناجمة عن الكوارث 

على مستوى العالم لقياس تحقيق 
الغاية »أ« إلطار سنداي للحد من 

مخاطر الكوارث

أ
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1- لمحة عامة                                              

البيانات  جمع  عملية  في  األعضاء  للدول  الدعم  تقديم  في  الوثيقة  هذه  من  الغرض  يتمثل 
العالمية  الغاية  مقابل  المتحقق  واإلنجاز  المحرز  التقدم  أجل رصد  من  المؤشرات  وتحليل 

»أ« إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الناجمة عن  الوفيات  لتقدير  المستخدمة  والمنهجية  البيانات  بشأن  تقنية  الغاية »أ«: مذكرة 
مخاطر  من  للحد  سنداي  إلطار  »أ«  الغاية  تحقيق  لقياس  العالم  مستوى  على  الكوارث 

الكوارث.

العالمي  الصعيد  الكوارث على  الناجمة عن  الوفيات  كبيرة من  بدرجة  الحد  الغاية »أ«: 
مستوى  على  الكوارث  عن  الناجمة  الوفيات  متوسط  خفض  بهدف   ،2۰3۰ عام  بحلول 

العالم لكل 1۰۰۰۰۰ فرد في العقد 2۰2۰-2۰3۰ مقارنة بالفترة 2۰15-2۰۰5.

الناجمة عن  الوفيات  لتقدير  الالزمة  والمنهجيات  والمؤشرات  البيانات  الوثيقة  هذه  تلخص 
الكوارث على مستوى العالم. وقد طلب فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح 
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في تقريره، 
الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار A/RES/276/71، من مكتب األمم 
لصياغة  إرشادات  وتقديم  التقني  بالعمل  االضطالع  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة 

معايير دنيا وبيانات وصفية والمنهجيات الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

)عدد  للوفيات  وموحدة  بسيطة  مؤشرات  واستخدام  جمع  هنا  المبينة  المنهجية  وتقترح 
األشخاص(.

2- مقدمة                                                     

تعالج هذه المالحظة الجوانب المهمة لجمع البيانات التي ينبغي للدول األعضاء مراعاتها من 
أجل صياغة منهجية فعالة لقياس الوفيات.

الوفيات  أن  البيانات  مزودي  من  كبير  بعدد  الخاصة  والخبرات  السابقة  الدراسات  وتبين 
الناجمة عن الكوارث قد جرى تقييمها واإلبالغ عنها بمعرفة جهات فاعلة مختلفة باستخدام 
الخسائر  مؤشرات  عكس  وعلى  عام.  بوجه  متماثلة  كانت  وإن  طفيفاً  تبايناً  متباينة  ُنهج 
األخرى مثل الخسارة االقتصادية، هناك مستوى مرتفع من االتساق في األرقام المقدمة من 

جميع المصادر.



)أ(
ة 

ايـ
لغـ

ا

9

تظهر االختالفات عند توحيد النهج في صورة تناقضات طفيفة في بيانات الوفيات الناجمة 
عن الكوارث على مستوى العالم التي يبلغ عنها حالياً مزودو البيانات الوطنيون والدوليون 
على حد سواء. وبسبب غياب سجالت الوفيات في العديد من البلدان، يستخدم أسلوب التقدير 
بدالً من القياس في بعض األحيان، ال سيما في حالة الكوارث الواسعة النطاق التي تفضي إلى 
نسبة كبيرة من الوفيات على مستوى العالم. بيد أنه حيثما ُوجدت هذه التقديرات، فمن الممكن 

تحديد كيفية حسابها.

التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2015 أن االختالفات في  يبين تقرير 
الوفيات المبلغ عنها كانت أقل من 15 في المائة بين مصادر البيانات المختلفة، الوطنية منها 
والعالمية، وأن أغلب االختالفات في الوفيات كانت تنسب عادة إلى اختالفات في مستويات 

اإلبالغ لبعض قواعد البيانات.

عن  الناجمة  بالخسائر  الخاصة  البيانات  قواعد  بعض  أن  هو  لالختالف  آخر  مصدر  ثمة 
الكوارث ال تأخذ في الحسبان عدد المفقودين/من يفترض أنهم ضمن الوفيات، وال تحسب إال 

الوفيات الموثقة. 

3- المؤشرات                                                

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
لقياس الغاية العالمية »أ« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 
العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكومي  العامل  الخبراء  فريق  تقرير   ،276/71/A/RES

المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

المؤشرم.

عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تنسب إلى الكوارث في كل 000 100 نسمة.أ-1

عدد الوفيات التي تنسب إلى الكوارث في كل 000 100 نسمة.أ-2

عدد حاالت المفقودين التي تنسب إلى الكوارث في كل 000 100 نسمة.أ-3
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أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  اقترح فريق  إلى ذلك،  باإلضافة 
التنمية المستدامة، في تقريره E/CN.3/2017/2، استخدام نفس هذه المؤشرات في قياس 
الغايات العالمية المرتبطة بالكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة 1 و11 و13 ، والذي 

يؤكد على أهمية غايات ومؤشرات إطار سنداي.

 35/2017/3.E/CN-24/2017/E اعتمدت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في تقريرها
إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي 
المستدامة،  التنمية  أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  فريق  أعدها 

وأوصت بأن يعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي مشروع القرار ذي الصلة.)1(

4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                      

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
المتعلقة  بالمصطلحات  المعني  العضوية  المفتوح  الدولي  الحكومي  العامل  الخبراء  فريق 

بالحد من مخاطر الكوارث«

المصطلحات الرئيسية                                                      

كنتيجة  أو  مباشرة  الخطير  الحدث  بعد  أو  الكارثة  أثناء  المتوفين  األشخاص  الوفيات: عدد 
مباشرة له.

المفقودين: عدد األشخاص الذين ال ُيعلم مكان وجودهم منذ وقوع الحدث الخطير. ويشمل 
وقُدم  الجثمان  مثل  مادية  أدلة  أي  بشأنهم  توجد  متوفون وال  أنهم  يفترض  الذين  األشخاص 

بشأنهم تقرير رسمي/ قانوني لدى السلطات المختصة.

مالحظة من األمانة: البيانات الخاصة بعدد الوفيات وعدد المفقودين/من يفترض أنهم  متوفون 
هي بيانات متعارضة بحيث ال يتم عد أي شخص مرتين.

مالحظة من األمانة: حسب تعريف »المفقودين«، تشير األمانة إلى أن البيانات تتوقف على 
النهائية إلى  التقارير أو اإلعالنات المذكورة في  وجود تقارير قانونية أو إعالنات. وتؤدي 
»االفتراض  أو  الغيابية«  الوفاة  )»إعالنات  قانونية  بصورة  األشخاص  هؤالء  وفاة  إعالن 
القانوني للوفاة( على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على وفاة الشخص، مثل التعرف على 

1- مشروع القرار 1- عمل اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
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هوية الرفات البدنية )مثل الجثمان أو الهيكل العظمي( المنسوبة إلى ذلك الشخص. ونتيجة 
لذلك، فإن المؤشر ال يستخدم سوى البيانات القُطرية الرسمية وال يعتمد على أي مصادر غير 

رسمية- مثل وسائل اإلعالم الرئيسية أو التقارير الصادرة عن مصادر دولية.

5- منهجية الحساب                                        
بسيط  جمع  المركب هي  المؤشر  لحساب  المستخدمة  المعادلة  فإن  »أ«،  الغاية  حالة  في 
للمؤشرات ذات الصلة المأخوذة من قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالخسائر الناجمة عن 
الكوارث مقسومة على مجموع بيانات السكان الممثلين )التعدادات الوطنية أو البنك الدولي أو 

المعلومات اإلحصائية لألمم المتحدة(:
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Note	from	the	secretariat:	The	data	on	number	of	deaths	and	number	of	missing/presumed	dead	
are	mutually	exclusive,	so	no-one	should	be	double	counted.		

Note	from	the	secretariat:	According	to	the	definition	of	"Missing"	the	secretariat	suggests	that	the	
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حيث:

A-1: عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث في كل 100000 نسمة.

A-2a: عدد الوفيات التي تعزي إلى الكوارث.

A-3a: عدد حاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث.

Population: السكان الممثلين.

يالحظ أن المعادلة السابقة يمكن الحصول عليها مما يلي:
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6- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة              

المؤشررقم المؤشر

عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تنسب إلى الكوارث في كل أ-1
100000 نسمة

المؤشر المركب. انظر الى الطريقة

عدد الوفيات التي تنسب إلى الكوارث في كل 100000 نسمةأ-2

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

A-2a عدد الوفيات التي تعزي إلى الكوارث

]التصنيف المرغوب فيه[:

الخطر

المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(

الجنس

العمر

اإلعاقة

الدخل

البيانات الفوقية

معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة

السكان:

سكان البلد في كل سنة من السنوات المشمولة بعملية اإلبالغ.

ُيحسب المؤشر الوطني باستخدام بيانات سكان البلد.

المؤشر العالمي هو مجموع السكان من جميع البلدان المشمولة بعملية 
اإلبالغ.
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عدد حاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث في كل 000 100 أ-3
نسمة.

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

A-3a عدد الوفيات التي تعزي إلى الكوارث

]التصنيف المرغوب فيه[:

الخطر

المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(

الجنس

العمر

اإلعاقة

الدخل

البيانات الفوقية

معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة

A-2 السكان: انظر
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7- مسائل محددة                                                 

على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء الحكومي )A/644/71(، اتفقت الدول األعضاء 
على أن البلدان يجوز لها أن تختار استخدام منهجية وطنية أو أساليب قياس وحساب أخرى 
لقياس عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث، بالنظر إلى الفروق الكبيرة 
للغاية بين النظم القانونية على مستوى العالم. وأوصى الفريق أيضاً بأن تحافظ البلدان على 

اتساق البيانات الفوقية في حالة تغيير المنهجية.

المهمة بطريقة  التحديات  البلدان يجب عليها تحديد كيفية مواجهة عدد من   ومع ذلك، فإن 
متسقة في جميع مراحل عملية جمع البيانات:

● الموقع: ينبغي أن تحسب الوفاة في البلد الذي وقعت فيه حالة الوفاة بغض النظر عن 
جنسية الشخص المتوفى.

إلى  و»ب«(  »أ«  الغايتين  مؤشرات  جميع  )داخل  يشير  اإلعاقة:  حسب  التصنيف   ●
»اإلعاقة السابقة للحدث« حيث سيكون هناك أشخاص يصابون بإعاقات أثناء وقوع 

الحدث أو نتيجة له.

البيانات، فإن سبب الوفاة ال  الَنْسب إلى حدث. بالنظر إلى وجود الكثير من مصادر   ●
يسجل عادة على أنه مرتبط بحدث؛ فعلى سبيل المثال،  من الممكن أن يتم تسجيل الوفاة 
بسبب فيضان كحالة وفاة بسبب الغرق في السجالت الطبية أو القانونية. وبالتالي، من 

الضروري فهم ما إذا كانت كل حالة وفاة تنسب إلى كارثة.

● نوع الحدث )الخطر( يؤثر على طريق  نسب حاالت الوفاة إلى الحدث. فعلى سبيل المثال، 
ُتقدر حاالت الوفاة الناجمة عن الموجات الحارة غالباً عن طريق حساب معدل الوفيات 
الزائدة بين السكان، وفي هذه الحاالت ُتدرج عادة حاالت الوفاة الناجمة عن اإلجهاد 
الحراري وأمراض القلب واألوعية الدموية وغيرها من األمراض المزمنة. وبالتالي، 
ألغراض الرصد واإلبالغ عن الوفيات للغاية »أ« من إطار سنداي، يوصى بالتركيز 
على األسباب المباشرة للوفاة التي يسهل بدرجة أكبر نسبها  وحصرها واإلبالغ عنها.

● الجوانب الزمنية للَنْسب وتحديد الفترات الزمنية لجمع البيانات
قد يكون لدى البلدان أطر زمنية مختلفة لكل نوع من المخاطر ألن لديها أوبئة مختلفة. وإذا 
تقرر ذلك، ينبغي أن تستند األطر الزمنية لكل خطر إلى أبحاث األوبئة الخاصة بمعدالت 

البقاء على قيد الحياة أثناء الحدث وإمكانية تسجيل الوفيات.
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●  في الكوارث الصغيرة النطاق والمفاجئة الظهور، حيث تقع أغلب الوفيات في وقت 
النهائية  في صورتها  البيانات  جمع  من  االنتهاء  يتسم  الحدث،  بداية  وقت  من  قريب 
وإعالن البيانات التي تم جمعها على أنها بيانات نهائية بالوضوح نسبياً. إال أن بعض 
التحديات قد تظهر- على سبيل المثال فيما يتعلق بتعريف الفترة التي ينبغي بعدها أن 
إلى  تنسب  أنها  على  المجموعة  البيانات  في  المصاب/المريض  الشخص  وفاة  تسجل 
الكارثة. وفي هذه الحاالت، تتولى كل دولة عضو اتخاذ القرار الخاص بالفترة الزمنية 
المحددة لجمع البيانات استناداً إلى نظامها القانوني الخاص بها وأهداف جمع البيانات.

بعض الحاالت، من ناحية، قد ال تسجل على اإلطالق )على سبيل المثال، شخص يدخل 
قبل أن  في غيبوبة لسنوات عديدة( وبعض الحاالت األخرى قد تستغرق وقتاً طويالً 
يمكن تسجيلها. وعلى وجه العموم، يفترض أن هذه الحاالت تمثل نسبة صغيرة وال 
تؤثر على القوة اإلحصائية، من منظور عالمي، للبيانات التي يتم جمعها ضمن فترات 

زمنية معقولة ومتناسقة.

ومع ذلك، يجوز للدول األعضاء األخرى أن تقرر أن تتوخى قدراً كامالً من الحساسية 
إزاء عدد الوفيات، مما يعني أنه ينبغي حتى أن تحسب وفاة شخص واحد بعد الحدث 
بفترة طويلة وأن تقيد في اإلحصاءات بغض النظر عن تأثير ذلك على البيانات اإلجمالية. 
وفي كلتا الحالتين، تتمثل التوصية في االستمرار في استخدام معاملة متسقة مع هذه 

البيانات.

في الكوارث الواسعة النطاق والبطيئة الظهور والطويلة األمد، حيث تتراكم الوفيات 
عادة  تستلزم  النطاق  الواسعة  فالكوارث  إشكالية.  أكثر  المسألة  تكون  الوقت،  بمرور 
مرحلة استجابة أطول بكثير، على سبيل المثال، أو تستلزم إدارة قدر أكبر من المعلومات 
المعقدة لتحديد العدد النهائي من الوفيات التي تنسب إلى الكوارث. وقد تمتد الكوارث 
البطيئة الظهور والطويلة األمد )مثل الجفاف واألوبئة( على مدى سنوات عدة، وتقترن 
للكارثة. ومع ذلك،  الزمنية  الفترة  المعلومات على مدى  المتمثل في تركيب  بالتحدي 
ينبغي اإلبالغ عن البيانات على أنها عدد الوفيات في السنة التي وقعت فيها الوفاة دون 

انتظار الوقف الكامل لمرحلة االستجابة للكوارث الطويلة األمد.

الحد  الحاالت  عدد  يتجاوز  عندما  »الحدث«  يتحدد  البيولوجية،  األخطار  حالة  في    ●
المتفق عليه من الحاالت للحدث الذي غالًبا ما يكون محدد السياق. ويجب أن تستوفي 
الوفيات تعريف الحالة الخاصة بالمرض؛ وُيحَدد التاريخ النهائي بإعالن انتهاء تفشي 
هذا المرض. ويعتمد هذا على خصائص هذا المرض. فتفشي األمراض المعدية من 
األحداث الديناميكية التي تعتمد على عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار أو 
احتواء الحاالت الجديدة. فكل مرض من األمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة له 



)أ(
ة 

ايـ
لغـ

ا

16

مستوى محدد السياق في أغلب األحوال. وال يمكن اعتبار حالة منفردة »تفشياً« إال إذا 
كانت عبارة عن مرض تم القضاء عليه أو استئصاله في تلك المنطقة؛ مثال: الحصبة 

أو شلل األطفال في منطقة قد أُعلن خلوها منه في السابق.

للعدد الهائل من األنواع المختلفة من األخطار البيولوجية  ● مجموعة  األخطار: نظراً 
)أي: البكتريا المسببة لألمراض، والفيروسات ومخاطر أخرى ذات أصول عضوية(، 
التركيز  ينبغي تضمينها، مع  التي  البيولوجية  األخطار  تحدد  أن  الدول  سيتعين على 
تتسبب في حاالت طوارئ  أن  الممكن  التي من  الخطيرة  أو  الكارثية  األحداث  على 
وكوارث. ومن منظور الصحة العامة، توفر اللوائح الصحية الدولية )2005( بعض 
اإلرشادات في هذا الصدد لتقييم األحداث واإلخطار بها والتي قد تشكل حالة طوارئ 
ذات أهمية دولية في مجال الصحة العامة؛ فضالً عن تلك األحداث التي تثير االهتمام 
على المستوى الوطني أو اإلقليمي. وبالتالي، من المقترح تضمين بعض من األمراض 

التالية في إطار المؤشرات لقياس الغايات العالمية:   

عام خطير،  تأثير  لها  يكون  قد  التي  المتوقعة  غير  أو  المعتادة  غير  األمراض 
الشرس  الفيروس  الجدري، شلل األطفال )بسبب  بها، مثل:  لذا وجب اإلخطار 
لهذا المرض(، اإلنفلونزا التي يتسبب بها نوع فرعي جديد، متالزمة  اإللتهاب 

التنفسي الحاد )سارس(

األمراض التي أثبتت قدرتها على إحداث تأثير خطير على الصحة العامة، والتي 
تنتشر عالمياً بصورة سريعة، مثل: الكوليرا والطاعون الرئوي وحمى الصفراء، 
والحمى النزفية الفيروسية )مرض إيبوال، السا، ماربورغ(، وحمى غرب النيل، 
وغيرها من األمراض التي تثير المخاوف على المستوى الوطني أو اإلقليمي، 

مثل: حمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، ومرض المكورات السحائية.

العالمي،  الصعيد  العامة على  الصحة  االهتمام في مجال  يستدعي  قد  أي حدث 
المدرجة  تلك  عن  )فضاًل  المعلومة  غير  المصادر  أو  المسارات  ذلك،  ويشمل 
بالفعل( وتم تحديد معاييره كالتالي: األثر الخطير الذي يخلفه الحدث على الصحة 
إذا كان هناك مخاطر كبيرة  المتوقع؛ وما  أو غير  المعتاد  الحدث غير  العامة؛ 

النتشاره عالمياً )أو محلياً( 



)أ(
ة 

ايـ
لغـ

ا

17

● بالنسبة للبلدان التي بصدد جمع البيانات الخاصة بالخسائر ولم تؤسس بعد إطاراً قانونياً 
واضحاً لهذه المعايير، يوصى بأن تعتمد هذه البلدان نهجاً من قبيل النهج المبين أدناه. 

المدى الزمني أو الفترة الزمنية سبب الوفاةالخطر
مصدر البياناتالموصى بها

األمراض جفاف
المعدية، وسوء 

التغذية

6 أشهر بعد انتهاء حالة 
الطوارئ، والفترات الزمنية 

المحددة سنوياً عند وقوع أحداث 
تمتد على مدى سنوات متعددة

وزارة الصحة، 
ومكاتب إدارة 

الكوارث، ومنظمات 
اإلغاثة 

الغرق والصدمات فيضان
النفسية

وزارة الصحة، ومكاتب 4 أسابيع عقب وقوع الحدث
إدارة الكوارث، 

ومنظمات اإلغاثة

الصدمات النفسية زلزال
والحريق

وزارة الصحة، ومكاتب 4 أسابيع عقب وقوع الحدث
إدارة الكوارث، 

ومنظمات اإلغاثة

فترة إذا لم ُتسجل حاالت جديدة مرض معديوباء
)وفًقا للمرض، مثال: إيبوال، 24 
يوًما وفًقا لفترة حضانة المرض(

وزارة الصحة أو 
الهيئات الصحية

............

تكون  أن  ينبغي  المعايير  هذه  أن  على  التأكيد  في  البلدان  لهذه  مقدمة  توصية  أهم  تتمثل 
ثابتة، وفي حالة تغييرها، ينبغي أن توفر نتائج متسقة طوال الفترة الزمنية لجمع البيانات 
التغييرات  المعايير غير محددة مسبقاً ألي سياق محدد، قد تؤدي  )2۰۰5-2۰3۰(. وإلن 
بمرور الوقت إلى تحيزات أو أخطاء في القياس من شأنها أن تؤثر على تحديد االتجاهات 
أن  ُوجد  وإذا  دقيقاً.  قياسا  الغاية  تحقيق  قياس  على  القدرة  على  سلًبا  يؤثر  مما  واألنماط، 
القياسات، يوصى  إلى تحيز في  البيانات سيؤدي  أو عملية جمع  المنهجية  تغيير في  ثمة 
عندئذ بإجراء استعراض بأثر رجعي للبيانات في الفترة الزمنية والكوارث السابقة، بغرض 

الحصول على بيانات تتسم باالتساق على مدى فترة اإلبالغ. 
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8- نماذج شاشات إدخال البيانات                            

فيما يلي لقطات توضيحية من شاشات إدخال البيانات المأخوذة من نموذج رصد إطار سنداي. 
وقد يختلف التنفيذ الفعلي.

1- الموجز الرئيسي للغاية »أ«:
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2- توسيع نطاق المؤشر أ-2
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3- تصنيف المؤشر أ-2

المنطقة الجغرافية في هذه الشاشة غير موسعة النطاق. وهي بالتالي توضح اإلجماليات 
الفرعية حسب المستوى اإلداري1.
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مذكرة تقنية بشأن البيانات 
والمنهجية المستخدمة لتقدير عدد 

األشخاص المتضررين لقياس 
تحقيق الغاية »ب« إلطار سنداي 

للحد من مخاطر الكوارث

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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1- لمحة عامة                                                    

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »ب« إلطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الغاية »ب«: الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي 
بحلول عام 2۰3۰، بهدف خفض الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل ۰۰۰ 1۰۰ 

فرد في العقد 2۰2۰-2۰3۰ مقارنة بالفترة 2۰15-2۰۰5. 
عن  الناجمة  الوفيات  لتقدير  الالزمة  والمنهجيات  والمؤشرات  البيانات  الوثيقة  هذه  تلخص 
المفتوح  الدولي  الحكومي  العامل  الخبراء  فريق  طلب  وقد  العالم.  مستوى  على  الكوارث 
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في تقريره، 
الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار A/RES/71/276، من مكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث االضطالع بالعمل التقني وتقديم إرشادات لصياغة معايير 

دنيا وبيانات وصفية والمنهجيات الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

وتقترح هذه المالحظة التقنية جمع واستخدام مؤشرات بسيطة وموحدة لألشخاص المتضررين 
)عدد األشخاص( كنقطة االنطالق لعملية الحساب.

2- مقدمة                                                    

تهدف المؤشرات والبيانات والمنهجيات المبينة هنا إلى إصدار قيمة تقريبية )»وسيطة«( توفر 
عددا يمكن التحقق منه ومتسقاً ومحسوباً بطريقة متجانسة  لألشخاص المتضررين مباشرة 
من الكوارث، باذلة قصارى جهدها ،  نظرا إلى صعوبة حساب مؤشر مجرد وغامض نسبياً.

يشير تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 
الناس  يتضرر  أن  يمكن  يلي »  ما  إلى  الكوارث  بالحد من مخاطر  المتعلقة  والمصطلحات 
لعواقـب قصـيرة  المتضـررون  يتعـرض األشـخاص  أو غير مباشرة. وقد  بصورة مباشرة 
المـدى أو طويلـة المـدى في حيـاتهم أو سـبل عيشـهم أو صـحتهم وفي مـا لـديهم مـن أصـول 
أو  المفقـودين  اعتبار  إلى ذلك، يمكن  اقتصـادية ومادية واجتماعية وثقافية وبيئية. وإضافًة 

القتلـى مـن المتضـررين بصـورة مباشرة«. 

الفريق  تقرير  في  الواردة  المصطلحات  بشأن  القسم خامسا  في  التاليين  بالتعريفين  ويوصى 
العامل المفتوح العضوية:
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المتضررون بصــورة مباشــرة: هـم الـذين عـانوا مـن إصـابة أو مـرض أو آثـار صـحية 
أخـرى؛ والـذين أُجلـوا أو تشـردوا أو ارتحلــوا أو عــانوا مــن أضــرار مباشــرة في ســبل 

عيشــهم وفي مــا لــديهم مــن أصــول اقتصــادية وماديــة واجتماعية وثقافية وبيئية.

المتضررون بصــورة غير مباشــرة: هـم األشـخاص الـذين عـانوا مـن عواقـب، غير اآلثار 
تغييرات في االقتصـاد  أو  الوقت بسبب وقوع خلل  إليها، مع مرور  أو باإلضافة  المباشرة 
أو البنيـة التحتيــة الحيويــة أو الخــدمات األساســية أو التجــارة أو العمــل أو عــانوا مــن 

عواقــب اجتماعيــة وصــحية ونفسية.

وبالنظر إلى العدد الكبير من المتغيرات المؤهلة للنظر فيها في فئة »المتضررين«، من المهم 
التأكيد على أنه ال يوجد مؤشر واحد يوفر قياسا محدداً ودقيقاً وشامالً تماماً للفئات المتضررة 
من السكان. وحتى تقديرات المتضررين بصورة مباشرة يمكن أن تكون غير موضوعية وذلك 
حسب المنهجية والمعايير المستخدمة لتعريف »التضرر« فضالً عن شمولية جمع البيانات.

تاريخياً، كانت هناك اختالفات كبيرة في توحيد النهج المستخدم في بيانات الكوارث التي يبلغ 
عنها حالياً مزودو البيانات الوطنيون والدوليون. ويستخدم أسلوب التقدير بدالً من القياس في 

بعض األحيان ال سيما في حالة الكوارث الواسعة النطاق.

وإدراكاً لصعوبات تقييم النطاق الكامل لجميع المتضررين )بصورة مباشرة وغير مباشرة(، 
أوصى الفريق باستخدام مؤشر يقدر »المتضررين بصورة مباشرة« باعتباره أسهل من جمع 
البيانات عن المتضررين بصورة غير مباشرة. وإلن لم يكن هذا المؤشر مثالياً، فإنه يستخدم 
البيانات المتاحة على نطاق واسع ويمكن استخدامه بصورة متسقة عبر البلدان وعلى مدار 

الوقت لقياس تحقيق الغاية »ب«.

ومن منظور إتاحة البيانات، وإمكانية الجمع والقابلية للقياس، أوصى الفريق باستخدام مؤشر 
مركب يستند إلى ما يلي:

• عدد األشخاص الذين أصيبوا بجروح أو اعتلت صحتهم كنتيجة مباشرة للمؤشرات 
)ب - 2(

• األشخاص الذين تضررت أو دمرت منازلهم )ب -3, ب -4(

• األشخاص الذين أُفسدت سبل عيشهم أو ُدمرت  )ب -5(
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3- المؤشرات                                               

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
لقياس الغاية العالمية »ب« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 
العضوية  المفتوح  الدولي  الحكومي  العامل  الخبراء  فريق  تقرير   ،A/RES/71/276

المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

المؤشرم.

عدد األشخاص المتضررين مباشرة من الكوارث في كل 100000 ب -1
نسمة.

عدد األشخاص الذين أصيبوا بجروح أو اعتلت صحتهم جراء الكوارث ب -2
في كل 100000 نسمة.

عدد األشخاص الذين لحقت بمنازلهم أضرار تنسب إلى الكوارث.ب -3

عدد األشخاص الذين لحق بمنازلهم دمار يعزى إلى الكوارث.ب -4

عدد األشخاص الذين أفسدت سبل عيشهم أو دمرت بفعل الكوارث.ب -5

أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  اقترح فريق  إلى ذلك،  باإلضافة 
التنمية المستدامة، في تقريره E/CN.3/2017/2، استخدام نفس هذه المؤشرات في قياس 
الغايات العالمية المرتبطة بالكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة 1 و11 و13،  والذي 

يؤكد على أهمية غايات ومؤشرات إطار سنداي.

 E/2017/24-E/CN.3/2017/35 اعتمدت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في تقريرها
في الدورة الثامنة واألربعين إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 التي أعدها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة، وأوصت بأن يعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي مشروع القرار 

ذي الصلة.)1(

1 - مشروع القرار 1- عمل اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
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4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                      

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث«.

المصطلحات الرئيسية                                                     
تستخدم التعاريف العاملة التالية في جميع مواضع هذه الوثيقة لتعريف البيانات والمنهجيات 

والمؤشرات:

األشخاص المصابون بجروح أو اعتلت صحتهم: األشخاص الذين يعانون من أذى جسدي أو 
نفسي جديد أو متفاقم أو صدمة أو مرض نتيجة لكارثة.

سبل  لتأمين  الالزمة  واألنشطة  والمادية(  )الحية  المنتجة  واألصول  القدرات  العيش:  سبل 
العيش، على أساس مستدام، بكرامة.

من  التقديري  العدد  الكوارث:  إلى  تنسب  أضرار  أو  دمار  بمنازلهم  لحق  الذين  األشخاص 
األشخاص الذين كانوا يعيشون في المساكن )منازل أو وحدات سكنية( التي تعرضت ألضرار 
أو دمار. ويعتبر هؤالء السكان متضررين نتيجة لتعرض منازلهم ألضرار )تلف األصول 
العقارية( وألنهم في كثير من الحاالت يدخلون ضمن الفئات التي يتم إجالؤها أو تشريدها أو 
نقلها. وينبغي أال تدرج فئات األشخاص الذين يتم إجالؤهم أو تشريدهم أو نقلهم في مؤشرات 

هذه الغاية حسب االستنتاجات التي خلص إليها الفريق.

المنازل المتضررة: المنازل )الوحدات السكنية( التي لحقت بها أضرار طفيفة، ليست هيكلية 
أو معمارية، وال تزال تصلح للسكن على الرغم من أنها قد تحتاج إلى إصالح و/أو تنظيف.

المنازل الُمدمرة: المنازل )الوحدات السكنية( التي يتم تسويتها أو دفنها أو تنهار أو تنجرف 
أو تلحق بها أضرار إلى الحد الذي ال تصلح معه للسكن أو يجب أن يعاد بناؤها.

5- منهجية الحساب                                        

في حالة الغاية »باء«، فإن طريقة الحساب هي جمع بسيط للمؤشرات ذات الصلة المأخوذة 
من قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث مقسومة على مجموع 
أرقام بيانات السكان الممثلين )من التعدادات الوطنية أو البنك الدولي أو المعلومات اإلحصائية 

لألمم المتحدة(:
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5. Computation	Methodology	

In	the	case	of	Target	B,	the	method	of	computation	is	a	simple	summation	of	related	indicators	
from	national	disaster	loss	databases	divided	by	the	sum	of	figures	of	global	population	data	(from	
national	censuses,	World	Bank	or	UN	Statistics	information).		
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Indicators	B4	and	B5	shall	be	computed	using	the	Average	Number	of	Occupants	per	Household	of	
the	country,	AOH	where:	
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Where	the	number	of	dwellings/houses	damaged	and	destroyed	are	also	to	be	used	in	Target	C.	

If	countries	have	a	national	methodology	to	measure	Indicator	B-5	the	 indicator	can	be	entered	
directly	 as	 measured	 in	 situ.	 If	 a	 methodology	 or	 measurement	 is	 not	 available,	 B-5	 will	 be	
computed	using	 several	 ratios	 such	 as	 number	 of	workers	 per	 hectare,	 number	 of	workers	 per	
livestock,	average	number	of	employees	per	commerce	and	per	industrial	facility.		
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In	the	case	of	Target	B,	the	method	of	computation	is	a	simple	summation	of	related	indicators	
from	national	disaster	loss	databases	divided	by	the	sum	of	figures	of	global	population	data	(from	
national	censuses,	World	Bank	or	UN	Statistics	information).		

𝑩𝑩𝟏𝟏 	= 	
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝑩𝑩𝟐𝟐	. . 𝑩𝑩𝟓𝟓
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Indicators	B4	and	B5	shall	be	computed	using	the	Average	Number	of	Occupants	per	Household	of	
the	country,	AOH	where:	

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =
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𝑩𝑩𝟒𝟒 = 𝑩𝑩𝟒𝟒𝑷𝑷 ∗ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨	

Where	the	number	of	dwellings/houses	damaged	and	destroyed	are	also	to	be	used	in	Target	C.	

If	countries	have	a	national	methodology	to	measure	Indicator	B-5	the	 indicator	can	be	entered	
directly	 as	 measured	 in	 situ.	 If	 a	 methodology	 or	 measurement	 is	 not	 available,	 B-5	 will	 be	
computed	using	 several	 ratios	 such	 as	 number	 of	workers	 per	 hectare,	 number	 of	workers	 per	
livestock,	average	number	of	employees	per	commerce	and	per	industrial	facility.		
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متوسط عدد العاملين في كل أسرة= عدد السكان/عدد األسر

و

B3= عدد المساكن المتضررة * متوسط عدد العاملين في كل أسرة

B4= عدد المنازل المدمرة * متوسط عدد العاملين في كل أسرة

إذن:

B3= B3a * متوسط عدد العاملين في كل أسرة

B4= B4a * متوسط عدد العاملين في كل أسرة

حيث يستخدم عدد المساكن/المنازل التي لحقت بها أضرار وتدمير أيضاً في الغاية »ج«.

وإذا كانت البلدان لديها منهجية وطنية لقياس المؤشر B-5، فيمكن إدخال المؤشر بصورة 
توافر  عدم  حالة  وفي  األصلي.  الكارثة  وقوع  مكان  في  للقياس  خضع  باعتباره  مباشرة 
العاملين في كل هكتار  متعددة مثل عدد  باستخدام نسب   B-5 قياس، يحسب أو  منهجية 
وعدد العاملين لكل رأس من رؤوس الماشية ومتوسط عدد الموظفين في كل تجارة وفي 

كل مرفق صناعي. 

B5a = مساحة المحاصيل المتضررة بالهكتار * متوسط عدد العاملين لكل هكتار

 رؤوس الماشية المفقودة * متوسط عدد العاملين لكل رأس من رؤوس الماشية
=
 B5b

 مجموع األصول المنتجة ومرافق البنية التحتية المتضررة * متوسط عدد العاملين 
=

 B5c
في المرفق
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سُتجمع البيانات المطلوبة للغاية »ج«، من ثم:

= B5a* متوسط عدد العاملين في كل هكتار
 C2Ca

B5b = C2La* متوسط عدد العاملين لكل رأس من رؤوس الماشية

B5c = C3b* متوسط عدد العاملين في كل مرفق + متوسط عدد العاملين لكل مرفق من 
مرافق البنية التحتية

وهذه القيم معبر عنها بالصيغة المختصرة:
	
	

24	

Which	expressed	in	compact	form	is:	

	

𝐵𝐵_` = 𝐶𝐶3cd 	∗ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑠𝑠d

k

dlm

+ 	 𝐶𝐶5cd ∗ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑠𝑠d

k

dlm

	

	

where	i=1	
....n		are	the	types	of	productive	assets	and	infrastructure	declared	in	the	Metadata	

	
Please	see	section	7	with	more	information	about	the	methodologies,	challenges	and	issues	of	
these	computation	methodologies,	especially	those	related	to	required	additional	statistics	and	
metadata.	
		
	 	

1 = i حيث

............n تمثل أنواع األصول المنتجة والبنية التحتية المعلنة في البيانات الفوقية.

يرجى الرجوع إلى القسم 7 لالطالع على مزيد من المعلومات عن المنهجيات والتحديات 
باإلحصاءات  المرتبطة  تلك  سيما  ال  المذكورة،  الحساب  بمنهجيات  المتعلقة  والمسائل 

والبيانات الفوقية اإلضافية الالزمة.
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6- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة        

المؤشررقم المؤشر

عدد األشخاص المتضررين مباشرة من الكوارث في كل ۰۰۰ 1۰۰ نسمة ب -1
المؤشر المركب. انظر إلى الطريقة

البيانات الفوقية
معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة

السكان:
سكان البلد في كل سنة من السنوات المشمولة بعملية اإلبالغ.

ُيحسب المؤشر الوطني باستخدام بيانات سكان البلد.
المؤشر العالمي هو مجموع السكان من جميع البلدان المشمولة بعملية 

اإلبالغ.

ب -2

عدد األشخاص الذين أصيبوا بجروح أو اعتلت صحتهم جراء الكوارث
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة
ب -2 عدد األشخاص الذين أصيبوا بجروح أو اعتلت صحتهم جراء 

الكوارث
]التصنيف المرغوب فيه[:

الخطر
المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(

الجنس
العمر

اإلعاقة
الدخل
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عدد األشخاص الذين لحقت بمنازلهم أضرار تنسب إلى الكوارث.ب -3

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

ب-3 عدد األشخاص الذين لحقت بمنازلهم أضرار تنسب إلى الكوارث

B-3a عدد المساكن/ المنازل التي لحقت بها أضرار تنسب إلى 
الكوارث

الكارثة  وقوع  مكان  في  مباشرة  بطريقة  ب-3  المؤشر  قياس  يمكن 
األصلي ويمكن تقديره باستخدام منهجية محددة على الصعيد الوطني أو 
يترك خاليا ليقدره مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث استناداً 
إلى B-3a باستخدام المنهجية المقترحة في هذه التوجيهات، وذلك في 
االجتماعية- والمعايير  الفوقية  والبيانات  األساسية  البيانات  توفير  حالة 

االقتصادية ذات الصلة. 

يالحظ أن المؤشر الفرعي B-3a من البيانات المطلوبة أيضا للمؤشر 
ج-4 على النحو المبين في الغاية »ج«.

]التصنيف المرغوب فيه[:

الخطر

المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(

يجب استخدام التصنيف التالي في حالة حساب المؤشر ب-3 في مكان 
وقوع الكارثة األصلي، أو يمكن حسابه بطريقة مصطنعة في حالة 

استخدام B-3a لتقدير المؤشر:

الجنس

العمر

اإلعاقة 

الدخل

البيانات الفوقية

معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة

السكان: سكان البلد وعدد األسر في البلد أو متوسط عدد األشخاص 
في األسرة لكل سنة من السنوات المشمولة بعملية اإلبالغ.

المؤشر العالمي هو مجموع السكان من جميع البلدان المشمولة بعملية 
اإلبالغ.
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عدد األشخاص الذين لحقت بمنازلهم أضرار تنسب إلى الكوارث.ب -4
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

ب -4 عدد األشخاص الذين لحقت بمنازلهم أضرار تنسب إلى الكوارث

4a-B عدد األشخاص الذين لحق بمنازلهم دمار يعزى إلى الكوارث

يمكن قياس المؤشر ب -4 بطريقة مباشرة في مكان وقوع الكارثة األصلي 
ويمكن تقديره باستخدام منهجية محددة على الصعيد الوطني أو يترك خاليا 
 4a-B إلى  استناداً  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ليقدره 
باستخدام المنهجية المقترحة في هذه التوجيهات، وذلك في حالة توفير البيانات 

األساسية والبيانات الفوقية والمعايير االجتماعية-االقتصادية ذات الصلة. 

يالحظ أن المؤشر الفرعي 4a-B من البيانات المطلوبة أيضا للمؤشر ج - 4 
على النحو المبين في الغاية »ج«.

]التصنيف المرغوب فيه[:

الخطر

المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(

يجب استخدام التصنيف التالي في حالة حساب المؤشر ب - 4 في مكان 
وقوع الكارثة األصلي، أو يمكن حسابه بطريقة مصطنعة في حالة استخدام 

4a-B لتقدير المؤشر:

الجنس

العمر

اإلعاقة 

الدخل

البيانات الفوقية

معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة: انظر ب - 3
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عدد األشخاص الذين أفسدت سبل عيشهم أو دمرت بفعل الكوارث.ب -5

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:
بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

ب -5 عدد األشخاص الذين أفسدت سبل عيشهم أو دمرت بفعل الكوارث
يمكن قياس المؤشر ب -5 بطريقة مباشرة في مكان وقوع الكارثة األصلي 
ويمكن تقديره باستخدام منهجية محددة على الصعيد الوطني أو يترك خاليا 
المنهجية  باستخدام  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ليقدره 
المقترحة في هذه التوجيهات، وذلك في حالة توفير البيانات األساسية والبيانات 

الفوقية والمعايير االجتماعية-االقتصادية ذات الصلة.
والبيانات  األساسية  البيانات  جمع  تستلزم  المنهجية  هذه  أن  مالحظة  يرجى 

الفوقية التالية عن كل كارثة فيما يتعلق بمؤشرات الغاية »ج«:
C-2Ca: عدد هكتارات المحاصيل التي لحقت بها أضرار أو دمار   -  
بفعل الكوارث )تستخدم لتحديد إحصاءات عدد العاملين المتضررين(.
C-2La: عدد رؤوس الماشية المفقودة في الكوارث )تستخدم لتحديد   -  

إحصاءات عدد العاملين المتضررين(.
الصناعية  المرافق  )مثل  المنتجة  األصول  مرافق  عدد   :C-3a  -  
والتجارية والخدمية وغيرها( التي لحقت بها أضرار أو دمار بفعل 
المتضررين في  العاملين  لتحديد إحصاءات عدد  الكوارث )تستخدم 

جميع أنواع المرافق(.
]يالحظ أن هذه البيانات ستجمع للغاية »ج« وبالتالي لن تكون هناك 
بيانات إضافية مطلوبة لهذا المؤشر في حالة استخدام هذه المنهجية[.

]التصنيف المرغوب فيه[:
الخطر

المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(
يجب استخدام التصنيف التالي في حالة قياس المؤشر ب - 5 في مكان 

وقوع الكارثة األصلي، أو يمكن حسابه بطريقة مصطنعة في حالة استخدام 
المنهجية المقترحة من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

والبيانات المطلوبة منه لتقدير المؤشر:
الجنس
العمر

اإلعاقة 
الدخل

معايير ديموغرافية واقتصادية-اجتماعية إضافية مطلوبة
السكان: سكان البلد وعدد األسر في البلد أو متوسط عدد األشخاص في 

األسرة لكل سنة من السنوات المشمولة بعملية اإلبالغ.
ُيحسب المؤشر الوطني باستخدام بيانات البلد.

المؤشر العالمي هو مجموع السكان من جميع البلدان المشمولة بعملية 
اإلبالغ.
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7- مسائل محددة                                            

على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء الحكومي )A/71/644(، اتفقت الدول األعضاء 
على أن البلدان يجوز لها أن تختار استخدام منهجية وطنية أو أساليب قياس وحساب أخرى 
لقياس عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث، بالنظر إلى الفروق الكبيرة 
للغاية بين النظم القانونية على مستوى العالم. وأوصى الفريق أيضاً بأن تحافظ البلدان على 

اتساق البيانات الفوقية في حالة تغيير المنهجية.

إال أن على البلدان تحديد كيفية مواجهة عدد من التحديات المهمة بطريقة متسقة في جميع 
مراحل عملية جمع البيانات:

الموقع: ينبغي أن تحسب الوفاة في البلد الذي وقعت فيه حالة الوفاة بغض النظر عن   •  
جنسية الشخص المتوفى.

إلى  الغايتين »أ« و»ب«(  )داخل جميع مؤشرات  يشير  اإلعاقة:  التصنيف حسب   •  
»اإلعاقة السابقة للحدث« حيث سيكون هناك أشخاص يصابون بإعاقات أثناء وقوع 

الحدث أو نتيجة له.

النسب  إلى حدث. بالنظر إلى وجود الكثير من مصادر البيانات، فإن سبب الوفاة ال   •  
يسجل عادة على أنه مرتبط بحدث؛ فعلى سبيل المثال، ال يجوز تسجيل الوفاة بسبب 
فيضان إال في حالة وفاة بسبب الغرق في السجالت الطبية أو القانونية. وبالتالي، من 

الضروري فهم ما إذا كانت كل حالة وفاة ترجع إلى وقوع كارثة.

نوع الحدث )الخطر( يؤثر على طريق نسب  حاالت الوفاة إلى الحدث. فعلى سبيل   •  
المثال، ُتقدر حاالت الوفاة الناجمة عن الموجات الحارة غالباً عن طريق حساب معدل 
الوفيات الزائدة بين السكان، وفي هذه الحاالت ُتدرج عادة حاالت الوفاة الناجمة عن 
اإلجهاد الحراري وأمراض القلب واألوعية الدموية وغيرها من األمراض المزمنة. 
وبالتالي، ألغراض الرصد واإلبالغ عن الوفيات للغاية »أ« من إطار سنداي، يوصى 
بالتركيز على األسباب المباشر للوفاة التي يسهل بدرجة أكبر نسبها وحصرها واإلبالغ 

عنها.

الجوانب الزمنية للنسب  وتحديد الفترات الزمنية لجمع البيانات.                            •  
          قد يكون لدى البلدان أطر زمنية مختلفة لكل نوع من األخطار ألن لديها أوبئة مختلفة. 
وإذا تقرر ذلك، ينبغي أن تستند األطر الزمنية لكل خطر إلى أبحاث األوبئة الخاصة 

بمعدالت البقاء على قيد الحياة أثناء الحدث وإمكانية تسجيل الوفيات.
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في الكوارث الصغيرة النطاق والمفاجئة الظهور، حيث تقع أغلب الوفيات في وقت 
النهائية  البيانات في صورتها  قريب من وقت بداية الحدث، يتسم االنتهاء من جمع 
وإعالن البيانات التي تم جمعها على أنها بيانات نهائية بالوضوح نسبياً. إال أن بعض 
التحديات قد تظهر- على سبيل المثال فيما يتعلق بتعريف الفترة التي ينبغي بعدها أن 
تسجل وفاة الشخص المصاب/المريض في البيانات المجموعة على أنها تنسب إلى 
الكارثة. وفي هذه الحاالت، تتولى كل دولة عضو اتخاذ القرار الخاص بالفترة الزمنية 
المحددة لجمع البيانات استناداً إلى نظامها القانوني الخاص بها وأهداف جمع البيانات.

المثال، شخص  ناحية، قد ال تسجل على اإلطالق )على سبيل  الحاالت، من  بعض 
يدخل في غيبوبة لسنوات عديدة( وبعض الحاالت األخرى قد تستغرق وقتاً طويالً قبل 
أن يمكن تسجيلها. وعلى وجه العموم، يفترض أن هذه الحاالت تمثل نسبة صغيرة 
وال تؤثر على القوة اإلحصائية، من منظور عالمي، للبيانات التي يتم جمعها ضمن 

فترات زمنية معقولة ومتناسقة.

ومع ذلك، يجوز للدول األعضاء األخرى أن تقرر أن تتوخى قدراً كامالً من الحساسية 
إزاء عدد الوفيات، مما يعني أنه ينبغي حتى أن تحسب وفاة شخص واحد بعد الحدث 
البيانات  على  ذلك  تأثير  عن  النظر  بغض  اإلحصاءات  في  تقيد  وأن  طويلة  بفترة 
اإلجمالية. وفي كلتا الحالتين، تتمثل التوصية في االستمرار في استخدام معاملة متسقة 

مع هذه البيانات.

في الكوارث الواسعة النطاق والبطيئة الظهور والطويلة األمد، حيث تتراكم الوفيات 
بمرور الوقت، تكون المسألة أكثر إشكالية. فالكوارث الواسعة النطاق تستلزم عادة 
من  أكبر  قدر  إدارة  تستلزم  أو  المثال،  سبيل  على  بكثير،  أطول  استجابة  مرحلة 
المعلومات المعقدة لتحديد العدد النهائي من الوفيات التي تنسب إلى الكوارث. وقد تمتد 
الكوارث البطيئة الظهور والطويلة األمد )مثل الجفاف واألوبئة( على مدى سنوات 
عدة، وتقترن بالتحدي المتمثل في تركيب المعلومات على مدى الفترة الزمنية للكارثة. 
ومع ذلك، ينبغي اإلبالغ عن البيانات على أنها عدد الوفيات في السنة التي وقعت فيها 

الوفاة دون انتظار الوقف الكامل لمرحلة االستجابة للكوارث الطويلة األمد.

الحد  الحاالت  عدد  يتجاوز  عندما  »الحدث«  يتحدد  البيولوجية،  األخطار  حالة  في    •    
المتفق عليه من الحاالت للحدث الذي غالًبا ما يكون محدد السياق. ويجب أن تستوفي 
الوفيات تعريف الحالة الخاصة بالمرض؛ وُيحَدد التاريخ النهائي بإعالن انتهاء تفشي 
هذا المرض. ويعتمد هذا على خصائص هذا المرض. فتفشي األمراض المعدية من 
األحداث الديناميكية التي تعتمد على عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار أو 
احتواء الحاالت الجديدة. فكل مرض من األمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة له 



ب(
(  

يـة
غـا

ال

38

مستوى محدد السياق في أغلب األحوال. وال يمكن اعتبار حالة منفردة »تفشياً« إال إذا 
كانت عبارة عن مرض تم القضاء عليه أو استئصاله في تلك المنطقة؛ مثال: الحصبة 

أو شلل األطفال في منطقة قد أُعلن خلوها منه في السابق.

مجموعة  األخطار: نظراً للعدد الهائل من األنواع المختلفة من األخطار البيولوجية   •  
أصول  ذات  أخرى  ومخاطر  والفيروسات  لألمراض،  المسببة  البكتريا  )أي: 
عضوية(، سيتعين على الدول أن تحدد األخطار البيولوجية التي ينبغي تضمينها، 
في  تتسبب  أن  الممكن  من  التي  الخطيرة  أو  الكارثية  األحداث  على  التركيز  مع 
الصحية  اللوائح  توفر  العامة،  الصحة  منظور  ومن  وكوارث.  طوارئ  حاالت 
لتقييم األحداث واإلخطار بها  الدولية )2005( بعض اإلرشادات في هذا الصدد 
والتي قد تشكل حالة طوارئ ذات أهمية دولية في مجال الصحة العامة؛ فضالً عن 
تلك األحداث التي تثير االهتمام على المستوى الوطني أو اإلقليمي. وبالتالي، من 
الغايات  لقياس  المؤشرات  التالية في إطار  المقترح تضمين بعض من األمراض 

العالمية.

األمراض غير المعتادة أو غير المتوقعة التي قد يكون لها تأثير عام خطير، 
لذا وجب اإلخطار بها، مثل: الجدري، شلل األطفال )بسبب الفيروس الشرس 
لهذا المرض(، اإلنفلونزا التي يتسبب بها نوع فرعي جديد، متالزمة  االلتهاب 

التنفسي الحاد )سارس(

العامة،  تأثير خطير على الصحة  أثبتت قدرتها على إحداث  التي  األمراض 
والتي تنتشر عالمياً بصورة سريعة، مثل: الكوليرا والطاعون الرئوي وحمى 
الصفراء، والحمى النزفية الفيروسية )مرض إيبوال، السا، ماربورغ(، وحمى 
غرب النيل، وغيرها من األمراض التي تثير المخاوف على المستوى الوطني 
أو اإلقليمي، مثل: حمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، ومرض المكورات 

السحائية.

أي حدث قد يستدعي االهتمام في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، 
ويشمل ذلك، المسارات أو المصادر غير المعلومة )فضاًل عن تلك المدرجة 
على  الحدث  يخلفه  الذي  الخطير  األثر  كالتالي:  معاييره  تحديد  وتم  بالفعل( 
الصحة العامة؛ الحدث غير المعتاد أو غير المتوقع؛ وما إذا كان هناك مخاطر 

كبيرة النتشار الحدث  عالمياً )أو محلياً( 



ب(
(  

يـة
غـا

ال

39

بالنسبة للبلدان التي بصدد جمع البيانات الخاصة بالخسائر ولم تؤسس بعد إطاراً   •  
قانونياً واضحاً لهذه المعايير، يوصى بأن تعتمد هذه البلدان نهجاً من قبيل النهج المبين 

أدناه. 

المدى الزمني أو الفترة سبب الوفاةالخطر
مصدر البياناتالزمنية الموصى بها

المعدية، جفاف األمراض 
وسوء التغذية

حالة  انتهاء  بعد  أشهر   6
الزمنية  والفترات  الطوارئ، 
وقوع  عند  سنوياً  المحددة 
أحداث تمتد على مدى سنوات 

متعددة

وزارة الصحة، ومكاتب إدارة 
الكوارث، ومنظمات اإلغاثة 

والصدمات فيضان الغرق 
النفسية

وزارة الصحة، ومكاتب إدارة 4 أسابيع عقب وقوع الحدث
الكوارث، ومنظمات اإلغاثة

النفسية زلزال الصدمات 
والحريق

وزارة الصحة، ومكاتب إدارة 4 أسابيع عقب وقوع الحدث
الكوارث، ومنظمات اإلغاثة

فترة إذا لم ُتسجل حاالت جديدة مرض معديوباء
إيبوال،  مثال:  للمرض،  )وفًقا 
حضانة  لفترة  وفقاً  يوماً   24

المرض(

الهيئات  أو  الصحة  وزارة 
الصحية

............

تتمثل أهم توصية مقدمة لهذه البلدان في التأكيد على أن هذه المعايير ينبغي أن تكون ثابتة، 
وفي حالة تغييرها، ينبغي أن توفر نتائج متسقة طوال الفترة الزمنية لجمع البيانات )2۰۰5-

2۰3۰(. وإلن كانت المعايير غير محددة مسبقاً ألي سياق محدد، قد تؤدي التغييرات بمرور 
الوقت إلى تحيزات أو أخطاء في القياس من شأنها أن تؤثر على تحديد االتجاهات واألنماط، 

مما يؤثر سلًبا على القدرة على قياس تحقيق الغاية قياسا دقيقاً. 

اعتبارات أخرى خاصة لمؤشرات الغاية »ب« والبيانات                           

ب-2 و ب-3 و ب-4 و ب-5: ال يمكن تجنب العد المزدوج للمتضررين )مثال: الجرحى 
واألشخاص الذين يعيشون في منازل متضررة أو مدمرة(. ولكن، فإن االستعانة بالمنهجية 
المتضررين  عدد  منه إلجمالي  التحقق  يمكن  قوي  بديل  يوفر  المقترحة سوف  والمؤشرات 
ممن يعدون مالئمين لقياس تحقيق لغاية. بالرغم من أن مجموع هذه المؤشرات قد يكون أكبر 
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من أو مساو للعدد الفعلي لألشخاص في هذه المجموعات الثالث )حيث يتم احتساب البعض 
أكثر من مرة في أكثر من مجموعة(، إال أنه يمكن أن نثبت رياضياً أن زيادة األعداد في هذه 
المجموعات يعني زيادة في حجم المجموعة المتضررة بالفعل. وعلى عكس ذلك، فإن العد 
الذين  العديد من األشخاص المتضررين  المزدوج للمتضررين يمكنه تعويض، إلى حد ما، 
لم يتم احتسابهم في هذه المجموعات؛ وال سيما هؤالء الذين تضرروا بصورة غير مباشرة. 

والجرحى  الوفيات  من  بكل  الخاصة  البيانات  فصل  يخص  ما  كل  البلدان  تقرر  أن  ينبغي 
والمرضى، كما ينبغي أن يظل ذلك واضحاً ومتسقاً من قبل الدول األعضاء، أياً كان قرارها. 
الوفيات  أن  )بمعنى  الفئة  هذه  في  الموتى  أعداد  احتساب  بعدم  األمانة  توصي  عام،  بوجه 
والجرحى/المرضى ينفي وجود أي منهم اآلخر(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في فترة 

انتشار األوبئة، عادًة ما يشمل عدد الحاالت عدد الوفيات.  

ب-3  و ب-4: يؤثر الضرر والدمار الذي يلحق بالمساكن على حياة معظم األسر الحضرية 
والريفية، وعلى سبل معيشتهم. وتتسم البيانات الخاصة بالمساكن المتضررة والمدمرة باألهمية 
ويتم جمعها بغرض تقدير الخسائر االقتصادية، ومن ثم فإن جمع و/أو استخدام هذه البيانات 
عدد  متوسط  معرفة  المؤشرات  هذه  يستلزم حساب  إضافياً.  عبئاً  يمثل  لن  المؤشرات  لهذه 
األشخاص الذين يعيشون في منازل أو وحدات سكنية داخل البلد، ويتوقع مكتب األمم المتحدة 

للحد من مخاطر الكوارث أن تستقر هذه البيانات نسبياً بمرور الوقت.

ال يمكن الجمع بين المؤشرين ب-3  و ب-4. 

ب-5: يتسق هذا المؤشر والنهج ا الذي محوره اإلنسان في أهداف التنمية المستدامة، ولكن 
يجب االعتراف بأن تطبيقه العملي يواجه بعض التحديات للمفهوم الشامل لكلمة »متضرر«. 
وال يوجد تعريف لكلمة »سبل العيش« يمكن استخدامه بطريقة عملية؛ كذلك يصعب تعريف 

كلمة »إفساد« سبل العيش. 

يواجه هذا المؤشر تحديات فيما يتعلق بجمع البيانات والتقدير، ويشمل ذلك المشكالت المرتبطة 
بالتفسير غير الموضوعي ضمن أمر أخرى. 

يستلزم قياس هذا المؤشر باستخدام منهجية محددة وطنياً، عدد كبير من المؤشرات الفرعية 
)ربما غير موضوعية(؛ وهو ما يفرض على البلدان أعباًء أكبر تتعلق باإلبالغ. 

عند  موضوعية  وأكثرها  المؤشرات  أقوى  باستخدام  يوصى  البساطة،  بمبدأ  لاللتزام  لذلك، 
البلدان لمنهجية وطنية، ويمكن تناول بعض العناصر، مثل القدرة على الصمود في  وضع 
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مجال األعمال التجارية، بصورة أكثر مالءمة من خالل المؤشرات الوطنية المخصصة ذات 
الصلة ألولويات العمل األربع.

على أية حال، وبنفس الروح وراء توفير مؤشر »بديل« من شأنه أن يعكس عدد األشخاص 
الذين تضررت سبل عيشتهم، تقترح هذه المالحظة اإلرشادية االستعانة ببيانات ُجمعت بالفعل 

مقرونة بعدد من االحصائيات االجتماعية االقتصادية لتقدير المؤشر ب-5.  

ُصممت المؤشرات الفرعية المقترحة وفقاً لتعريف كلمة »سبل العيش« الذي اقترحته الدول 
األعضاء في فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 

والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث:  

سبل العيش: هي القدرات واألصول المنتجة )الحية والمادية( واألنشطة الالزمة لتأمين سبل 
العيش، على أساس مستدام، و بكرامة.

من أهم األصول المنتجة الالزمة لتأمين سبل العيش تلك المرتبطة بالعمل ومصادر الدخل؛ 
ومن متطلبات اإلبالغ الالزمة بالفعل من الدول األعضاء ما يلي:

الوحدات السكنية حيث تتبع العديد من العائالت نظاًما يعتمد على العمل الحر  •  

المحاصيل الزراعية  •  

رؤوس الماشية   •  

العاملون في المنشآت التجارية أو الخدمية أو الصناعية المتضررة، بوصفهم جزء من   •  
األصول المنتجة المبلغ بها في المؤشرين ج-2  و ج-3.  

على  بالفعل  ب-4  و  ب-3  المؤشران  يتضمن  المقترحة،  المبسطة  بالمنهجية  يتعلق  وفيما 
استخدام عدد األشخاص الذين يعيشون في منازل لحقت بها آثار الضرر والدمار كجزء من 

عدد األشخاص المتضررين.  

وبالتالي، لحساب ب-5 دون وقوع عد مزدوج إضافي، تم اقتراح المؤشرات الفرعية والمنهجية 
التالية لقياس عدد األشخاص الذين تضررت أنشطتهم الالزمة لتأمين سبل عيش أو ممن لحق 

الضرر بمصدر دخلهم:  

أو طالها  الضرر  بالزراعة ممن لحق بمحاصيلهم  العاملين  B-5a عدد األشخاص   •  
في  إليه  المشار   C-2Ca الفرعي المؤشر  باستخدام  )قُدرت  للكوارث  نتيجة  لدمار 
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اإلرشادات الفنية للغاية »ج«، وُتطلب من البلدان أو مكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث أو أي منظمة أخرى لألمم المتحدة – مثل منظمة األغذية والزراعة 

)الفاو( -  لوضع اإلحصائية الخاصة بمتوسط عدد العاملين لكل هكتار(.

نتيجة  فُقدت  والتي  ومالكها  الماشية  رؤوس  عن  المسؤولين  العاملين  عدد    B-5b  •  
للكوارث )قُدرت باستخدام المؤشر الفرعي C-2La المشار إليه في اإلرشادات الفنية 
للغاية »ج«، وُتطلب من البلدان أو مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أو 
أي منظمة أخرى لألمم المتحدة – مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( -  لوضع 
اإلحصائيات الخاصة بمتوسط عدد العاملين لكل رأس من رؤوس الماشية ومتوسط 

عدد رؤوس الماشية لكل مالك(.

عدد العاملين في منشآت األصول المنتجة )الصناعية، والتجارية، والخدمات،   B-5c  •  
وغيرها( المتضررة أو التي لحق بها الدمار جراء الكوارث )استخدم المؤشر الفرعي 
في ج-4 وُتطلب من البلدان، أو مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أو 
أي منظمة أخرى لألمم المتحدة – مثل منظمة العمل الدولية- القتراح معايير الخبير 

لإلحصائي الخاصة بمتوسط عدد العاملين لكل نوع منشأة(.  

ُيستخلص متوسط عدد العاملين لهذه المؤشرات الفرعية باستخدام معايير الخبير أو اإلحصائيات 
المتوفرة في كل دولة. في حالة األصول المنتجة، إذا ما قررت الدولة تصنيف أنواع األصول 
حسب الحجم )مثال: مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة( يمكن عندئذ استخدام عدد العاملين 
في كل منشأة كأحد المعايير لتحديد حجم كل من األصول المنتجة وبالتالي يمكن أيضاً تصميم 

المتوسط لكل فئة.

البلدان أن ُتستخلص أنواع عدة من االحصائيات من مكاتب اإلحصاء  يمكن في العديد من 
الوطني لالستعانة لها في الوصول لهذه المتوسطات.   

وفيما يلي عدد من األمثلة المفيدة عن إحصائيات العمالة حسب المهنة وعدد المنشآت من كل 
نوع والتي يمكن استخدامها الستخالص هذه المتوسطات: 

إحصائيات العامين لكل نشاط )الواليات المتحدة األمريكية( 
https://www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm   

إحصائيات المؤسسات حسب الحجم والنشاط االقتصادي، النرويج: 
https://www.ssb.no/291607/establishments-by-size-and-
economic-activity 
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7- نماذج شاشات إدخال البيانات                          

فيما يلي لقطات توضيحية من شاشات إدخال البيانات المأخوذة من نموذج رصد إطار سنداي. 
وقد يختلف التنفيذ الفعلي.

1- الموجز الرئيسي للغاية »ب«:  
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2- توسيع نطاق المؤشر ب -2  
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 3- توسيع نطاق المؤشر ب -3 الذي يوضح إمكانية اإلدخال أو الحساب المباشر 
لعدد األشخاص الذين يعيشون في منازل لحقت بها أضرار وإدخال عدد المنازل 

المتضررة نفسها
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مذكرة تقنية بشأن البيانات 
والمنهجية المستخدمة لتقدير 
الوفيات الناجمة عن الكوارث 

على مستوى العالم لقياس تحقيق 
الغاية »ج« إلطار سنداي للحد 

من مخاطر الكوارث

ج
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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1- لمحة عامة                                              

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »ج« إلطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الغاية »ج«: خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 2۰3۰

عن  الناجمة  الوفيات  لتقدير  الالزمة  والمنهجيات  والمؤشرات  البيانات  الوثيقة  هذه  تلخص 
الكوارث على مستوى العالم. وقد طلب فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح 
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في تقريره، 
الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار A/RES/71/276، من مكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث االضطالع بالعمل التقني وتقديم إرشادات لصياغة معايير 

دنيا وبيانات وصفية والمنهجيات الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

2- مقدمة                                                    

تستند هذه التوجيهات التقنية إلى الجهود السابقة الرامية إلى تقدير الخسائر االقتصادية الناجمة 
مباشرة عن الكوارث التي ُنشرت في تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث)1(
العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  تقرير  في  المبينة  والواليات 
)2(.)A/71/644( الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني 

وهي بالتالي تستند إلى نسخة مبسطة ومعدلة من منهجية تقييم الكوارث الصادرة عن اللجنة 
االقتصادية لألمم المتحدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2014()3( المعدة بالتعاون مع عدد من الشركاء العلميين 

والشركاء من القطاع الخاص.

النطاق، جنيف،  الواسعة  والمخاطر  الخسائر  بيانات  تحليل  المرفق 2:  العالمي 2015،  التقييم  تقرير  انظر:   -  1
سويسرا. انظر أيضاً: تقرير التقييم العالمي 2013، المرفق 2: تحليل بيانات الخسائر والمخاطر الواسعة النطاق، 

جنيف، سويسرا: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 
2 - تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث، A/644/71 )1 كانون األول/ديسمبر 2016(، متاح على الرابط التالي: 
 https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1702976_ar.pdf
 Handbook for Disaster Assessment, UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean   - 3
 1=en.pdf?sequence_S2013817/36823/11362/ECLAC, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle
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وقد وضعت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة منهجية لتقييم الخسائر االقتصادية في 
القطاع الزراعي.

ونظراً لالختالفات الكبيرة للغاية بين عمليات جمع البيانات على مستوى العالم، يمنح تقرير 
فريق الخبراء الحكومي البلدان الحرية في االختيار بين المنهجية التي اقترحتها األمانة أو 
منهجية مختارة محددة على الصعيد الوطني تتحدد من خاللها الخسائر االقتصادية المباشرة 

التي تنسب إلى الكوارث.

وتتولى الحكومات والمنظمات المتعددة األطراف إجراء تقييمات تفصيلية للخسائر االقتصادية 
تقييم األضرار واالحتياجات عقب  باستخدام منهجيات مثل  النطاق  الواسعة  الكوارث  عقب 
االقتصادية  اللجنة  منهجية  من  المستمدة  واالحتياجات  والخسار  األضرار  وتقييم  الكوارث 
االقتصادية  الخسائر  أن  إال  أعاله.)1(  المذكورة  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا 
المترتبة على الكوارث الصغيرة والمتوسطة الحجم نادراً ما  يتم تقييمها  أو حتى توثيقها . 
باإلضافة إلى ذلك، ففي أقلية من الحاالت التي توجد فيها سمة الخسائر االقتصادية في العديد 
من قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث وتقارير حالة الكوارث، يكون من الصعب 
تحديد أي منهجية أومعايير أومقاييس  تم استخدامها لتقدير القيمة االقتصادية للخسائر وأي 

عناصر الخسائر االقتصادية جرى مراعاتها.

مادية  مؤشرات  واستخدام  جمع  أمكن،  حيثما  التقرير،  هذا  في  المقترحة  المنهجية  تقترح 
بسيطة وموحدة لألضرار )عدد األصول المتضررة( المستمدة من البيانات الرسمية للخسائر 
القيمة  لتقييم  الحسابات  إلجراء  تحقق  وآلية  بداية  كنقطة  الكوارث  عن  الناجمة  واألضرار 
االقتصادية للخسائر المباشرة. وقد خضعت المنهجية األصلية لالختبار باستخدام مجموعات 
تقرير  باستخدام 000 347  العالمي 2015  التقييم  تقرير  في  بلدا   85 من  مأخوذة  بيانات 

للكوارث الصغيرة والمتوسطة والواسعة النطاق.

وقد الحظت الكثير من البلدان في فريق الخبراء الحكومي وجود منهجيات تنفيذية تتماشى مع 
إطار سنداي للتقييم االقتصادي لألضرار في واحد أو أكثر من القطاعات. ومن األمثلة في هذا 
الصدد استخدام آليات الحساب )على سبيل المثال تلك القائمة في بلدان أوروبية مثل إسبانيا 
أو فرنسا( لتحديد األضرار في قطاع اإلسكان، والتي تنفذ بمعرفة خبراء لتقييم األضرار في 
مكان وقوع الكارثة األصلي وتقديم تقديرات للخسائر االقتصادية على أساس كل حالة على 

حدة.

وسيكون للدول األعضاء الحق في مواصلة استخدام هذه المنهجيات المحددة وطنيا، مع ضمان 
االتساق طوال مدة العملية.

 Damage, Loss And Needs Assessment - Tools And Methodology, GFDRR,   - 1
accessible at https://www.gfdrr.org/damage-loss-and-needs-assessment-tools-
and-methodology
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وسوف تنبع المنهجيات المقدمة هنا الرامية إلى إجراء التقييم االقتصادي للخسائر المباشرة 
في البيئة المبنية في معظم الحاالت من قيم االستبدال أو تكاليف إعادة التأهيل أو إعادة البناء. 
وتختلف الخسائر االقتصادية الزراعية ألن هذه المفاهيم ال تنطبق بكاملها، وهي تقوم على 

مفهوم اإلنتاج الضائع.

الخبراء.  فريق  اقترحها  التي  المؤشرات  من  مؤشر  لكل  االقتصادي  التقييم  منهجية  وترد 
المادية  القيمة  وتحويل  البيانات  )جمع  الثالث  للخطوات  موجزاً  شرحاً  قسم  كل  ويتضمن 
إلى قيمة اقتصادية والتحويل من العملة الوطنية إلى دوالرات الواليات المتحدة( مع تحديد 
التحديات واقتراح خيارات تراعيها البلدان. وعند االقتضاء، تقترن المنهجية بمقترح للبيانات 
الفوقية يتعين على البلدان تقديمها من أجل تحديد الخسائر والبيانات التي تم جمعها- ال سيما 

للمؤشرين ج-3 و ج-5.

كخطوة أولى، ُيقترح أن تجمع البلدان معلومات عن عدد األصول المادية التي   •  
لحقت بها أضرار أو دمار )على سبيل المثال المنازل أو المدارس أو هكتارات 
الزراعة(. ويؤدي استخدام مؤشرات األضرار المادية إلى جعل تقييم الخسائر 
االقتصادية أكثر شفافية وقابل للتحقيق وسيتيح التحسين التدريجي للتقييمات 
مع صياغة منهجيات محسنة وقيام البلدان بجمع بيانات أساسية أكثر شموالً 

)عن األصول المنتجة على سبيل المثال(.

كخطوة ثانية، لتقدير نسبة كبيرة من الخسائر االقتصادية المباشرة، يقترح أن   •  
تستخدم البدان منهجية تسعير متسقة للخسائر فيما يتعلق بالمنازل والزراعة 
اقتراحات  المبنية. وتقدم  المرافق  والمدارس واألنواع األخرى من  والطرق 
فيما يتعلق بالتقييمات االقتصادية للخسار واألضرار الصناعية  مماثلة أيضاً 

والتجارية وفي التراث الثقافي.

المختارة، تقترح األمانة  التقييم االقتصادي  الحاالت وبشكل مستقل عن منهجية  وفي جميع 
بشدة، كممارسة فضلى، أن تقوم البلدان بجمع كافة مؤشرات األضرار المادية واالحتفاظ بها 
ألنها أصول معلومات مهمة، لتغذية تقييمات المخاطر والمساعدة على فهم مخاطر الكوارث 
وتوفير الشفافية كوسيلة للتحقق من المؤشرات. وهي تنهض أيضا بدور مهم في مراقبة جودة 

البيانات.
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3- المؤشرات                                               

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
لقياس الغاية العالمية »ج« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 
A/RES/71/276، تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني 

بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

المؤشرالرقم

الخسائر االقتصادية التي تنسب مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي ج-1
اإلجمالي العالمي )مؤشر مركب(

ج-2

الخسائر الزراعية التي تنسب مباشرة إلى الكوارث

من المفهوم أن الزراعة تشمل المحاصيل والماشية ومصايد األسماك 
وتربية النحل وتربية األحياء المائية والغابات وكذلك المرافق والهياكل 

األساسية المرتبطة بها.

ج-3

الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن سائر األصول اإلنتاجية التي 
تضررت أو دمرت بفعل الكوارث.

سيجري تصنيف األصول اإلنتاجية حسب القطاعات االقتصادية، بما فيها 
الخدمات، وفقا للتصنيفات الدولية الموحدة. وستقدم البلدان تقارير قياسا 

إلى القطاعات االقتصادية ذات الصلة باقتصاداتها. وسيرد وصف لذلك في 
البيانات الفوقية المرتبطة بها.

ج-4
الخسائر االقتصادية المباشرة في قطاع اإلسكان التي تنسب إلى الكوارث.

سيجري تصنيف البيانات حسب المساكن التي تضررت ودمرت.

ج-5

الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الهياكل األساسية الحيوية التي 
تضررت أو دمرت بفعل الكوارث.

سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب 
للدول األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة و يتعين إدراج الهياكل 

األساسية الخاصة بالحماية والهياكل األساسية المراعية للبيئة عند االقتضاء.

الخسائر االقتصادية المباشرة في التراث الثقافي  التي تضررت  أو دمرت ج-6
بفعل الكوارث.



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

54

أهداف  المعني بمؤشرات  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  اقترح فريق  إلى ذلك،  باإلضافة 
التنمية المستدامة، في تقريره E/CN.3/2017/2،* استخدام نفس هذه المؤشرات في قياس 
الغايات العالمية المرتبطة بالكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة 1 و11 و13، والذي 

يؤكد على أهمية غايات ومؤشرات إطار سنداي.

تقريرها  في  واألربعين  الثامنة  دورتها  خالل  المتحدة  األمم  في  اإلحصائية  اللجنة  اعتمدت 
المستدامة  التنمية  العالمية ألهداف  المؤشرات  إطار   E/2017/24-E/CN.3/2017/35
وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعدها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يعتمد  بأن  وأوصت  المستدامة،  التنمية  أهداف  بمؤشرات 

مشروع القرار ذي الصلة.)1(

4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                      

في »فريق  المحددة  المصطلحات  الرئيسية هي  المصطلحات  فإن  ذلك،  يذكر خالف  لم  ما 
الخبراء العامل الحكـومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة بالحد من 

مخاطر الكوارث«.

المصطلحات الرئيسية                                         

الخسائر االقتصادية:
مجموع اآلثار االقتصادية التي تكون إما خسائر اقتصادية مباشرة أو خسائر اقتصادية غير 

المباشرة.

المادية  للممتلكات  الجزئي  أو  الكلي  للتدمير  النقدية  القيمة  المباشرة:  االقتصادية  الخسائر 
الموجودة في المنطقة المتضررة. وتكاد الخسائر االقتصادية المباشرة تعادل األضرار المادية.

الخسائر  نتيجة  االقتصادية  المضافة  القيمة  انخفاض  المباشرة:  غير  االقتصادية  الخسائر 
االقتصادية المباشرة و/أو اآلثار البشرية والبيئية.

1 - مشروع القرار 1- عمل اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
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المباشرة  إليها لحساب الخسائر االقتصادية  التي يستند  المادية  الممتلكات  أمثلة  شروح: من 
في المنازل والمدارس والمستشفيات والمباني التجارية والحكومية والهياكل األساسية للنقل 
التجارية  واألصول  األخرى؛  األساسية  والهياكل  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  والطاقة 
والمنشآت الصناعية؛ واإلنتاج مثل المحاصيل والماشية والهياكل األساسية لإلنتاج. وقد تشمل 

أيضا األصول البيئية والتراث الثقافي.

من  األولى  الساعات  خالل  أو  الحدث  خالل  المباشرة  االقتصادية  الخسائر  تقع  ما  وعادة 
وقوعه، وكثيرا ما يتم تقييمها مباشرة بعد الحدث لتقدير تكلفة التعافي والمطالبة بمدفوعات 

التأمين. وتكون ملموسة وسهلة القياس نسبيا.

انخفاض  )مثل  الجزئي  االقتصاد  في  اآلثار  المباشرة  غير  االقتصادية  الخسائر  وتشمل 
اإليرادات بسبب تعطل العمل( واآلثار في االقتصاد الوسطي )مثل انخفاض اإليرادات بسبب 
اآلثار على الموارد الطبيعية، أو االنقطاعات في سالسل اإلمداد أو البطالة المؤقتة( واآلثار 
في االقتصاد الكلي )مثل الزيادة في األسعار، وزيادة الديون الحكومية، واألثر السلبي على 
أسعار أسواق األوراق المالية، وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي(. ويمكن أن تحدث الخسائر 
غير المباشرة داخل منطقة الخطر أو خارجها وغالبا بفارق زمني. ونتيجة لذلك قد تكون غير 

ملموسة أو صعبة القياس.

تكلفة االستبدال: تكلفة االستعاضة عن األصول التي لحقت بها أضرار بمواد من نوع وجودة 
مماثلة.

بالضرورة  ليس  واالستبدال  سواء.  حد  على  والعامة  الخاصة  األصول  هذا  يشمل  شروح: 
للموضوع إال أنه يؤدي نفس الغرض أو المهمة التي يؤديها العنصر األصلي  تكراراً دقيقاً 

)يرجى مالحظة أن هذا التعريف ال يعتبر أن إعادة البناء خيار أفضل(.

البيانات الفوقية: مجموعة من البيانات التي تصف بيانات أخرى وتوفر السياق بشأنها وتعطي 
معلومات عنها. وفي سياق أهداف ومؤشرات إطار سنداي، توفر البيانات الفوقية معلومات 
الهياكل  وعناصر  المنتجة  )األصول  ووصفها  ونوعها  وبيانها  العناصر  عدد  عن  إضافية 
األساسية( التي تقوم الدول األعضاء بجمع البيانات وتقدير الخسائر عنها. باإلضافة إلى ذلك، 
الموصوفة  العناصر  لتوفير معلومات إضافية عن  الفوقية  البيانات  استخدام  أيضا  ستستخدم 
نفسها )مثل الحجم النموذجي أو متوسط عدد الموظفين( والبلد )مع بيانات مثل السكان والناتج 
المحلي اإلجمالي والعدد اإلجمالي لألسر، وما إلى ذلك( توفر السياق الالزم لتقدير المؤشرات 

)ال سيما الخسائر االقتصادية وسبل العيش( بنجاح.
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شروح: اقترحت البيانات الفوقية لعدد من مجاالت المعرفة، وال سيما فيما يتعلق بالمعلومات 
من  للعديد  الفعلية  والمقترحات  المعايير  من  العديد  أيضا  هناك  ولكن  والمكانية،  الجغرافية 
والبيانات  الحكومية  والسجالت  اإلنترنت  وسجل  والتوثيق  الصحة  مثل  األخرى  المجاالت 

اإلحصائية وغيرها الكثير.

5- منهجية الحساب                                         

نظراً لالختالفات الكبيرة للغاية بين عمليات جمع البيانات على مستوى العالم، أتاح تقرير 
فريق الخبراء الحكومي ومناقشاتها للبلدان حرية االختيار من بين المنهجيات التي اقترحتها 
األمانة أو منهجية مختارة محددة على الصعيد الوطني تتحدد من خاللها الخسائر االقتصادية 
المباشرة التي تنسب إلى الكوارث، وتلحق باألصول المنتجة التي تلحق بها أضرار أو دمار.

وتوضع ثالث مجموعات من الطرق في هذه المبادئ التوجيهية الستخدامها عند تقدير الخسائر 
االقتصادية المباشرة.

المؤشر المركب ج-1 يعبر عنه في صورة مجموع بسيط للمؤشرات من ج-2   .1  
إلى ج-6 مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي.

والزراعة  األغذية  منظمة  )ج-2(: وضعتها  الزراعي  القطاع  خسائر  تقدير   .2  
لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

األمم  مكتب  وضعها  ج-5(:  ج-4,  )ج-3,  المبنية  البيئة  في  الخسائر  تقييم   .3  
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث استناداً إلى منهجية تقييم األضرار والخسائر 

الخاصة باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)1(

الدوالر األمريكي، وذلك  إلى  الوطنية  بالعملة  المعبر عنها  الخسارة  مالحظة: يجب تحويل 
للتمكين من الحصول على المجموعة العالمي )بدال من المقارنة بين البلدان(. ويوصى باستخدام 

سعر الصرف الرسمي، دون أخذ تعادالت القوة الشرائية في االعتبار.

 Economic Commission for Latin America and the Caribbean “Handbook for    - 1
 the Estimating the Socio-economic and Environmental Effects of Disasters”, as
 well as incorporating those developed by other partners and published and tested
.in GAR 2013 and 2015
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5-1 حساب ج-1 الخسائر االقتصادية المباشرة التي تنسب إلى أحداث خطيرة مقابل الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي
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5. Computation	Methodology	

	

Given	 the	 very	 significant	 differences	 among	 data	 collection	 processes	 around	 the	world,	 the	
OIEWG	Report	and	discussions	gave	 countries	 freedom	 to	 choose	between	 the	methodologies	
proposed	 by	 the	 secretariat	 or	 a	 selected	 nationally	 defined	 methodology	 by	 which	 direct	
economic	loss	to	damaged	or	destroyed	productive	assets	attributed	to	disasters	is	determined.	

Three	major	 groups	of	methods	 are	developed	 in	 these	 guidelines	 to	be	used	when	estimating	
direct	economic	losses.		

1. C-1	compound	indicator	is	expressed	as	a	simple	sum	of	Indicators	C-2	to	C-6	in	relation	to	
GDP.	

2. Estimation	of	Agricultural	Sector	losses	(C-2):	Jointly	developed	by	FAO	and	UNISDR.	
3. Assessment	of	built	environment	losses	(C-3,	C-4,	C-5):	Developed	by	UNISDR,	based	on	

ECLAC/DALA.11		

Note:	Loss	expressed	in	national	currency	must	be	converted	into	USD,	to	enable	global	summation	
(rather	 than	 cross-country	 comparison).	 Recommended	 to	 use	 official	 exchange	 rate,	 without	
taking	Purchasing	Power	Parities	(PPP)	into	consideration.	

5.1	Computation	of	 C1	–	Direct	 Economic	 loss	 due	 to	hazardous	 events	 in	 relation	 to	
global	gross	domestic	product	
	

Calculating	equation:	𝑪𝑪𝟏𝟏 =
(𝐂𝐂𝟐𝟐q𝐂𝐂𝟑𝟑q𝐂𝐂𝟒𝟒q𝐂𝐂𝟓𝟓q𝐂𝐂𝟔𝟔)

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮
	

	
An	important	challenge	to	take	into	account	is	the	methodology	for	adding	price	adjustment	(i.e.	
PPP).	Possibilities	are:		
	

• Option	1:	Proportion	of	loss	to	GDP	allows	an	estimate	of	the	possible	impact	of	disaster	
loss	on	the	global	economy.	Therefore,	the	nominal	loss	and	GDP	value	is	recommended	
to	monitor	progress.	

• Option	2:	Countries	may	also	want	to	monitor	trends	of	direct	economic	loss.	In	which	
case,	UNISDR	suggests	comparing	inflation-adjusted	loss	and	GDP	values	by	dividing	
nominal	value	by	GDP	deflator.	[Recommended	by	UNISDR	and	technical	consultation	
meetings]	
	

5.2	Computation	of	C-2	–	Direct	agricultural	loss	attributed	to	disasters	

																																																													
11	Economic	Commission	 for	 Latin	America	and	 the	Caribbean	“Handbook	 for	 the	Estimating	 the	Socio-economic	and	
Environmental	Effects	of	Disasters”,	as	well	as	 incorporating	 those	developed	by	other	partners	and	published	and	
tested	in	GAR	2013	and	2015.	

معادلة الحساب: 

تعديل  إضافة  إلى  الرامية  المنهجية  االعتبار  التي يجب وضعها في  المهمة  التحديات  من 
السعر )أي تعادالت القوة الشرائية(. واالحتماالت هي:

األثر  تقدير  تتيح  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مقابل  الخسائر   نسبة   :1 الخيار   •  
المحتمل للخسائر المباشرة على االقتصاد العالمي. وبالتالي، يوصى باستخدام 

قيمة الخسارة االسمية والناتج المحلي اإلجمالي لرصد التقدم المحرز.

االقتصادية  الخسائر  اتجاهات  في رصد  أيضا  البلدان  ترغب  قد  الخيار 2:   •  
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يقترح  الحالة،  هذه  وفي  المباشرة. 
الكوارث مقارنة الخسائر المعدلة حسب التضخم وقيم الناتج المحلي اإلجمالي 
بقسمة القيمة االسمية على معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي. ]يوصي 

بها مكتب األمم المتحدة واالجتماعات التشاورية التقنية[.

5-2 حساب ج-2 الخسائر الزراعية المباشرة التي تنسب إلى الكوارث

من بين 347،000 سجل في 85 قاعدة بيانات وطنية تم تحليلها في تقرير التقييم العالمي لعام 
2015، تسجل نسبة 26 في المائة )91,686( مؤشرات كمية )معبرا عنها بعدد الهكتارات 
من المحاصيل المتضررة والماشية المفقودة( أو نوعية )مؤشر نعم / ال( حول وجود أضرار 

مباشرة تلحق بالقطاع الزراعي.

وترتبط معظم األضرار الزراعية )98.5 في المائة( باألخطار المتصلة بالطقس. وتمثل ثالثة 
أنواع من الكوارث، وهي الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، 82 في المائة من األضرار 
الزراعية  الخسائر  أهمية  إنكار  يمكن  أكثر من 209 ماليين هكتار. وال  منها  التي تضرر 
النطاق  الصغيرة  لألحداث  المتراكم  األثر  إلى  النظر  عند  سيما  وال  الكوارث،  الناجمة عن 

ولكنها متكررة.

تستخدم الطريقة المقترحة لحساب المؤشر ج-2 لتقييم الخسائر المباشرة التي تقع في القطاع 
والماشية  المحاصيل  أي  فرعي  قطاع  كل  وتراعي خصوصيات  للكوارث  نتيجة  الزراعي 

والغابات وتربية األحياء المائية والمصايد السمكية.
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يهدف هذا المؤشر إلى قياس اآلثار المباشرة لطائفة واسعة من الكوارث التي تتسم بأنواع ومدد 
ومستويات شدة مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، ينطبق المؤشر على الكوارث ذات النطاقات المتعددة 
بدءاً من الصدمات الواسعة النطاق إلى األحداث الصغيرة والمتوسطة النطاق ذات األثر التراكمي.

وُيحسب هذا المؤشر على أساس خمسة مؤشرات فرعية:

C-2C: الخسائر المباشرة في المحاصيل  •  
C-2L: الخسائر المباشرة في الماشية)1(  •  
C-2FO: الخسائر المباشرة في الغابات  •  

C-2A: الخسائر المباشرة في تربية األحياء المائية  •  
C-2FI: الخسائر المباشرة في المصايد السمكية  •  
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From	347,000	records	 in	the	85	national	databases	analysed	in	GAR	2015,	26%	(91,686)	register	
quantitative	 indicators	(expressed	as	number	of	hectares	of	crops	affected	and	livestock	 lost)	or	
qualitative	(yes/no	indicator)	about	the	existence	of	direct	damages	to	the	agricultural	sector.		

Most	of	 agricultural	 damage	 (98.5%)	 is	 associated	with	weather-related	hazards.	 Three	disaster	
types,	namely	flood,	drought	and	forest	fire,	represent	82%	of	the	damage	with	a	total	of	more	than	
209	million	hectares	affected.	The	importance	of	agricultural	 loss	due	to	disasters	is	undeniable,	
especially	when	looking	at	accumulated	impact	of	small-scale	but	frequent	events.	

The	computation	method	proposed	for	indicator	C-2	is	used	to	assess	the	direct	loss	which	occurs	
in	the	agricultural	sector	as	a	result	of	disasters	and	takes	into	consideration	the	specificities	of	each	
sub-sector,	i.e.	crops,	livestock,	forestry,	aquaculture	and	fisheries.		

This	indicator	aims	to	measure	the	direct	effects	of	a	broad	range	of	disasters	of	different	types,	
duration	and	severity.	Moreover,	it	applies	to	disasters	of	various	scales	–	from	large-scale	shocks	
to	small	and	medium-scale	events	with	a	cumulative	impact.		

This	indicator	is	calculated	based	on	five	sub-indicators:	

• C-2C:	 Direct	crop	loss	
• C-2L:	 Direct	livestock	loss	12	
• C-2FO:	 Direct	forestry	loss	
• C-2A:	 Direct	aquaculture	loss	
• C-2FI:	 Direct	fisheries	loss	

	
	

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰	𝑰𝑰𝒕𝒕	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨:	𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝐶𝐶2𝐶𝐶 + 𝐶𝐶2𝐿𝐿 + 𝐶𝐶2𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐶𝐶2𝐴𝐴 + 𝐶𝐶2𝐹𝐹𝐹𝐹	
	
	
Sub-indicator	components:		
	

• Production	
• Productive	assets	

	

Each	sub-sector	is	sub-divided	into	two	main	sub-components,	namely	production	and	assets.	The	
production	sub-component	measures	 loss	from	disaster	on	both	production	 inputs	and	outputs,	
while	the	assets	sub-component	measures	loss	of	facilities,	machinery,	tools,	and	key	infrastructure	
related	to	agricultural	production.	

In	order	to	capture	the	direct	impact	of	disasters	on	agriculture,	it	is	important	to	take	into	account	
both:		

																																																													
12	Should	also	include	apiculture		

األثر على الزراعة 

مكونات المؤشر الفرعي:

اإلنتاج  •  
األصول المنتجة  •  

ينقسم كل مؤشر فرعي إلى مكونين فرعيين رئيسيين، هما اإلنتاج واألصول. ويقيس المكون 
الفرعي لإلنتاج الخسائر الناجمة عن الكوارث على مستوى المدخالت والنواتج في حين يقيس 
المؤشر الفرعي لألصول الخسائر في المرافق واآلالت واألدوات والهياكل األساسية الرئيسية 

المرتبطة باإلنتاج الزراعي.

ومن أجل تسجيل األثر المباشر للكوارث على الزراعة، من المهم األخذ في االعتبار كال من:

الخسائر وهي التغيرات في التدفقات االقتصادية الناشئة مباشرة عن الكارثة )أي   •  
السمكية وتربية األحياء  والماشية والمصايد  المحاصيل  الناتج من  انخفاض في 

المائية والغابات(؛ و

تكاليف اإلحالل و/أو التعافي لألصول والمخزونات المادية المدمرة كلياً أو جزئياً   •  
)المدخالت المخزنة واإلنتاج( في المنطقة المتضررة من الكارثة.

يصف الجدول أدناه العناصر الرئيسية للمنهجية بما في ذلك مؤشر للبنود التي يجب مراعاتها 
في تقييم كل قطاع فرعي وكذلك طرق الحساب المقترحة إلسناد قيمة نقدية إلى كل مكون. 
فرعي،  قطاع  بكل  الصلة  ذات  والمعادالت  الحساب  لطرق  تفصيلي  لالطالع على عرض 

يرجى الرجوع إلى المرفق 1.

1 - ينبغي أن تشمل أيضاً تربية النحل.
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أثر الكارثة على اإلنتاج
القياسالبنود

المخزونات:

األسمدة،  )البذور،  المخزنة  المدخالت 
الغذاء، األعالف، وما إلى ذلك(

المنتجات  )المحاصيل،  المخزن  اإلنتاج 
إلى  وما  الحطب،  األسماك،  الحيوانية، 

ذلك(
األشجار المعمرة

1. قيمة اإلحالل في مرحلة ما قبل الكارثة لإلنتاج 
والمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار

اإلنتاج

والماشية  المحاصيل  من  المفقود  قيمة 
المائية  األحياء  تربية  وإنتاج  والغابات 
)باستثناء  السمكية  المصايد  وإنتاج 
النواتج المخزونة التي سبق ذكرها أعاله( 

لإلنتاج  والفعلية  المتوقعة  القيمة  بين  الفرق   .2
)المحاصيل والماشية والغايات وإنتاج تربية األحياء 

المائية وإنتاج المصايد السمكية( في سنة الكارثة

بالنسبة للمحاصيل المعمرة والغابات:

للمحاصيل  الكارثة  قبل  ما  مرحلة  في  القيمة   .2
واألشجار الدائمة التي لحق بها دمار كلي، وقيمة 
منطقة  في  المحاصيل  إلنتاج  المتوقعة  االنخفاض 
الحصاد المتضررة بالكامل إلى حين التعافي الكامل

بالنسبة للماشية واألحياء المائية:

الثروة  من  الحيوانية  المنتجات  قيمة  انخفاض   .2
الحيوانية النافقة إلى حين التعافي الكامل

3.  التكاليف المؤقتة المتكبدة من أجل الحفاظ على 
األنشطة الزراعية والمزرعية / الصيد في مرحلة 

ما بعد الكارثة

أثر الكارثة على األصول 

القياسالبنود
اآلالت والمعدات واألدوات1

ومزارع  المحاصيل  في  المستخدمة 
السمكية  والمصايد  والغابات  الماشية 

وتربية األحياء المائية وتربية النحل

الدمار الكلي: تكاليف اإلحالل لألصول التي لحق 
بها دمار كامل بأسعار مرحلة ما قبل الكارثة

التأهيل  اإلصالح/إعادة  تكاليف  الجزئي:  الدمار 
لألصول التي لحق بها دمار جزئي بأسعار مرحلة 

ما قبل الكارثة
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2C-C- الخسائر المباشرة في المحاصيل  .1  

C-2C= الخسائر في مخزونات المحاصيل السنوية+ الخسائر في مخزونات المحاصيل 
المعمرة+  الخسائر في إنتاج المحاصيل السنوية+ الخسائر في إنتاج المحاصيل المعمرة+ 

الخسائر في أصول المحاصيل )الكلية والجزئية(

•  الخسائر في مخزونات المحاصيل السنوية – 1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة   
للمحاصيل السنوية المخزنة التي لحق بها دمار و؛ 2( القيمة في مرحلة ما قبل 

الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار.

الخسائر في مخزونات المحاصيل المعمرة – 1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة   •  
للمحاصيل المعمرة المخزنة التي لحق بها دمار؛ و2( القيمة في مرحلة ما قبل 
لألشجار  اإلحالل  قيمة  و3(  دمار؛  بها  لحق  التي  المخزنة  للمدخالت  الكارثة 

المعمرة التي لحق بها دمار كامل.

والقيمة  المتوقعة  القيمة  بين  الفرق  السنوية- 1(  المحاصيل  إنتاج  في  الخسائر    •  
الفعلية إلنتاج المحاصيل في منطقة الحصاد التي تضررت جزئياً في سنة الكارثة؛ 
و2( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمحاصيل التي لحق بها دمار في المناطق 
بعد  مرحلة  في  القصير  المدى  على  الصيانة  تكاليف  و3(  بالكامل؛  المتضررة 
اإلنتاج مؤقتا في  أنشطة  المستخدمة الستدامة  للنفقات  )المبلغ اإلجمالي  الكارثة 

مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(.

المتوقعة والقيمة  القيمة  الفرق بين  المعمرة- 1(  المحاصيل  إنتاج  الخسائر في    •  
الفعلية إلنتاج المحاصيل في منطقة الحصاد التي تضررت جزئياً في سنة الكارثة؛ 
دمار  بها  لحق  التي  الدائمة  للمحاصيل  الكارثة  قبل  ما  مرحلة  في  القيمة  و2( 
في المناطق المتضررة بالكامل وقيمة االنخفاض المتوقعة إلنتاج المحاصيل في 
منطقة الحصاد المتضررة بالكامل إلى حين التعافي الكامل؛ و3( تكاليف الصيانة 
على المدى القصير في مرحلة بعد الكارثة )المبلغ اإلجمالي للنفقات المستخدمة 

الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتا في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(.

•  الخسائر في أصول المحاصيل- تكلفة إصالح األصول التي لحق بها دمار جزئي   
وتكلفة إحالل األصول التي لحق بها دمار كلي بأسعار مرحلة ما قبل الكارثة.
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2L-C- الخسائر المباشرة في الماشية  .2  

2L-C= الخسائر في الثروة الحيوانية+ الخسائر في إنتاج الماشية+ تكاليف إحالل و/أو 
إصالح أصول الماشية )الكلية والجزئية(

الخسائر في الثروة الحيوانية – 1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت   •  
المخزنة التي لحق بها دمار )األعالف(؛ و2( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة 
للمنتجات الحيوانية المخزنة التي لحق بها دمار؛ و3( القيمة الصافية في مرحلة 
النافقة  النافقة )ناقص أي إيرادات متحصلة من الماشية  ما قبل الكارثة للماشية 

المباعة(.

الخسائر في إنتاج الماشية- 1( الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة إلنتاج   •  
لمنتجات  الضائعة  االنخفاض  قيمة  و2(  الكارثة؛  سنة  في  الماشية(  )منتجات 
الماشية من الثروة الحيوانية النافقة إلى حين التعافي الكامل؛ و3( تكاليف الصيانة 
على المدى القصير في مرحلة بعد الكارثة )المبلغ اإلجمالي للنفقات المستخدمة 

الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتا في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(. 

الخسائر في أصول الثروة الحيوانية- القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لألصول   •  
التي لحق بها دمار جزئي )بما في ذلك اآلالت والمعدات والتخزين وما إلى ذلك(.

2FO-C الخسائر المباشرة في الغابات  .3  

2FO-C= الخسائر في الغابات+ الخسائر في إنتاج الغابات+ الخسائر في أصول 
الغابات )الكلية والجزئية(

•  الخسائر في الغابات – 1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لمدخالت الغابات   
قبل  ما  مرحلة  في  القيمة  و2(  دمار؛  بها  لحق  التي  المخزنة  والثانوية  األولية 
الكارثة لمنتجات الغابات األولية والثانوية المخزنة التي لحق بها دمار؛ و3( قيمة 

إحالل األشجار التي لحقت بها أضرار كاملة.

الخسائر في إنتاج الغابات – 1( الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة لإلنتاج   •  
في منطقة الحصاد المتضررة جزئياً في سنة الكارثة و2( القيمة في مرحلة ما قبل 
الكارثة لمنتجات الغابات الدائمة التي لحق بها دمار كلي؛ و3( قيمة االنخفاض 

المتوقعة في منطقة الحصاد المتضررة بالكامل إلى حين التعافي الكامل
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الخسائر في أصول الغابات- القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لألصول المستخدمة   •  
لباب  الكارثة )مصانع  الذي لحق به دمار جزئي أو كلي بسبب  الغابات  إلنتاج 

الورق ونشر األخشاب وما إلى ذلك(.

2A-C الخسائر المباشرة في تربية األحياء المائية  .4  

C-2A= الخسائر في األحياء المائية+ الخسائر في إنتاج األحياء المائية+ الخسائر 
في أصول األحياء المائية )الكلية والجزئية(             

للمدخالت  الكارثة  قبل  ما  مرحلة  في  القيمة   )1 المائية-  األحياء  في  الخسائر   •  
المخزنة التي لحق بها دمار )األعالف(؛ و2( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة 
الصافية في  القيمة  بها دمار؛ و3(  التي لحق  المخزنة  المائية  األحياء  لمنتجات 

مرحلة ما قبل الكارثة لألسماك النافقة )خسائر الزريعة(.

الخسائر في إنتاج األحياء المائية – 1( الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة   •  
إلنتاج األحياء المائية في مناطق األحياء المائية المتضررة جزئيا في سنة الكارثة 
و2( تكاليف الصيانة على المدى القصير في مرحلة بعد الكارثة )المبلغ اإلجمالي 
الكارثة  بعد  ما  مرحلة  في  مؤقتا  اإلنتاج  أنشطة  الستدامة  المستخدمة  للنفقات 

مباشرة(.

الخسائر في أصول الغابات- القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لألصول المستخدمة   •  
إلنتاج األحياء المائية الذي لحق به دمار جزئي أو كلي بسبب الكارثة )مصانع 

لباب الورق ونشر األخشاب وما إلى ذلك(.

2FI-C الخسائر المباشرة في المصايد السمكية  .5  

C-2FI= الخسائر في مخزونات المصايد السمكية+ الخسائر في إنتاج المصايد السمكية+ 
الخسائر في أصول المصايد السمكية )الكلية والجزئية(

الخسائر في مخزونات المصايد السمكية- 1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة   •  
المصايد  لمنتجات  الكارثة  قبل  ما  مرحلة  في  القيمة  و2(  المخزنة؛  للمدخالت 

السمكية.

الخسائر في إنتاج المصايد السمكية- الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية   •  
إلنتاج المصايد السمكية في سنة الكارثة.
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الخسائر في أصول المصايد السمكية- القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لألصول   •  
للمستخدمة في المصايد السمكية التي لحق بها دمار جزئي أو كلي بفعل الكارثة 

)السفن ومراكب الصيد واألدوات والمعدات والتخزين البارد وما إلى ذلك(.

يرد وصف في المرفق ثالثاً من هذه المذكرة المعادالت المقترحة لحساب تقديرات الخسائر 
المذكورة أعاله.

التي  الناجمة مباشرة عن سائر األصول اإلنتاجية  5-3 حساب ج-3 الخسائر االقتصادية 
تضررت أو دمرت بفعل الكوارث

تكلفة  باستخدام  اقتصادية  قيمة  إلى  المادية  قيمة األضرار  المقترحة تحويل  المنهجية  تقترح 
األضرار  تقييم  منهجية  مع  المنهجية  وتتسق  المباشرة.  االقتصادية  الخسائر  لتقدير  اإلحالل 
ألمريكا  االقتصادية  للجنة  الكارثة  بعد  ما  مرحلة  في  االحتياجات  تقييم  ومنهجية  والخسائر 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويرد وصف عملية الجمع والحساب في ثالث خطوات.

الخطوة 1: جمع بيانات جيدة عن األضرار المادية ويفضل أن تكون مصنفة وواردة بالوصف 
في البيانات الفوقية.

نوع وحجم ومستوى الضرر الذي يلحق باألصول اإلنتاجية قد تكون له أشكال   •  
كثيرة ومتنوعة من حيث تكلفة إعادة البناء.

حسب إتاحة البيانات، يمكن للبلدان جمع معلومات عن األضرار المادية بدرجات   •  
متزايدة من التفصيل.

يتعين على الدول األعضاء تحديد مستوى التصنيف الالزم لجمع البيانات، األمر الذي له أثر 
كبير على دقة وتحديد التقديرات ويحدد جحم الجهد الالزم لجمع البيانات.

يدعو التصنيف األدنى الموصى به في تقرير فريق الخبراء الدول األعضاء إلى اإلبالغ عن 
البيانات وفقاً  »لألنواع المختلفة من األصول في جميع القطاعات االقتصادية، بما في ذلك 

الخدمات« حسب تصنيف دولي«.

عدم  حالة  في  لإلبالغ  المستخدمة  البنود  فئات  تحدد  أن  للبلدان  الفوقية  البيانات  آلية  وتتيح 
استخدام أسلوب اإلبالغ عن أصل منفرد.

ومن أجل الوصول إلى تقدير أكثر للخسائر، يقترح على البلدان أن تنظر في معايير إضافية 
للتصنيف؛ وقد يكون من بين هذه المعايير تصنيفات الحجم )على سبيل المثال المرافق الصحية 

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة( و/أو مستويات الضرر المختلفة )الدمار الجزئي أو الكلي(.

ويتضمن قرار إدراج معايير تصنيف إضافية فرض أعباء إضافية على جمع البيانات:
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الخيار 1: التصنيف األساسي- العدد اإلجمالي لألصول المتضررة فقط )التي لحق بها 
أضرار أو دمار( يتم جمعه واإلبالغ عنه حسب نوع األصل. )الحد األدنى(

الخيار 2: عدد األصول التي لحقت بها أضرار ودمار )أو حسب فئات نسبة األضرار 
مثل ضرر خفيف أو ضرر متوسط أو خسارة كاملة( يتم جمعها واإلبالغ عنها كل 

على حدة حسب نوع األصل.

الخيار 3: عدد األصول التي لحقت بها أضرار ودمار )أو حسب فئات نسبة األضرار( 
يتم جمعها واإلبالغ عنها أيضا حسب فئة الحجم ومستوى األضرار ونوع األصل.

وكمثال على هذه الخيارات الثالثة، قد يقرر بلد اإلبالغ فقط عن المرافق التعليمية والصحية 
على النحو التالي:

مثال على الخيار 1: يتم اإلبالغ عن إجمالي عدد المرافق الصحية المتضررة وإجمالي عدد 
المرافق التعليمية المتضررة.

العدد  التعليمية والصحية(، يتم جمع  الخيار 2: لكل نوع من األصول )المرافق  مثال على 
اإلجمالي للمرافق التي لحقت بها أضرار وعدد المرافق التي لحق بها دمار واإلبالغ عنها.

مثال على الخيار 3: ألنواع أصول المرافق التعليمية، يتم اإلبالغ بشكل منفصل عن كل من 
أعداد المرافق التي لحقت بها أضرار ودمار بالنسبة للمدارس االبتدائية والثانوية والجامعات 
بالبلد من  الخاصة  الفوقية  البيانات  الحالة، ستصمم  التدريب. وفي هذه  وغيرها من مراكز 
خالل أحجام نمطية تحدد لكل فئة من فئات المرافق التعليمية. ويمكن اتباع نهج مماثل للمرافق 
النقاط  الصحية باستخدام عدد المرافق التي لحقت بها أضرار ودمار من كل فئة من فئات 
والمراكز الصحية والعيادات والمستشفيات بحيث تعكس البيانات الفوقية حجما نمطيا لكل فئة 

من هذه الفئات.
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نوع الهيكل األساسي
متوسط 
حجم 

المرافق 

تكلفة البناء 
لكل وحدة 
بالدوالر 
األمريكي 

للسنة )ب( 
دوالر أمريكي 
لعام 51۰2 

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للمعدات 
واألثاث 
والمواد

نسبة مئوية 
إضافية 
للهيكل 

األساسي 
ذي الصلة

عدد المعادلةالوحدة
العاملين

 )C5( مرفق صحي صغير
)مجموعة فاء، أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل االجتماعي 

في التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع 

)ISIC األنشطة االقتصادية

60
2017    800
2018    809
..…    ..…

متر %40%25
8...مربع

مرفق صحي متوسط 
)C5( )مجموعة فاء، 
أنشطة صحة اإلنسان 

والعمل االجتماعي في 
التصنيف الصناعي الدولي 

الموحد لجميع األنشطة 
)ISIC االقتصادية

1,000
2017    800
2018    809
..…    ..…

متر %50%25
25...مربع

 )C5( مرفق صحي كبير
)مجموعة فاء، أنشطة 
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي في التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد 

لجميع األنشطة االقتصادية 
)ISIC

10,000
2017    800
2018    809
..…    ..…

متر %80%25
800...مربع

التعليم – مدرسة صغيرة 
)C5( )مجموعة عين، 

التعليم في التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد 

لجميع األنشطة االقتصادية 
 )ISIC

100
2017    800
2018    809
..…    ..…

متر %15%25
7...مربع

التعليم – مرفق تعليمي متوسط 
)C5( )مجموعة عين، 

التعليم في التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

1,000
2017    800
2018    809
..…    ..…

متر %25%25
25...مربع
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يصف المرفق األول من هذه المذكرة جداول البيانات الفوقية بناء على ما إذا كانت البيانات 
قد تم جمعها بتصنيف للحجم أو بدونه

يطلب تقرير فريق الخبراء أن »يتم تصنيف األصول اإلنتاجية حسب القطاعات االقتصادية، 
بما فيها الخدمات، وفقاً للتصنيفات الدولية الموحدة. وستقدم البلدان تقارير قياساً إلى القطاعات 

االقتصادية ذات الصلة باقتصادها. وسيرد وصف لذلك في البيانات الفوقية المرتبطة بها«.

ومن أجل االلتزام بهذا الطلب، ينبغي للدولة العضو أن تصف أي األصول اإلنتاجية التي تأخذ 
بها في الحسبان، ومن أجل إتاحة إجراء تقدير موحد للخسائر االقتصادية عند اختيار المنهجية 
الواردة بالوصف أدناه، ستنفذ األمانة مفهوم البيانات الفوقية الموسعة في إطار رصد إطار 

سنداي على شبكة اإلنترنت، بما يتيح إدخال هذه المعلومات كلها إلى نظام اإلبالغ.

من المهم اإلشارة إلى أن أغلب البيانات الفوقية سيتم إدخالها مرة واحدة إلى النظام عند 
إنشاء النظام ولن تتغير على مدار فترة اإلبالغ. ويستثنى من ذلك تكاليف البناء التي قد 
تتباين من عام إلى آخر. وستساعد البيانات الفوقية أيضاً في حساب سبل العيش المتضررة.

الخطوة 2: تطبيق تكلفة اإلحالل حسب الوحدة لتقدير القيمة االقتصادية لتكلفة اإلحالل.

تستند المنهجية العامة إلى مفهوم قيمة اإلحالل. ومن المهم اإلشارة إلى أن تكلفة اإلحالل ال 
تتوافق بالضرورة مع القيمة السوقية. ويستند حساب تكلفة اإلجالل إلى تكلفة البناء وتأخذ في 
الحسبان ما يلي )استناداً إلى منهجية تقييم األضرار والخسائر/تقييم االحتياجات في مرحلة ما 

بعد الكارثة(:

متوسط حجم )مساحة( المباني المتضررة  •  

تكلفة البناء لكل متر مربع  •  

متوسط القيمة التقديرية للمعدات والمنتجات المخزنة )بما في ذلك المواد الخام   •  
والمنتجات النهائية(

متوسط القيمة التقديرية للوصالت المرتبطة بالخدمات العامة والهياكل األساسية   •  
للمرافق )أي الطرق والكهرباء والمياه والصرف وما إلى ذلك(.

وحسب مستوى التصنيف )األضرار/الدمار، الحجم، وما إلى ذلك( الذي ُتجمع به البيانات، 
يمكن تطبيق الطرق التالية:
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الطريقة 1 لحساب الخسائر المباشرة في األصول اإلنتاجية- اإلبالغ عن األصول المتضررة

تطبق في حالة عدم التمييز بين األصول التي لحقت بها أضرار واألصول التي لحق بها دمار 
في جمع البيانات. وتكون معادلة حساب الخسائر االقتصادية الناجمة عن األصول اإلنتاجية 

المتضررة )لحقت بها أضرار أو دمار( على النحو التالي:

C3 = C3a* متوسط حجم األصل * تكلفة البناء لكل متر مربع * نسبة المعدات 

* نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر 

حيث:	 

o  هو عدد األصول اإلنتاجية من كل نوع سواء لحقت بها أضرار أو لحق بها C3a

دمار

o  نوع تصف  التي  الفوقية  البيانات  في  المحدد  الحجم  هو  األصل  حجم  متوسط 
األصل. وفي حالة وجود فئة واحدة فقط من نوع األصل، يمكن أن يكون:

متوسط حجم األصول اإلنتاجية من ذلك النوع في البلد  •  

متوسط أو وضع أحجام األصول اإلنتاجية من ذلك النوع في البلد  •  

قيم الحجم المحددة من خالل معايير الخبراء بشأن تصميم أي أصل   •  
إنتاجي صغير ومتحفظ من ذلك النوع.

o  تكلفة البناء لكل متر مربع هي متوسط القيمة الوطنية لتكلفة البناء لكل متر مربع
)في حالة اإلبالغ عنها(

o  قيمة نسبة من  يعبر عنها في صورة  )التي  التقديرية  القيمة  المعدات هي  نسبة 
األصل( للمعدات والمنتجات المخزنة )بما في ذلك المواد الخام والمنتجات النهائية(

o  نسبة الهياكل األساسية هي القيمة التقديرية )التي يعبر عنها في صورة نسبة من
قيم األصل( للوصالت المرتبطة بالهياكل األساسية للمرافق.

o  )نسبة الضرر تحسب على أنها متوسط النسبة التقديرية لألضرار )كنسية مئوية
في جميع األصول اإلنتاجية، بما في ذلك جميع األصول اإلنتاجية التي لحقت بها 

أضرار/دمار.
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	 تعتبر تضررها  عن  أبلغ  التي  الصناعات  من  المائة  في   20 أن  فرض  على  مثال: 
يعاني  المائة(  بنائها( والباقي )80 في  إعادة  أو  إلى إحاللها  مدمرة )أي هناك حاجة 
من أضرار. وفي حالة استخدام نسبة أضرار في المتوسط 25 في المائة، فإن النسبة 
اإلجمالية للضرر ستكون هي النسبة المركبة 100 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة 
من الصناعات زائد أضرار بنسبة 25 في المائة لـ80 في المائة من الصناعات، مما 

يعطي معدل أضرار إجمالي بنسبة 40 في المائة في المتوسط:

الطريقة 2 لحساب الخسائر المباشرة في األصول اإلنتاجية- اإلبالغ المنفصل عن األصول 
التي لحقت بها أضرار ودمار

تكون معادلة حساب الخسائر االقتصادية الناجمة عن األصول اإلنتاجية المتضررة )لحقت بها 
أضرار أو دمار( على النحو التالي، من خالل اتباع الخطوات المبنية في الخيار 2 والخيار 

3 في خطوات الحساب:

C3= )C3b * متوسط حجم األصل * تكلفة البناء لكل متر مربع * نسبة المعدات * نسبة 

الهياكل األساسية * نسبة الضرر( + )C3c * متوسط حجم األصل * تكلفة البناء لكل متر 
مربع * نسبة المعدات * نسبة الهياكل األساسية(

حيث:  •  

C3b هو عدد األصول اإلنتاجية من كل نوع التي لحقت بها أضرار  o  

C3c هو عدد األصول اإلنتاجية من كل نوع التي لحق بها دمار  o  

نسبة الضرر هي متوسط النسبة التقديرية لألضرار من القيمة اإلجمالية   o  
لألصول، ويقترح أن تكون 25 في المائة )نفس نسبة قطاع اإلسكان(

تستخدم جميع المتغيرات األخرى على النحو الوارد في الطريقة 1   o  

وبالتالي توصى البلدان باإلبالغ عن المعلومات واستخدام المرافق المرتبطة   •  
بالبيانات الفوقية على النحو الوارد في المرفق 1 )متوسط الحجم لكل نوع، 
تكاليف البناء لكل متر مربع، النسبة المئوية لقيمة المحتوى، النسبة المئوية 

للهياكل األساسية الحضرية ذات الصلة(

سيستخدم مكتب األمم المتحدة الطرق اإلحصائية ومصادر البيانات الوطنية   •  
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السابقة  المنهجية  األعمال  من  المستمدة  والخبرة  الخبراء  ومعايير  والدولية 
المتوسطة وأسعار  ذلك األحجام  بما في  االفتراضية،  الفوقية  البيانات  لتقديم 
البناء أو إعادة التأهيل في حالة الطرق. انظر المؤشر ج-4 ومراجع الدراسات 

السابقة لالطالع على مزيد من المعلومات حول تكاليف البناء.

تقدير قيمة المعدات واألصول المخزنة والهياكل األساسية الحضرية ذات الصلة

كما هو الحال في قطاع اإلسكان )انظر المؤشر ج-4(، يمكن تحديد خسارة   •  
إضافية تتوافق مع قيمة المعدات واألثاث والمنتجات والمخزنة في المبنى وما 
يرتبط بها من هياكل أساسية حضرية. يمكن اقتراح تكاليف غير مباشرة بنسبة 
25 في المائة كقيمة افتراضية في حالة األصول اإلنتاجية، ولكنها قد تزيد أو 

تقل في قطاعات مختلفة.

من أجل تقييم قيمة الهياكل األساسية الحضرية اإلضافية المرتبطة بالخسائر   •  
والمياه  الطرق  لشبكات  األساسية  بالهياكل  الوصالت  )مثل  المساكن  في 
تتعرض  التي  واالتصاالت  والطاقة  الخضراء  والمناطق  الصحي  والصرف 
غالبا ألضرار محددة المكان في الكوارث(، يقترح إضافة نسبة إضافية 25 

.)CIMNE, 2012( في المائية إلى تكلفة اإلحالل

سيستخدم مكتب األمم المتحدة الطرق اإلحصائية ومصادر البيانات الوطنية والدولية ومعايير 
االفتراضية  الفوقية  البيانات  لتقديم  السابقة  المنهجية  المستمدة من األعمال  الخبراء والخبرة 
األساسية  والهياكل  المخزنة  المعدات  إلى  تنسب  التي  المئوية  النسب  ذلك  في  بما  األولية، 

الحضرية.

الخطوة 3: ضمان المقارنة المناسبة عبر الزمن وتحويل القيمة المعبر عنها بالعملة الوطنية 
إلى الدوالر األمريكي واستخالص قيمة الخسارة العالمية

تكاليف البناء لكل متر مربع )أو متوسط األحجام( ستتغير عبر الزمن بسبب   •  
المثال  سبيل  )على  بالسوق  الصلة  ذات  العوامل  من  وغيره  التقني  التطور 
زيادة أسعار مواد البناء مقارنة بالسلع والخدمات األخرى(. وسيؤثر التغير 

في مستوى السعر، مثل التضخم، على سعر الوحدة أيضاً.
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الطرق المقترحة

o  الطريقة 1: مراقبة اتجاه حجم المتضررين فقط، باستخدام نفس سعر
الثابتة لجميع اللحظات اعتباراً من فترة  النقدية  الوحدة في الوحدات 

األساس حتى عام 2030.

o /الطريقة 2: استخدام سعر وحدة محدد لكل سنة، بحيث تشير الزيادة
االنخفاض النسبي في وحدات تكاليف البناء مقارنة بالسلع والخدمات 
االقتصاد  على  الصناعية  المرافق  في  الخسائر  تأثير  إلى  األخرى 
الكلي. ويقترح استخدام سعر اسمي للوحدة في كل لحظة من الزمن.

المعبر عنها 	  القيمة  لتحويل  الحدث  في سنة  الرسمي  الصرف  باستخدام سعر  يوصى 
بالعملة الوطنية إلى الدوالر األمريكي )مصدر البيانات الموصى به: المؤشرات اإلنمائية 

الصادرة عن البنك الدولي(.

5-4 حساب ج-4 الخسائر االقتصادية المباشرة في قطاع اإلسكان التي تنسب إلى الكوارث

تكلفة  باستخدام  اقتصادية  قيمة  إلى  المادية  قيمة األضرار  المقترحة تحويل  المنهجية  تقترح 
األضرار  تقييم  منهجية  مع  المنهجية  وتتسق  المباشرة.  االقتصادية  الخسائر  لتقدير  اإلحالل 
ألمريكا  االقتصادية  للجنة  الكارثة  بعد  ما  مرحلة  في  االحتياجات  تقييم  ومنهجية  والخسائر 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويرد وصف عملية الجمع والحساب في ثالث خطوات.

تقييم األضرار  منهجية  إلى  )استناداً  يلي  ما  المؤشر ج-3،  المقترح، شأن  التقدير  سيحسب 
والخسائر/تقييم االحتياجات في مرحلة ما بعد الكارثة(:

متوسط حجم )مساحة( المساكن المتضررة  •  

تكلفة البناء لكل متر مربع  •  

متوسط القيمة التقديرية لألثاث المخزن والمعدات المنزلية  •  

والهياكل  العامة  بالخدمات  المرتبطة  للوصالت  التقديرية  القيمة  متوسط   •  
األساسية للمرافق )أي الطرق والكهرباء والمياه والصرف وما إلى ذلك(.
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الخسائر المباشرة في قطاع اإلسكان- الطريقة

معادلة الحساب الرئيسية:

 حيث:

C4a هو القيمة االقتصادية للخسائر في المنازل التي لحقت بها أضرار بفعل 	 

الكارثة

بفعل 	  دمار  بها  لحق  التي  المنازل  في  للخسائر  االقتصادية  القيمة  هو   C4b

الكارثة

C4a = عدد المنازل التي لحقت بها أضرار * متوسط الحجم * تكاليف البناء لكل متر 

مربع * نسبة المعدات * نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر

 

حيث:

الهياكل  المعدات ونسبة  البناء لكل متر مربع ونسبة  يكون لمتوسط الحجم وتكاليف   •  
األساسية نفس التعاريف الواردة في المؤشر ج-3.

المنزل  تكلفة  من  المائة  في   25 تكون  أن  يقترح  الضرر(  )متوسط  الضرر  نسبة   •  
المدمر بالكامل )النسبة تستند إلى اقتراحات من طرق تقييم األضرار والخسائر/تقييم 

االحتياجات في مرحلة ما بعد الكارثة(.

ويتم جمعه  التي لحقت بها أضرار هو B3a مطلوب أيضاً  المنازل  يالحظ أن عدد   •  
ألغراض المؤشر باء-3

C4b = عدد المنازل التي لحق بها دمار * متوسط الحجم * تكاليف البناء لكل متر مربع 

* نسبة المعدات * نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر

ويتم جمعه  التي لحقت بها أضرار هو B4a مطلوب أيضاً  المنازل  يالحظ أن عدد   •  
ألغراض المؤشر ب-4
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الخطوة 1: جمع بيانات جيدة عن األضرار المادية مصنفة حسب األضرار أو الدمار.

الحد األدنى المطلوب: جمع بيانات منفصلة عن إجمالي عدد المنازل التي لحقت بها أضرار 
ولحق بها دمار.

ولكن يجب اإلشارة إلى أن الوحدات السكنية قد تختلف اختالفاً كبيراً من حيث الحجم والنوع 
الهيكلي ومن ثم تكاليف البناء، على الرغم من أن هذه االختالفات قد ال تكون كبيرة بنفس 

حجم المرافق الصناعية والتجارية.

المقدرة، يمكن اإلشارة  الدول األعضاء في تحسين دقة الخسائر  ولذلك، إذا رغبت إحدى 
إلى أنه باإلضافة إلى تصنيف عدد المنازل المتضررة والمدمرة، يمكن أيضا جمع بيانات 
مصنفة حسب معايير أخرى مثل المنطقة الحضرية / الريفية، ومستوى الدخل، ونوع هيكل 
البناء أو الخصائص األخرى، عندما تكون هذه المعايير ذات صلة بتقدير الخسارة وتسمح 

بتقدير أكثر دقة.

ومن شأن هذه البيانات المفصلة بشكل أكبر )مثل الخسائر في المساكن حسب النوع الهيكلي( 
أن توفر أساسا لبناء تقييم التعرض وتوفير أدلة لتعزيز إنفاذ قوانين البناء أو سياسات إعادة 
قابلية  وأكثر  دقة  أكثر  التقدير  جعل  إلى  المصنفة  البيانات  جمع  يؤدي  أن  ويمكن  التهيئة. 

لالستخدام في صنع السياسات، ولكنه سيزيد بالتأكيد من عبء وتعقيد عملية جمع البيانات.

الخطوة 2: تطبيق تكلفة اإلحالل لكل وحدة من أجل تقدير القيمة االقتصادية.

قد يكون من الصعب تحديد تكلفة البناء لكل متر مربع وحجم المساكن المتضررة بسبب نقص 
مصادر المعلومات وتنوع هياكل اإلسكان )من المسلح إلى الخشب(.

ويجب مراعاة عدة اعتبارات عند حساب تكلفة اإلحالل لعدد من البنود في فئة معينة:

تکاليف البناء: ستحتاج البلدان إلی تکلفة البناء لكل متر مربع والتي يحب   •  
إدراجها في البيانات الفوقية. وفي حالة صعوبة الحصول على معلومات عن 
األسعار من أسواق القطاع الخاص، فإن تكلفة بناء المساكن االجتماعية يمكن 
توفير  تتمكن وزارات اإلسكان من  أن  المتوقع  توفر معيارا مفيدا. ومن  أن 
البيانات اإلحصائية الالزمة ألهداف ومؤشرات إطار سنداي مما يعزز دقة 

التقدير.

ستمنح  مربع:  متر  لكل  المساكن  بناء  تكلفة  بيانات  توافر  عدم  حالة  في   •  
األولوية لمصادر المعلومات الوطنية حول بيانات تكاليف البناء، ولكن إذا لم 
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يكن هناك بديل متاح، وبعد استعراض خيارات مختلفة، يمكن لمكتب األمم 
المتحدة أن يقرر استخدام مصادر بيانات عالمية بشأن معلومات تكلفة الوحدة. 
الخاص. ومن  القطاع  بيانات  بينها  إدراج مصادر أخرى، من  ويمكن أيضا 
األمثلة على هذه المصادر »الكتاب السنوي المرجعي لتكاليف البناء العالمية« 
الصادر عن مؤسسة Compass الدولية، حيث يمكن استخدامه لتحديد تكلفة 
طريقة  الرابع  المرفق  ويبين  العالم.  بلدان  من  العديد  في  المربع  المتر  بناء 

محتملة الستكمال هذه القيم من المعلومات العالمية المتاحة.

أو  المنازل  متوسط حجم  تحديد  إلى  البلدان  المنازل: ستحتاج  متوسط حجم   •  
وهي  التصنيف،  من  أكبر  قدر  استخدام  حالة  في  المختلفة  األحجام  متوسط 
سنداي.  إلطار  الفوقية  البيانات  رصد  أداة  في  إدراجها  يجب  التي  البيانات 
ومن المتوقع أن تتمكن وزارات اإلسكان من تقديم البيانات اإلحصائية لغايات 

ومؤشرات إطار سنداي ومن ثم تعزيز دقة التقديرات.

في حالة عدم توافر بيانات متوسط الحجم: إذا لم يكن من الممكن الحصول   •  
القطاع  أسواق  أو من  بالحجم من مصادر رسمية  الخاصة  المعلومات  على 
الخاص )رابطات الشركات العقارية على سبيل المثال(، قد يوفر حجم المنازل 
المقترح استخدام »حل  في مشاريع اإلسكان االجتماعي معيارا مفيدا. ومن 
اإلسكان االجتماعي« الصغير كنموذج لتقدير الحجم المستخدم في المنهجية 
)خضع هذا النهج لالختبار بنجاح باستخدام منهجية مبسطة واردة في تقرير 

التقييم العالمي لعام 2013(.

مالحظة: استخدم مفهوم »حل اإلسكان االجتماعي« في العديد من أنواع تقييم المخاطر 
الحاالت،  من  كثير  في  الدولة  أن  فكرة  من  مستوحى  وهو   .)2013  ,CIMNE(
متصرفة كجهة تأمين نهائية على الخسائر ال سيما لشرائح السكان األفقر، تميل إلى 

تقديم حلول إسكانية صغيرة ومتجانسة و/أو حزم من التعويضات.

ويتباين أيضا مفهوم وحجم اإلسكان االجتماعي حسب البلد. وحتى إذا كان من الصعب 
تحديد هذا الحجم، فمن المقترح في هذه الحالة ألغراض التقدير المتجانس عبر البلدان، 
أن يحدد حجم اإلسكان االجتماعي بمساحة 45 متراً مربعاً- أي حل إسكاني صغير 

للغاية.
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الخطوة 3: تحويل القيمة المعبر عنها بالعملة الوطنية إلى الدوالر األمريكي واستخالص 
قيمة الخسائر العالمية

انظر المؤشر ج-3  •  

5-5 حساب ج-5 الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الهياكل األساسية الحيوية 
التي تضررت أو دمرت بفعل الكوارث.

أشار قرار الجمعية العامة A/644/71 إلى ما يلي:

للدول األعضاء  الحساب  التي ستدرج في  الحيوية  الهياكل األساسية  سيترك تحديد عناصر 
بالحماية  الخاصة  الهياكل األساسية  إدراج  المرافقة. ويتعين  الفوقية  البيانات  وسيوصف في 

والهياكل األساسية المراعية للبيئة عند االقتضاء.

يوصى بحساب ج-5 على أساس المؤشرات التي تشمل نفس وحدات ومرافق الهياكل األساسية 
الحيوية المتوخاة للغاية د، وال سيما بالنسبة للمؤشرات د-2 و د-3 و د-4.

حيث:

o  د – 2 هو عدد المرافق الصحية التي لحق بها دمار أو أضرار تنسب
إلى الكوارث

o  د -3 هو عدد المرافق التعليمية التي لحق بها دمار أو أضرار تنسب إلى
الكوارث

o  د – 4 هو عدد وحدات ومرافق الهياكل األساسية األخرى التي لحق بها
دمار أو أضرار تنسب إلى الكوارث

وتتسم مجموعة الهياكل األساسية الحيوية التي يسمح للدول األعضاء باإلبالغ عنها باالتساع 
للغاية. ويرجى الرجوع إلى التوجيهات التقنية الخاصة بالغاية »د«، التي تقدم تفاصيل كاملة 
عن التصنيف المقترح للهياكل األساسية الحيوية. وسيالحظ، من خالل النقطة التي تستخدمها 
أنواع  لجميع  توجيهات  تقديم  تقريبا  المستحيل  أنه من  المباشرة،  الخسائر  لتقدير  المنهجيات 

الهياكل األساسية.

ج 5- = مجموع الخسائر االقتصادية المباشرة المقدرة للمؤشرات د-2 و د-3 و د-4
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ولن توفر هذه اإلرشادات سوى طريقتين منهجيتين لتقدير الخسائر االقتصادية وضعهما مكتب 
األمم المتحدة واألوساط العلمية التي تشمل عموما األنواع العامة التالية من العناصر:

)المرافق   buildings المباني  من  تتألف  التي  الحيوية  األساسية  الهياكل   •  
األصول  فئة  في  استيعابها  يمكن  أو  المثال(  سبيل  على  والتعليمية  الصحية 

]C5]buildings اإلنتاجية. ويرمز إلى الخسائر بـ

يمكن  التي    liners الطولية الهياكل  السريعة وبشكل عام  الطرق والطرق   •  
تقدير تكاليف إعادة التأهيل أو إعادة البناء على أساس طول العنصر المتضرر 
)عدد األمتار من الطريق التي لحقت بها أضرار( وسعر ثابت ومستقر لوحدة 

 ]C5]liners الطول )التكلفة لكل متر خطي(. ويرمز إلى الخسائر بـ

في  المجموعتين  هاتين  إلى  تنتمي  التي  األساسية  الهياكل  على  مميزة  وسيتم وضع عالمة 
البيانات الفوقية، وهي تستخدم طرقا بسيطة نسبيا لتقدير الخسائر، يستعرضها هذا القسم.

وفيما يتعلق بباقي عناصر البنية التحتية الحيوية  other التى ال تنتمي إلى   •  
أي من هاتين المجموعتين، يطلب من الدول األعضاء أن تقدم تكاليف إعادة 
أيضا من  الضرر. ويطلب  لمستوى  تبعا  المقابلة،  البناء  إعادة  أو  التأهيل 
الفوقية  البيانات  الهياكل األساسية. وستعكس  تبلغ عن عدد هذه  البلدان أن 

]C5]other المرتبطة هذه االعتبارات. ويرمز إلى الخسائر بـ

وبالتالي، يتكون المؤشر ج – 5 من:

لتوجيه  إضافية  منهجيات  تبسيط(  )أو  صياغة  المستقبل  في  المتحدة  األمم  مكتب  سيحاول 
البلدان، باالشتراك مع الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات المعنية ذات 

الصلة. ويقترح في غضون ذلك أن تستخدم البلدان:

منهجية معدة على الصعيد الوطني  -  

التكاليف الفعلية المتكبدة إلعادة التأهيل أو إعادة اإلعمار  -  

منهجيات معدة أو معترف بها دوليا مثل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية   -  
بعد  ما  مرحلة  في  االحتياجات  تقييم  منهجية  أو  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
الكارثة أو منهجية تقييم األضرار والخسائر الصادرة عن البنك الدولي )انظر 

المراجع(.
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الخسائر المباشرة في الهياكل األساسية الحيوية- للهياكل األساسية الحيوية التي تتألف من 
المباني )المرافق الصحية والتعليمية على سبيل المثال(

تتوافق الطرق المقترحة مع الطرق المقترحة للمؤشر ج-3. يرجى الرجوع إلى ذلك القسم 
للحصول على مزيد من التفاصيل:

الطريقة 1- البيانات غير مصنفة )ال يوجد تمييز للمباني التي لحقت بها أضرار/دمار(

C5]buildings[ = عدد المرافق المتضررة * متوسط حجم المرافق * تكلفة البناء للوحدة * نسبة 

المعدات * نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر

حيث

o  األساسية الهياكل  عن  الناجمة  االقتصادية  الخسائر  هو    ]C5]buildings

المتضررة، سواء لحقت بها أضرار أو دمار.

الطريقة 2- البيانات مصنفة إلى مباٍن لحقت بها أضرار ومباٍن لحق بها دمار

C5a]buildings[ = عدد المرافق التي لحقت بها أضرار * متوسط حجم المرافق * تكلفة البناء 

للوحدة * نسبة المعدات * نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر

البناء  تكلفة   * المرافق  متوسط حجم   * دمار  بها  لحق  التي  المرافق  عدد   =  ]C5b]buildings

للوحدة * نسبة المعدات * نسبة الهياكل األساسية * نسبة الضرر

حيث

o  التي الهياكل األساسية  الناجمة عن  االقتصادية  الخسائر  C5a]buildings[  هو 

لحقت بها أضرار )أنواع المباني(

o  التي الهياكل األساسية  الناجمة عن  الخسائر االقتصادية  C5b]buildings[  هو 

لحق بها دمار )أنواع المباني(

o .3-باقي المتغيرات مبينة كما هي في ج

الخسائر المباشرة في الهياكل األساسية الحيوية- للهياكل األساسية الحيوية التي تتألف من 
عناصر خطية linear  )الطرق على سبيل المثال(

يعتمد تقييم الخسائر االقتصادية في هذه العناصر على الطول اإلجمالي للعناصر المتضررة، 



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

77

سواء التي لحقت بها أضرار أو لحق بها دمار، وتكاليف اإلصالح وإعادة البناء. وُتسجل هذه 
التكاليف في البيانات الفوقية.

ومن المتوقع أن تتمكن الوزارات المعنية )النقل واألشغال العامة( من توفير متوسط تكاليف 
اإلصالح وإعادة البناء لألنواع المختلفة من الهياكل الطولية التي يمكن تقديرها باستخدام هذه 

الطريقة.

ومن المتوقع على وجه الخصوص أن يمكن تطبيق هذه المنهجية على األضرار التي تلحق 
بالطرق. يبين المرفق 5 حالة جهود عالمية تعمل على اختبار هذه المنهجية واستخدام تكاليف 

إصالح وإعادة بناء الطرق التي حصل عليها البنك الدولي.

على  أيضاً  تنطبق  أن  الممكن  فمن  لالختبار،  المنهجية  هذه  عدم خضوع  من  الرغم  وعلى 
العناصر الطولية األخرى مثل خطوط السكك الحديدة وخطوط نقل الطاقة وخطوط أنابيب 
البترول وغيرها من العناصر المماثلة التي يمكن تحديد تكلفتها باستخدام طول الوحدة والتي 

تقاس األضرار فيها أيضاً بوحدات الطول.

الطريقة 1- البيانات غير مصنفة )ال يوجد تمييز للهياكل التي لحقت بها أضرار/دمار(

C5 ]linear[ = طول العناصر المتضررة * تكلفة اإلصالح لكل وحدة طول

حيث 

o  هو الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الهياكل األساسية  ]C5 ]linear

الطولية المتضررة، سواء التي لحقت بها أضرار أو لحق بها دمار

الطريقة 2- البيانات مصنفة إلى هياكل أساسية لحقت بها أضرار وهياكل أساسية لحق بها 
دمار

C5a ]linear[ = طول العناصر التي لحقت بها أضرار * تكلفة اإلصالح لكل وحدة طول

C5b ]linear[ = طول العناصر التي لحق بها دمار * تكلفة اإلصالح لكل وحدة طول
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حيث

o  هو الخسائر االقتصادية الناجمة عن الهياكل األساسية التي لحقت  ]C5a]linear 
بها أضرار )أنواع العناصر الطولية(

o  هو الخسائر االقتصادية الناجمة عن الهياكل األساسية التي لحق  ]C5b]linear

بها دمار )أنواع العناصر الطولية(

يالحظ في هذه الحالة أن البيانات عندما ال تكون مصنفة إلى هياكل لحقت بها أضرار وهياكل 
الُنهج تحفظاً، مستخدمة في ذلك تكلفة  أكثر  المقترحة تستخدم  لحق بها دمار، فإن الطريقة 

اإلصالح كأساس.

الخسائر المباشرة في الهياكل األساسية الحيوية- اعتبارات جمع البيانات

توصية مكتب األمم المتحدة بشأن البيانات الفوقية )يتضمن المرفق 4 من هذه المذكرة نموذجاً 
للبيانات الفوقية التي تصف البيانات التي ينبغي جمعها للمؤشرين ج-5 و د-4(:

البيانات  نفس صيغة  باستخدام  د-4(  ثم  المؤشرة ج-5 )ومن  بيانات  ينبغي وصف   •  
الدولي  القياسي  التصنيف الصناعي  يتضمن  ج-3.  المؤشر  مع  المستخدمة  الفوقية 
بالفعل األكواد والفئات الخاصة بالمرافق الصحية والتعليمية. وتستخدم أكواد التصنيف 

للهياكل األساسية المنصفة ضمن ذلك المعيار.

ألغراض إطار سنداي، سيحدد مكتب األمم المتحدة مجموعة إضافية من األكواد التي   •  
قد تتوافق مع أنواع األصول التي ال تمثل أصوالً إنتاجية وال تدرج ضمن التصنيف 
مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومرافق توليد الطاقة 

ومرافق المياه وما إلى ذلك.

يمكن استيعاب الكثير من أنواع الهياكل األساسية المذكورة ضمن المباني التي يمكن   •  
تقييم القيمة االقتصادية لها باستخدام منهجيات مماثلة وبسيطة، غير أنه يجب التأكيد 
البسيطة  المنهجيات  هذه  تتضمن  قد  األساسية  الهياكل  أنواع  جميع  ليس  أنه  على 

والموحدة. ومن أمثلة ذلك مرافق المياه والمطارات والموانئ وما إلى ذلك.

ستقدم الدول بيانات فوقية ينبغي أن تتضمن مؤشراً يشير إلى إمكانية إجراء التقييم   •  
وحسابه يدوياً وبشكل محدد لكل حالة، ويتعين أن تتولى البلدان حساب القيمة االقتصادية 

النهائية.

قد يكون تسجيل وتقييم األضرار التي تلحق بمرافق النقل أمراً بالغ التعقيد.
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طلبت الدول األعضاء أن تراعي هذه المنهجية العناصر التالية لشبكات النقل:  •  

الطرق  o  

السكك الحديدية   o  

الموانئ  o  

المطارات  o  

ستتضمن البيانات الفوقية المستخدمة ألغراض إطار سنداي مجموعة من بنود الهياكل األساسية 
التي تتضمن هذه البيانات، بمستويات مختلفة من التفصيل لزيادة دقة تطبيق مجموعات الطرق 

الواردة بالوصف هنا.

تشير البيانات المتاحة في قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث على الصعيد   •  
الطرق  أن  إلى  الكوارث،  تقارير  من  للغاية  كبير  عدد  إلى  تستند  والتي  الوطني 
تقييم  ويمكن  المتواتر.  الضرر  قدر من  تتعرض ألكبر  التي  األساسية  الهياكل  هي 
األضرار التي تلحق بهذه العناصر باستخدام معادلة بسيطة كتلك المبينة أعاله. أما 
الهياكل األساسية الكبيرة مثل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية التي ال يرجح 
أن تلحق بها أضرار بفعل حوادث واسعة النطاق، فينبغي اإلبالغ عنها في صورة 
عدد المرافق أو عدد الوحدات )بالمتر أو الكيلومتر أو المتر المربع( من العنصر 

الذي لحقت به أضرار/دمار وكذلك الكلفة التقديرية لألضرار.

o  يرجع السبب في هذا إلى أن التقدير االقتصادي للخسائر المباشرة في هذه
)مثل طرق  الوحدة  تكلفة  باستخدام  بسهولة  عنها  التعبير  يمكن  ال  المرافق 
قيمة  ذات  تكون  قد  المرافق  هذه  وأن  البناء(  من  المربع  المتر  أو  الطريق 

مرتفعة للغاية ويكون التباين في هذه القيمة كبير للغاية.

o  بالنسبة لخسائر الموانئ والمطارات والسكك الحديدية التي ينبغي اإلبالغ عنها
التقديرية  التكاليف  باستخدام  يوصى  مباشرة،  اقتصادية  تكاليف  في صورة 
)على النحو المبين بالتفصيل في منهجية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
البناء  إعادة  تكاليف  أو  والخسائر(  األضرار  الكاريبي/تقييم  البحر  ومنطقة 
الفعلية أو التقديرات الصادرة عن فرق الخبراء الهندسيين باستخدام منهجيات 

رسمية ودقيقة.

o  ينبغي اإلبالغ عن األضرار التي تلحق بالطرق، على النحو المشار إليه، في
صورة األضرار المادية، أي طول الطرق التي لحقت بها أضرار.
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•  فيما يلي أمثلة على المؤشرات، مقسمة ضمن مجموعتين، األولى تتعلق باإلبالغ   
لهذه  عنه  المبلغ  التقديري  االقتصادي  بالتقييم  تتعلق  والثانية  المادية  األضرار  عن 
هناك  تكون  وقد  لألضرار.  اقتصادي  تقييم  إلجراء  استخدامها  ويمكن  األضرار، 
مؤشرات أخرى، على النحو المشار إليه في تقرير فريق الخبراء، بما في ذلك الهياكل 
األساسية الخاصة بالحماية والهياكل األساسية المراعية للبيئة التي يمكن إدراجها عند 

االقتضاء.

o :4-بالنسبة للمؤشر د

	 عدد أمتار الطرق التي لحق دمار أو أضرار لكل حدث خطير )الحد
األدنى المطلوب(

	عدد الجسور المتضررة

	عدد كيلومترات شبكات السكك الحديدية التي لحقت بها أضرار

	عدد المطارات المتضررة

	عدد الموانئ المتضررة

	عدد أمتار حوائط الحماية من الفيضانات التي لحقت بها أضرار

	مساحة عناصر الهياكل األساسية المراعية للبيئة باألمتار المربعة

o :5-بالنسبة للمؤشر ج

	القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بشبكات الطرق

	القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بالجسور المتضررة

	القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بشبكات السكك الحديدية

	القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بالموانئ المتضررة

	القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بالمطارات المتضررة

	القيمة االقتصادية لحوائط الحماية من الفيضانات التي لحقت بها أضرار

	.القيمة االقتصادية لعناصر الهياكل األساسية المراعية للبيئة
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5-6 حســاب ج-6 - الخســائر االقتصاديــة المباشــرة فــي التــراث الثقافــي الــذي تضــرر أو 
دمــر بفعــل الكــوارث

بينت األبحاث التي أجراها مكتب األمم المتحدة أن قيمة أصول التراث الثقافي ال يمكن تقييمها 
بقيم اقتصادية بسيطة، بل وأقل من ذلك من حيث الخسائر االقتصادية المباشرة.

وأغلب الخسائر المرتبطة بالتراث الثقافي تكون خسائر غير ملموسة أي أنها ترتبط بالقيمة 
التاريخية أو الفنية ألصول التراث الثقافي. أيضاً، من األجزاء المهمة من الخسائر االقتصادية 
بالخسائر  أساسياً  ارتباطاً  ترتبط  التي  المباشرة  غير  الخسائر  الثقافية،  باألصول  المرتبطة 

المستقبلية في الدخل المرتبطة بالسياحة والثقافة والترفيه.

ولكن من أجل حساب جزء على األقل من الخسائر االقتصادية المباشرة، ُتقترح المؤشرات التالية.

لألصول 	  بسيط  تقسيم  يقترح  المباشرة،  االقتصادية  الخسائر  قيمة  تحديد  لغرض 
 )C6a( المفقودة في فئتين: األولى تتألف من المباني واآلثار والهياكل األساسية الثابتة
والثانية تتألف من العناصر »المنقولة« مثل األعمال الفنية والقطع التاريخية األثرية 

:)C6b(

o  تكلفة هي  أضرار:  بها  لحقت  التي  المنقولة  غير  لألصول    C6a

المباني  لحالة  مماثل  معيار  إلى  األصول  وإعادة  والتعافي  اإلصالح 
واآلثار والهياكل األساسية الثابتة ألصول التراث الثقافي في مرحلة 

ما قبل الكارثة.

o  في قيمة  ولها  أضرار  بها  لحقت  التي  المنقولة  غير  لألصول    C6b

.C6a السوق العقاري، يمكن االحتفاظ بسعر المبنى كقيمة بديلة للمتغير

o  لألصول غير المنقولة التي لحقت بها أضرار وليس لها قيمة   C6a

في السوق العقاري، يمكن استخدام قيمة إحالل األصل بأصل جديد له 

.C6a مهام مماثلة كقيمة بديلة للمتغير

وفي حالة األصول التي يمكن استيعابها في فئة المباني، يمكن استخدام 
منهجية تكلفة اإلحالل المبنية للمؤشر ج-3 وباقي المؤشرات، استناداً 

إلى قيمة اإلحالل.

o  هو تكلفة إصالح أو استعادة التراث الثقافي المنقول الذي لحقت  C6b

به أضرار
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o  حيثما كان متاحاً( هو قيمة االستحواذ أو القيمة السوقية للتراث(  C6c

الثقافي المنقول الذي لحقت به أضرار أو فقد تماما.

بجانب التقديرات المذكورة للخسائر االقتصادية، يوصى أيضاً بتسجيل مقاييس 	 
بسيطة لألضرار المادية:

C6d  هو عدد المباني واآلثار والهياكل األساسية الثابتة ألصول التراث الثقافي 	 

التي لحقت بها أضرار ناجمة عن الكوارث.

 C6e  هو عدد المباني واآلثار والهياكل األساسية الثابتة ألصول التراث الثقافي 	 

التي لحق بها دمار ناجم عن الكوارث.

C6f  هو عدد أصول التراث الثقافي المنقول )مثل األعمال الفنية( التي لحقت 	 

بها أضرار.

C6g  هو عدد أصول التراث الثقافي المنقول التي لحق بها دمار.	 

المؤشرات المقترحة ال تقيس األضرار المادية )كما هو الحال مع المؤشرات األخرى في هذه 
المذكرة التقنية(، بل تقيس التكاليف االقتصادية المقرر تقييمها بمعرفة الخبراء وعلى أساس 

كل حالة على حدة.

المباني  في  الحال  هو  وكما  الثقافي.  التراث  أصول  قيمة  في  الكبير  لالختالف  نتيجة  وهذه 
واآلثار، فإن تقدير »متوسط« القيمة لكل متر مربع من البناء )مثل الكولوسيوم  في روما أو 

أنغكور وات في سييم ريب، كمبوديا، ليس أمراً منطقياً(.

أما بالنسبة لألعمال الفنية »المتنقلة«، فإن العدد الذي لحقت به أضرار أو دمار يكونر أقل 
أهمية، بالنظر إلى ضرورة تقييم قيمة كل عمل فني على أساس كل حالة على حدة. فعلى سبيل 
المثال، ال يمكن مقارنة قيمة الموناليزا )قطعة أثرية واحدة( مع قيمة لوحة ذات حجم مماثل 

رسمها رسام غير معروف نسبيا.
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6- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة        

المصادر وجمع البيانات

بيانات  المؤشرات  قياسا على هذه  المعدة  التقارير  بأن تستخدم  المتحدة  يوصي مكتب األمم 
وطنية رسمية بشأن الخسائر واألضرار الناجمة عن الكوارث.

يوجز الجدول التالي توصيات مكتب األمم المتحدة بشأن البيانات التي يجب جمعها واإلبالغ 
نحو  على  نقلها  يمكن  التي  الوطنية  المؤشرات  بشأن  وكذلك  العالمية،  الغاية  لقياس  عنها 

محتمل إلى المستوى العالمي:

المؤشرالرقم

المحلي ج - 1 الناتج  على  قياسا  الكوارث  عن  مباشرة  الناجمة  االقتصادية  الخسائر 
اإلجمالي العالمي.

المؤشر المركب: انظر منهجية الحساب، القسم 5

معايير ديموغرافية واجتماعية - اقتصادية إضافية مطلوبة.

الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي اإلجمالي للوحدات الجغرافية التي تم جمع 
بيانات عنها عن السنة التي وقعت فيها الكارثة. وعلى الصعيد القطري، سيكون 
المحلي  الناتج  مجموع  هو  العالمي  الصعيد  وعلى  للبلد  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

اإلجمالي لجميع البلدان التي تقدم تقارير.

الخسائر الزراعية المباشرة التي تنسب إلى الكوارثج - 2
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

في حالة توافر تقييم اقتصادي مناسب للخسائر المباشرة )متوافق مع إطار سنداي(، 
يمكن اإلبالغ مباشرة عن المؤشرات C-2  و  C2-Cو C2-L و C2-Fo و 

.C2-Ia و C2-Fi

C-2: الخسائر الزراعية المباشرة التي تنسب إلى الكوارث	 

C-2C: الخسائر في المحاصيل التي لحقت بها أضرار أو دمار بفعل 	 
الكوارث

C-2L: الخسائر في الماشية النافقة بفعل الكوارث	 

بفعل 	  دمار  أو  أضرار  بها  لحقت  التي  الغابات  في  الخسائر   :C-2FO
الكوارث

C-2A: الخسائر في منطقة إنتاج األحياء المائية المتضررة	 
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C-2FI: الخسائر في منطقة إنتاج المصايد السمكية المتضررة	 

أضرار/دمار 	  بها  لحقت  التي  اإلنتاجية  األصول  في  الخسائر   :C-2Ia
)اآلالت والمرافق( في جميع القطاعات الفرعية المذكورة أعاله. وتشمل 

المراكب في حالة قطاع الصيد.

C-2Ib: قيمة المخزون في مرحلة ما قبل الكارثة )المدخالت المخزنة 	 
مثل البذور، األسمدة، الغذاء، األعالف، وما إلى ذلك، واإلنتاج المخزن 

مثل المحاصيل وإنتاج الماشية واألسماك والحطب وما إلى ذلك(.

الخسائر  عن  وستقبل عوضاً  مطلوبة  ستكون  التالية  المادية  األضرار  مؤشرات 
االقتصادية التقديرية المقابلة.

C-2Ca: عدد الهكتارات من المحاصيل التي لحقت بها أضرار أو دمار 	 
بفعل الكوارث

C-2La: عدد رؤوس الماشية المفقودة بفعل الكوارث	 

أضرار/دمار 	  بها  لحقت  التي  الغابات  من  الهكتارات  عدد   :C-2Foa
بفعل الكوارث

C-2Aa: عدد الهكتارات من مساحة إنتاج األحياء المائية المتضررة	 

C-2Fia: عدد الهكتارات من مساحة إنتاج المصايد السمكية المتضررة	 

C-2Iaa: عدد األصول اإلنتاجية التي لحقت بها أضرار/دمار )اآلالت 	 
والمرافق( المرتبطة بجميع القطاعات الزراعية المذكورة أعاله. وتشمل 

المراكب في حالة قطاع الصيد.

باآلالت  الخاصين   C-2Iaa و   C-2Ia الفرعيين  للمؤشرين  بالنسبة  يالحظ 
ينطبق  إنتاجية،  أصول  بوضوح  وهي  أضرار/دمار،  بها  لحقت  التي  والمرافق 
الشرح التالي، ويسير جمع البيانات على نفس النمط والتعاريف والطرق: سيجري 
تصنيف األصول اإلنتاجية حسب القطاعات االقتصادية، بما فيها الخدمات، وفقا 
للتصنيفات الدولية الموحدة. وستقدم البلدان تقارير قياسا إلى القطاعات االقتصادية 

ذات الصلة باقتصاداتها.

وسيرد وصف لذلك في البيانات الفوقية المرتبطة بها.

سيتم اإلبالغ عن الخسائر في األصول اإلنتاجية الزراعية في المؤشر C-2 ويجب 
البيانات  آلية  ُتتكرر في المؤشر ج -3. وسيتيح التصنيف وما يتصل به من  أال 

الفوقية هذا التمييز.

بالنسبة للبلدان التي ترغب في الحصول على تقديرات أكثر دقة للخسائر االقتصادية، 
ستتيح آلية البيانات الفوقية أيضاً التعريف الموحد لألنواع المختلفة من المحاصيل 
وسيتولى  السمكية.  المصايد  وأنشطة  المائية  األحياء  وتربية  والغابات  والماشية 
مكتب األمم المتحدة تجميع البيانات الفوقية األولية استناداً إلى تصنيف دولي مثل 
تصنيف منظمة األغذية والزراعة. ويالحظ أن الدول التي تختار مستوى دقة أعلى 

باستخدام هذه اآللية سيكون لديها عملية أكثر تعقيداً لجمع البيانات.
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:A/71/644 مؤشرات يجب إدراجها بناء على
C-2la وC-2Laa: يدرج في هذا المؤشر الفرعي الخسائر في تربية النحل	 

تعريف البيانات الفوقية التي تصف عناصر األصول والهياكل األساسية:
بالنسبة لكل نوع من األصول اإلنتاجية التي يجري اإلبالغ عنها، ينبغي أن تتضمن 

البيانات الفوقية:
الكود	 
وصف نوع األصل	 
فئة القطاع/ النشاط االقتصادي في التصنيف الدولي أو تصنيف منظمة األغذية 	 

والزراعة/مكتب األمم المتحدة المعتمد
وحدات القياس )متر مربع، متر، هكتار، كيلومتر، طن، وما إلى ذلك(	 
القيمة للوحدة )التسلسل عن السنة 2005...2030(	 
)إن 	  والمنتجات  والمواد  واألثاث  للمعدات  اإلضافية  للقيمة  المئوية  النسبة 

وجدت(
)إن 	  الصلة  ذات  المادية  األساسية  للهياكل  اإلضافية  للقيمة  المئوية  النسبة 

وجدت(
متوسط عدد العمال في المرفق أو وحدة الهياكل األساسية	 
المعادلة )أو وصف الطريقة المستخدمة( لحساب القيمة االقتصادية	 

واحدة عند  إال مرة  يحدث  لن  وإدخالها  التعريفية  البيانات  تعريف  غالبية  أن  يالحظ 
إعداد عملية جمع البيانات، باستثناء القيمة لكل وحدة، وهي سلسلة سنوية اختيارية. 
يرجى الرجوع إلى المرفق 1 لالطالع على مزيد من المعلومات واألمثلة على مخطط 

البيانات الفوقية المقترح.
]التصنيف المرغوب فيه[:

جميع المؤشرات: حسب الخطر	 
جميع المؤشرات: حسب المنطقة الجغرافية )الوحدة اإلدارية(	 
جميع المؤشرات حسب الدمار الكلي )مفقود، نافق، مدمر( أو األضرار )الضرر(	 
C-2C: حسب أنواع المحاصيل المزروعة في المناطق المتضررة	 
C-2L: حسب أنواع الماشية	 
C-2Fo: حسب أنواع الغابات	 
C-2A: حسب أنواع أنشطة تربية األحياء المائية في المناطق المتضررة	 
C-2Fi: حسب أنواع أنشطة الصيد في المناطق المتضررة	 
C-2I: حسب القطاع )المحاصيل، الماشية، الغابات، األحياء المائية، 	 

المصايد السمكية(
حسب أنواع اآلالت والمعدات التي لحقت بها أضرار
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التي ج-3 اإلنتاجية  األصول  سائر  عن  مباشرة  الناجمة  االقتصادية  الخسائر 
تضررت أو دمرت بفعل الكوارث

:A/71/644 شرح من

فيها  بما  االقتصادية،  القطاعات  حسب  اإلنتاجية  األصول  تصنيف  سيجري 
إلى  قياساً  تقارير  البلدان  وستقدم  الموحدة.  الدولية  للتصنيفات  وفقاً  الخدمات، 
القطاعات االقتصادية ذات الصلة باقتصاداتها. وسيرد وصف لذلك في البيانات 

الفوقية المرتبطة بها.

في  الفوقية  للبيانات  الموجز  والوصف  المذكرة  إلى  أيضا  الرجوع  يرجى 
المؤشر ج -2 في هذا الجدول.

يرجى الرجوع إلى المرفق 1 لالطالع على مزيد من المعلومات واألمثلة على 
مخطط البيانات الفوقية المقترح.

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

بالنسبة لكل نوع من األصول المعلنة في البيانات الفوقية التي تتضرر من 
الكارثة:

األصول 	  سائر  عن  مباشرة  الناجمة  االقتصادية  الخسائر   :C-3
اإلنتاجية التي تضررت أو دمرت بفعل الكوارث. وفي حالة توافر 
تقييم اقتصادي مناسب للخسائر المباشرة )متوافق مع إطار سنداي(، 

يمكن اإلبالغ مباشرة عنها.

C-3a: عدد األصول اإلنتاجية من كل نوع، سواء التي تضررت 	 
أو دمرت.

أو

C-3b: عدد األصول اإلنتاجية التي تضررت من كل نوع	 

C-3c: عدد األصول اإلنتاجية التي دمرت من كل نوع	 

]التصنيف المرغوب فيه[:

حسب الخطر	 

حسب المنطقة الجغرافية )الوحدات اإلدارية(	 

حسب مستوى الضرر )الضرر/الدمار(. وينبغي أن يبين هذا في 	 
البيانات الفوقية.

حسب حجم المرفق )صغير/متوسط/كبير(. وينبغي أن يبين هذا في 	 
البيانات الفوقية.
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الخسائر االقتصادية المباشرة في قطاع اإلسكان التي تنسب إلى الكوارث.ج -4
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

C-4: الخسائر االقتصادية المباشرة في قطاع اإلسكان التي تنسب 	 
إلى الكوارث. وفي حالة توافر تقييم اقتصادي مناسب للخسائر 

المباشرة )متوافق مع إطار سنداي(، يمكن اإلبالغ مباشرة عنها.

C-4a: عدد المنازل المتضررة بفعل الكوارث	 

C-4b: عدد المنازل المدمرة بفعل الكوارث	 

]التصنيف المرغوب فيه[:

حسب الخطر	 

حسب المنطقة الجغرافية )الوحدات اإلدارية(	 

اختياريا للبلدان التي ترغب في الحصول على تقديرات أكثر دقة:	 

معايير من قبيل حجم المنزل )صغير/متوسط/كبير( و/أو معايير 	 
من قبيل الريف/الحضر و/أو

معايير من قبل المواد )الخشب، الكرتون، البناء وما إلى ذلك(.	 

معايير ديموغرافية واجتماعية-اقتصادية إضافية مطلوبة.

متوسط الحجم: المتوسط المرجح لحجم المنزل في البلد )أو حسب فئة 	 
المنزل في حالة اإلعالن عن ذلك في البيانات الفوقية(

القيمة للوحدة )التسلسل عن السنة 2005...2030(	 
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الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الهياكل األساسية الحيوية التي ج - 5
تضررت أو دمرت بفعل الكوارث.

:A/71/644 شرح من

سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب للدول 
األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة. ويتعين إدراج الهياكل األساسية 

الخاصة بالحماية والهياكل األساسية المراعية للبيئة عند االقتضاء.
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة

بالنسبة لكل نوع من الهياكل األساسية المعلن عنها في البيانات الفوقية التي 
تضررت من الكارثة:

C-5: الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الهياكل 	 
األساسية الحيوية التي تضررت أو دمرت بفعل الكوارث. 
وفي حالة توافر تقييم اقتصادي مناسب للخسائر المباشرة 

)متوافق مع إطار سنداي(، يمكن اإلبالغ مباشرة عنها.

C-5a: نوع األصل )الكود، انظر البيانات الفوقية(	 

C-5b: عدد الوحدات أو عدد أصول هذه الهياكل األساسية 	 
التي تضررت/دمرت

في  الفوقية  للبيانات  الموجز  والوصف  المذكرة  إلى  أيضا  الرجوع  يرجى 
المؤشر ج -2 في هذا الجدول.

يرجى الرجوع إلى المرفق 1 لالطالع على مزيد من المعلومات واألمثلة على 
مخطط البيانات الفوقية المقترح.

]التصنيف المرغوب فيه[:

حسب مستوى الضرر )الضرر/الدمار(.	 

حسب حجم المرفق )صغير/متوسط/كبير أو معايير من 	 
قبيل غير ممهد أو ممهد منفرد أو سريع بالنسبة للطرق(
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الخسائر االقتصادية المباشرة في التراث الثقافي الذي تضرر أو دمر بفعل ج -6
الكوارث.

بيانات يجب جمعها عن كل كارثة
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

C6a  القيمة االقتصادية لألصول غير المنقولة التي تضررت 	 

أو دمرت.

C6b  القيمة االقتصادية لخسارة التراث الثقافي المنقول الذي 	 

تضرر.

C6c  القيمة االقتصادية لخسارة التراث الثقافي المنقول الذي 	 

دمر أو فقد بالكامل.

 C6d  عدد المباني واآلثار والهياكل األساسية الثابتة ألصول 	 
التراث الثقافي المتضررة بفعل الكوارث. 

C6e  عدد المباني واآلثار والهياكل األساسية الثابتة ألصول 	 

التراث الثقافي المدمرة بفعل الكوارث.

C6f  عدد أصول التراث الثقافي المنقول )مثل األعمال الفنية( 	 

التي تضررت.

C6g  عدد أصول التراث الثقافي المنقول التي دمرت.	 



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

90

7- مسائل محددة                                                   

نظراً لالختالفات الكبيرة للغاية بين عمليات جمع البيانات على مستوى العالم، يمنح تقرير 
فريق الخبراء الحكومي والمناقشات البلدان الحرية في االختيار بين المنهجيات التي اقترحتها 
األمانة أو منهجية مختارة محددة على الصعيد الوطني تتحدد من خاللها الخسائر االقتصادية 

المباشرة الناجمة عن األصول اإلنتاجية المتضررة أو المدمرة بفعل الكوارث.

الجوانب الزمنية

من التحديات المهمة المرتبطة بجمع البيانات للمؤشرات مسألة الجوانب الزمنية للنسب  وتحديد 
فترة زمنية لجمع البيانات.

في الكوارث الصغيرة النطاق والمفاجئة، حيث تقع أغلب التأثيرات في وقت قريب من وقت 
بداية الحدث، يتسم االنتهاء من جمع البيانات في صورتها النهائية وإعالن البيانات التي تم 
جمعها على أنها بيانات نهائية بالوضوح نسبياً. إال أن بعض التحديات قد تظهر- على سبيل 
المثال فيما يتعلق بتعريف الفترة التي ينبغي بعدها أن تسجل تكاليف إعادة البناء في البيانات 

المجموعة على أنها تنسب إلى الكارثة. 

وفي هذه الحاالت، تتولى كل دولة عضو اتخاذ القرار الخاص بالفترة الزمنية المحددة لجمع 
البيانات استناداً إلى نظامها القانوني الخاص بها وأهداف جمع البيانات.

بعض الحاالت، من ناحية، قد تستغرق وقتاً طويالً قبل أن يمكن تسجيلها )على سبيل المثال، 
حالة إعادة بناء لموقع تراث ثقافي تستغرق وقتا طويال(. على وجه العموم، يفترض أن هذه 
الحاالت تمثل نسبة صغيرة وال تؤثر على القوة اإلحصائية، من منظور عالمي، للبيانات التي 

يتم جمعها ضمن فترات زمنية معقولة ومتناسقة.

ومع ذلك، يجوز للدول األعضاء األخرى أن تقرر أن تتوخى قدراً كامالً من الحساسية إزاء 
عدد الوفيات، مما يعني أنه ينبغي حتى أن تحسب وفاة شخص واحد بعد الحدث بفترة طويلة 
كلتا  وفي  اإلجمالية.  البيانات  على  ذلك  تأثير  عن  النظر  بغض  اإلحصاءات  في  تقيد  وأن 

الحالتين، تتمثل التوصية في االستمرار في استخدام معاملة متسقة مع هذه البيانات.

في الكوارث الواسعة النطاق والبطيئة الظهور والطويلة األمد، حيث تتراكم الوفيات بمرور 
الوقت، تكون المسألة أكثر إشكالية. فالكوارث الواسعة النطاق تستلزم عادة مرحلة استجابة 
لتحديد  المعقدة  المعلومات  من  أكبر  قدر  إدارة  تستلزم  أو  المثال،  سبيل  على  بكثير،  أطول 
الظهور  البطيئة  الكوارث  تمتد  وقد  الكوارث.  إلى  تنسب  التي  النهائية  االقتصادية  الخسائر 
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والطويلة األمد )مثل الجفاف واألوبئة( على مدى سنوات عدة، وتقترن بالتحدي المتمثل في 
تركيب المعلومات على مدى الفترة الزمنية للكارثة. ومع ذلك، ينبغي اإلبالغ عن البيانات 
الكامل  الوقف  انتظار  الوفاة دون  فيها  التي وقعت  السنة  في  االقتصادية  الخسائر  أنها  على 

لمرحلة االستجابة للكوارث الطويلة األمد.

هناك عادة إطاران زمنيات لتقييم الخسائر االقتصادية في أعقاب أو أثناء الكوارث الواسعة 
النطاق، األول هو »التقييم السريع« الذي ُينجز عادة في غضون شهر واحد )28 يوماً( من 
وقوع الكارثة باستخدام طرق مثل تقييم االحتياجات في مرحلة ما بعد الكارثة. والغرض من 
عمليات التقييم المذكورة هو تقديم أرقام كافية آللية النداء اإلنساني/الحث على اإلغاثة، على 
سبيل المثال آليات النداء العاجلة التي تطلقها األمم المتحدة أو صندوق التضامن التابع لالتحاد 

األوروبي أو غيرها من آليات العون الدولية.

النوع الثاني من التقييم هو »التقييم التفصيلي« باستخدام منهجيات شاملة تشمل عدة قطاعات 
لتقييم  الدولي  البنك  أو منهجية  الكاريبي  البحر  البلدان األمريكية ومنطقة  لجنة  مثل منهجية 
األضرار والخسائر، وُتنجز في غضون 3 إلى 12 شهرا من وقوع الكارثة. والغرض منها 

هو الحصول أرقام لتمويل وتوجيه خطط إعادة البناء ودفع التعويضات.

ألغراض جمع بيانات جيدة، يوصي مكتب األمم المتحدة، في حالة كان ذلك متاحاً، باستخدام 
التقييم التفصيلي، ويشجع الدول األعضاء على استحداث إجراءات يمكن من خالل تحسين 

جودة وشمول ونطاق التقييم السريع وزيادة دقته على مدار الفترة الزمنية المحددة لكل بلد.

8- نماذج شاشات إدخال البيانات                              

فيما يلي لقطات توضيحية من شاشات إدخال البيانات المأخوذة من نموذج رصد إطار سنداي. 
وقد يختلف التنفيذ الفعلي.

إدخال البيانات، قسم الغاية ج- 2: الخسائر الزراعية المباشرة التي تنسب إلى الكوارث
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تصنيف ج-2 حسب أنواع المحاصيل في البيانات الفوقية: خسائر المحاصيل التي تضررت 
أو دمرت بفعل الكوارث
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البيانات  من  المستمدة  اإلنتاجية  األصول  قائمة  ذلك  في  بما  ج-3،  للمؤشر  البيانات  إدخال 
الفوقية: الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن سائر األصول اإلنتاجية التي تضررت أو 

دمرت بفعل الكوارث

 .2  
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القطاع  في  المباشرة  االقتصادية  الخسائر  ج-4:  للمؤشر  البيانات  إدخال   .3  
االقتصادي التي تنسب إلى الكوارث
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المرفق 1: تعريف البيانات الفوقية وأمثلة عليها                         

تقدم  كما  له،  وتوفر وصف  السياق  توفر  التي  البيانات  من  مجموعة  هي  الفوقية  البيانات 
معلومات ترتبط ببيانات أخرى.

توفر البيانات الفوقية في سياق غايات ومؤشرات إطار سنداي، المعلومات اإلضافية المتعلقة 
األساسية(  الهيكل  اإلنتاجية وعناصر  وأنواعها ووصفها )األصول  العناصر وقوائمها  بعدد 
ُتستخدم  ذلك،  على  عالوة  لها.  الخسائر  وتقدير  البيانات  بجمع  األعضاء  الدول  تقوم  التي 
البيانات الفوقية لتوفير معلومات إضافية عن البيانات الموصوفة ذاتها )مثل الحجم الفعلي، 
أو متوسط عدد الموظفين( وعن الدولة )بيانات مثل عدد السكان، الناتج المحلي اإلجمالي، 
إجمالي عدد األسر، وما إلى ذلك( التي تقدم السياق المطلوب للمؤشرات )وال سيما الخسائر 

االقتصادية وسبل العيش( حتى يتم تقديرها بنجاح.

يتعلق  فيما  سيما  وال  المعرفة،  مجاالت  من  لعدد  الوصفية  البيانات  اقُترحت  وقد  الشرح: 
بالمعلومات الجغرافية وتلك الخاصة بالمكان، ولكن هناك أيضاً العديد من المعايير والمقترحات 
الواقعية للعديد من المجاالت األخرى مثل الصحة والتوثيق وسجالت اإلنترنت والسجالت 

الحكومية والبيانات اإلحصائية وغيرها الكثير.

ُعرفت البيانات الفوقية بشكل مختلف من قبل مختلف الممارسين مثل علماء الحاسب اآللي 
مقابل خبراء اإلحصاء. وينبغي أن يكون تعريف البيانات الفوقية في هذه المذكرة التقنية متسقاً 
مع قرار الجمعية العامة، وأن يخدم احتياجات المنهجيات المختلفة التي ينبغي أن يتسع نطاقها 
ليشمل ليس فقط وصف البيانات، بل وأيضاً تفاصيل عن البيانات، مثل مصدرها وملكيتها، 

والوحدات، والتنسيق وما إلى ذلك.

باختصار، فإن تعريف البيانات الفوقية إلطار سنداي هو:

اإلنتاجية  األصول  التي تصف  البيانات  من  مجموعة  سنداي:  الفوقية إلطار  البيانات 
وبنود الهيكل األساسي التي تقوم الدولة بجمعها، وتقدم معلومات أو توفر سياق مرتبط 
بالمؤشرات، والبيانات المطلوبة والمعايير الخارجية اإلضافية الالزمة إلجراء الحساب 

شبه اآللي للخسارة االقتصادية ودعم حساب عدد األشخاص المتضررين.
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لكل نوع من األصول اإلنتاجية المبلغ عنه: 

الكود  •  

وصف نوع األصل  •  

مصدر المعلومات  •  

الموحد  الدولي  الصناعي  التصنيف  في  اقتصادي/النشاط  قطاع  أو  مجموعة   •  
لجميع األنشطة االقتصادية )ISIC( أو التصنيف المعتمد من منظمة األغذية 

والزراعة/ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

وحدات القياس )متر مربع، متر، هكتار، كيلومتر، طن، وما إلى ذلك(  •  

القيمة لكل وحدة ]المسلسل لكل عام 2005...2030[  •  

النسبة المئوية من قيمة المعدات، األثاث، المواد، المنتجات )إن ُوجد(  •  

النسبة المئوية من الهيكل األساسي المادي ذي الصلة )إن ُوجد(  •  

متوسط عدد العاملين بكل مرفق أو وحدة من وحدات الهيكل األساسي  •  

المعادلة أو وصف طريقة حساب القيمة االقتصادية  •  

االقتصادية على  المعايير االجتماعية  الفوقية من عدد من  البيانات  تتكون  ذلك،  إلى  إضافة 
المستوى الوطني والتي تدعم حسابات الخسارة االقتصادية وعدد األشخاص المتضررين. هذه 

المعايير محددة زمنياً كسلسلة من القيم السنوية: 

الكود	 

وصف المعيار	 

مصدر المعلومات	 

وحدات القياس )متر مربع، متر، هكتار، كيلومتر، طن، شخص، وما إلى 	 
ذلك(

القيمة لكل وحدة ]المسلسل لكل عام 2۰۰5...2۰3۰[	 

توضح األمثلة االفتراضية التالية هذه األنواع من البيانات الفوقية*:
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المصدروحدة القياسالقيمة لكل سنة وصف المعيار
1.2 متر 2017السكان

1.3 متر 2018
1.4 متر 2019

 ..…           ..…

التعداد الوطنياألشخاص

250 ألف   2017عدد أسر 
254 ألف   2018
259 ألف   2019

    ..…            ..…

التعداد الوطنياألسر

5.1 مليار 2017الناتج المحلي اإلجمالي
5.6 مليار 2018
5.9 مليار 2019
..…    ..…

وزارة الماليةدوالر أمريكي

البنك الدولي

المحلي  الناتج  انكماش 
اإلجمالي

2017  1.0
2018  1.1
2019 1.12
 ..…    ..…

وزارة الماليةمضاعف

البنك الدولي

.......  ....
....  ....

.......  ....
....  ....

.......  ....
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جدول: مثال توضيحي للبيانات الفوقية المقترحة لألصول المنتجة للمؤشرات ج -3  و ج -4 
و ج -5 

نوع األصول 
اإلنتاجية أو 

الهيكل األساسي

متوسط 
حجم 

المرافق 

تكلفة البناء 
لكل وحدة 
بالدوالر 
األمريكي 
للسنة )ب( 

دوالر 
أمريكي لعام 

 5102

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للمعدات 
واألثاث 
والمواد

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للهيكل 

األساسي 
ذات 
الصلة

وحدة 
القياس

عدد المعادلة
العاملين

مرفق صناعي صغير 
)مجموعة ج، صناعة 
تحويلية، وفًقا لتصنيف 

الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة 

 )ISIC االقتصادية

100  1,200
2017

  1,220
2018

  1,245
2019

 ..…    ..…

متر %25%25
مربع

A*B*C*D*DR10

مرفق صناعي متوسط 
)مجموعة ج، صناعة 
تحويلية، في التصنيف 

الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

600  1,200
2017

  1,205
2018

  1,215
2019

..…    ..…

متر %4۰%25
مربع

...50

مرفق صناعي كبير 
)مجموعة ج، صناعة 
تحويلية، في التصنيف 

الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

3,000  1,200
2017

  1,220
2018

  1,245
2019

..…    ..…

متر %6۰%2۰
مربع

...1000

تجارية – متجر صغير 
)مجموعة زاي لتجارة 

الجملة والتجزئة في 
التصنيف الصناعي الدولي 

الموحد لجميع األنشطة 
)ISIC االقتصادية

60    800
2017

    809
2018

..…    ..…

متر %5۰%25
مربع

...3

تجارية – متجر كبير 
)مجموعة زاي لتجارة 

الجملة والتجزئة في 
التصنيف الصناعي 

الدولي الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

)ISIC

1,000    800
2017

    809
2018

..…    ..…

متر 8۰۰%25
مربع

....100
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مرفق سياحي صغير 
)مجموعة طاء اإلقامة 
والطعام، في التصنيف 

الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة 

 )ISIC االقتصادية

1,000    8۰۰
2۰17

    8۰9
2۰18

..…    ..…

متر %25%25
مربع

...15

مرفق سياحي كبير 
)مجموعة طاء، اإلقامة 
والطعام في التصنيف 

الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

10,000  1,2۰۰
2۰17

  1,22۰
2۰18

  1,245
2۰19

..…    ..…

متر %25%25
مربع

...300

)C4( 5۰۰    55اإلسكان
2۰17

    5۰9
2۰18

..…    ..…

متر %25%25
مربع

...1

 )C5( مرفق صحي صغير
)مجموعة فاء، أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل االجتماعي 

في التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع األنشطة 

 )ISIC االقتصادية

60    8۰۰
2۰17

    8۰9
2۰18

..…    ..…

متر %4۰%25
مربع

8

 )C5( مرفق صحي متوسط
)مجموعة فاء، أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل االجتماعي 

في التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع األنشطة 

 )ISIC االقتصادية

1,000    8۰۰
2۰17

    8۰9
2۰18

..…    ..…

متر %5۰%25
مربع

25

 )C5( مرفق صحي كبير
)مجموعة فاء، أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل االجتماعي 

في التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

10,000    8۰۰
2۰17

    8۰9
2۰18

..…    ..…

متر %8۰%25
مربع

800

التعليم – مدرسة صغيرة 
)C5 للمؤشر(

100    8۰۰
2۰17

    8۰9
2۰18

..…    ..…

متر %15%25
مربع

7

………………

………………

*العدد ومصدر البيانات هما قيمتان افتراضيتان استخدمتا ببساطة لتوضيح كيفية اإلبالغ عن البيانات الفوقية.
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يمكن تصنيف هذه البدائل استناًدا إلى التوافر في كل بلد ومستوى تفاصيل بيانات األضرار 
المادية الفعلية التي تم جمعها، لتحسين جودة التقديرات. على سبيل المثال، إذا قام بلد ما بجمع 
يوصى  والحضرية،  الريفية  الفئات  في  اإلسكان  لقطاع  المادية  لألضرار  الُمصنفة  البيانات 

عندئذ أن تقدم البلدان كال من األحجام واألسعار المقابلة لكل فئة.  

تصبح البيانات الفوقية إلزامية لغرضين: 
السماح للبلدان باإلبالغ عن الخسائر واألثر المترتب على القطاعات االقتصادية   )1  

والهيكل األساسي وفقاً لكل بلد بطريقة مرنة وذات معنى.

السماح بإجراء حساب آلي ومتجانس للخسارة االقتصادية التي من شأنها تلبية   )2  
أهداف الشفافية والتحقق من البيانات المرتبطة بالمؤشرات. 

للتقييم  للخسائر  محتمل  آلي  شبه  حساب  دعم  إلى  التالية  الفوقية  البيانات  حقول  تهدف 
لعدد  االقتصادية  للخسائر  سليم  اقتصادي  تقييم  ُيجرى  لن  أنه  المتوقع  االقتصادي. ومن 
كبير من الكوارث. كذلك تتيح منهجيات وحقول البيانات الفوقية تقييم بديل جيد للخسارة 

االقتصادية بطريقة آلية:  

• الناتج المحلي اإلجمالي
• متوسط حجم المرافق )بالمتر المربع أو بوحدة قياس مناسبة(

• تكلفة البناء لكل متر مربع )أو لكل وحدة محددة( بالدوالر األمريكي، لكل عام 
)ب(، ويشار إليها بالدوالر األمريكي لعام 2015

والمواد  واألثاث  المعدات  قيمة  متوسط  إلى  تشير  التي   )%( المئوية  النسبة   •
المرتبطة بإجمالي قيمة األصل

• النسبة المئوية )%( التي تشير إلى متوسط قيمة الهيكل األساسي المرتبط بهذه 
األنواع من األصول

البشرية  للخسائر  آلي محتمل  إلى دعم حساب شبه  التالية  الفوقية  البيانات  تهدف حقول 
)األشخاص المتضررين(:

• التعداد السكاني
• عدد األسر

• عدد العاملين )في جداول األصول اإلنتاجية والهيكل األساسي( 

ومن ثم، تؤثر التغييرات التي تطرأ على البيانات الفوقية على الحساب شبه اآللي المحتمل 
للتقييم االقتصادي وينبغي إدارتها بحرص بسبب اآلثار المحتمل وقوعها بأثر رجعي. 
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من االعتبارات المهمة األخرى هي أن معظم البيانات الفوقية هي مجموعة بيانات ثابتة؛ عادًة 
والسلسلة الزمنية لألسعار لكل وحدة بالنظر لالعتبارات المذكورة  ما تضم جزًءا ديناميكياً 

أدناه.

في حال أن قررت بلد ما أن تجمع البيانات دون تصنيف األصول المتأثرة بالحجم، سينعكس 
ذلك على البيانات الفوقية. وفي هذه الحالة، ستظهر البيانات الفوقية لكل نوع من األصول 

اإلنتاجية بالشكل التالي، )عرض قيد واحد فقط للمرافق الصناعية(: 

نوع الهيكل 
األساسي

متوسط 
حجم 

المرافق 

تكلفة البناء 
لكل وحدة 
بالدوالر 
األمريكي 

للسنة )ب( 
دوالر أمريكي 
لعام 2۰15 

نسبة مئوية 
إضافية 
للمعدات 
واألثاث 
والمواد

نسبة مئوية 
إضافية 
للهيكل 

األساسي 
ذات الصلة

وحدة 
المعادلةالقياس

مرفق صناعي 
)مجموعة 

ج، صناعة 
تحويلية، في 

التصنيف 
الصناعي 

الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

االقتصادية 
)ISIC

185

  1,200
2017

  1,220
2018

  1,245
2019

 ..…    ..…

متر %25%25
A*B*C*D*DRمربع

المتأثرة بالحجم  البيانات بناء على تصنيف األصول  بلد ما أن تجمع    في حال أن قررت 
)كما هو الحال في الخيار 3 والخيار 4(، سينعكس ذلك أيضاً على البيانات الفوقية. وفي هذه 
الحالة، ستظهر البيانات الفوقية لكل نوع من األصول اإلنتاجية بالشكل التالي، )عرض ثالثة 

قيود فقط للمرافق الصناعية(:   
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نوع الهيكل األساسي
متوسط 
حجم 

المرافق 

تكلفة البناء 
لكل وحدة 
بالدوالر 
األمريكي 
للسنة 

)ب( دوالر 
أمريكي لعام 

 2۰15

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للمعدات 
واألثاث 
والمواد

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للهيكل 

األساسي 
ذات 
الصلة

وحدة 
عدد المعادلةالقياس

العاملين

مرفق صناعي 
صغير )مجموعة ج، 
صناعة تحويلية، وفًقا 

لتصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

  )ISIC

100  1,200
2017

  1,220
2018

  1,245
2019

    ..…
 ..…

متر %25%25
مربع

A*B*C*D*DR10

مرفق صناعي 
متوسط )مجموعة ج، 
صناعة تحويلية، وفًقا 

لتصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

)ISIC

600  1,200
2017

  1,205
2018

  1,215
2019

    ..…
..…

متر %40%25
متربع

...50

مرفق صناعي 
كبير )مجموعة ج، 

صناعة تحويلية، وفًقا 
لتصنيف الصناعي 

الدولي الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

  )ISIC

3,000  1,200
2017

  1,220
2018

  1,245
2019

    ..…
..…

متر %60%20
مربع

...1000



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

104

مثال توضيحي للبيانات الفوقية المقترحة لألصول المنتجة للمؤشرات ج -5 و د -4

نوع الهيكل 
األساسي

متوسط 
حجم 

المرافق 

تكلفة البناء 
لكل وحدة 
بالدوالر 
األمريكي 

للسنة )ب( 
دوالر أمريكي 
لعام 2۰15 

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للمعدات 
واألثاث 
والمواد

نسبة 
مئوية 
إضافية 
للهيكل 

األساسي 
ذات 
الصلة

الوحدة
دلة

معا
ال

عدد 
العاملين

مرفق صحي 
 )C5( صغير

)مجموعة فاء، 
أنشطة صحة 

اإلنسان والعمل 
االجتماعي في 

التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

602017    800

2018    809

..…    ..…

8...متر مربع%40%25

مرفق صحي 
 )C5( متوسط
)مجموعة فاء، 

أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل 
االجتماعي في 

التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

1,0002017    800

2018    809

..…    ..…

25...متر مربع%50%25

مرفق صحي كبير 
)C5( )مجموعة 

فاء، أنشطة صحة 
اإلنسان والعمل 
االجتماعي في 

التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

10,0002017    800

2018    809

..…    ..…

800...متر مربع%80%25

التعليم – مدرسة 
 )C5( صغيرة

)مجموعة عين، 
التعليم في 

التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

 )ISIC االقتصادية

1002017    800

2018    809

..…    ..…

7...متر مربع%15%25
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التعليم – مرفق 
تعليمي متوسط 

)C5( )مجموعة 
عين، التعليم في 

التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

)ISIC االقتصادية

1,0002017    800

2018    809

..…    ..…

25...متر مربع%25%25

التعليم – مرفق 
تعليمي كبير 

)C5( )مجموعة 
عين، التعليم 
في التصنيف 

الصناعي 
الدولي الموحد 
لجميع األنشطة 

االقتصادية 
)ISIC

10,0002017    800

2018    809

..…    ..…

800...متر مربع%35%25

طريق غير 
مرصوف

...متر1205%0%0

طريق موصوف، 
منفرد

...متر1405%0%0

طريق سريع، 
منفرد

...متر12,000%0%0

طريق سريع، 
مزدوج

...متر15,000%0%0

جسر، منفرد 
صغير 

 2 0 -1 0
متر

...وحدة250,000%0%0

جسر، منفرد 
متوسط

 4 0 -2 0
متر

...وحدة600,000%0%0

جسر، كبير أو 
منفرد أو مزدوج

  +  40
متر

وحدة000,000%0%0’1

سكك حديد، 
منفردة

متر15,000%0%0

سكك حديد، 
مزدوجة

متر110,000%0%0

1200وحدة0%0%--مطار
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20متر0%0%--ميناء صيد

2000متر0%0%--ميناء شحن

لمعالجة  محطة 
المياه

10متر%0%0--

لتوليد  محطة 
الكهرباء

20متر%0%0--

………………

………………

مرفق 2: تصنيف المرافق وفقُا للنشاط االقتصادي                                                                    

تلخص الجداول التالية اقتراحات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتحديد المؤشر 
التي يندرج تحته أي مرفق، ومتابعة المؤشرات الرئيسية – التي ترد في هذه المالحظة بشأنها 

منهجية التقييم االقتصادي 

يضم الجدول كافة العناوين الرئيسية في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 
Rev.4  االقتصادية

المنهجيةالمؤشرات
زراعيةج-2
صناعية، تجارية، خدميةج-3

إسكانج-5 ود-4 ود-6
تراث ثقافيج-6

صحةج-5 و د-2
تعليمج-5 و د-3
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يتعين على من يتولين تسجيل األضرار توخي حسن التقدير عند تفسير هذا الجدول الوجز. 
فقد تنتمي بعض المرافق في مجاالت األنشطة هذه إلى مؤشرات مختلفة وذلك استناًدا إلى: ما 
إذا كان المرفق حكومي أم خاص )مثال: ترفيهي(؛ نوع المرفق )تدخل تربية األحياء المائية 
السمكية ضمن  للمصايد  األرضية  المنشآت  تدخل  حين  في  لزراعية  المحاصيل  فئة  ضمن 

المرافق الصناعية(.

كما تقترح هذه المنهجية أيضاً وجوب إدراج منشآت المحطات في شبكات الخدمات العامة 
)محطات المياه، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، توليد الكهرباء، المحطات والمحطات 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  الصناعية.  المرافق  ضمن  وغيرها(  االتصال،  محطات  الفرعية، 

الخسائر التي تلحق بشبكات الخدمات العامة بالحي تعتبر جزًء من قطاع اإلسكان.  
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)ISIC( التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة  أ

 أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة ۰1

 الحراجة وقطع األخشاب ۰2

صيد األسماك  صيد األسماك وتربية المائيات ۰3

 التعدين واستغالل المحاجر ب

 تعدين الفحم والليغنيت  ۰5

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ۰6

 تعدين ركازات الفلزات  ۰7

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر ۰8

 أنشطة خدمات دعم التعدين ۰9

 الصناعة التحويلية ج

 صناعة المنتجات الغذائية 1۰

 صناعة المشروبات 11

صناعة منتجات التبغ 12

 صناعة المنسوجات 13

 صناعة الملبوسات 14

 صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة  15

 صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ صناعة أصناف من  16
القش ومواد الضفر 



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

109

 صناعة الورق ومنتجات الورق 17

 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة 18

 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

 صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية  2۰

 صناعة المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية 21

 صناعة منتجات المطاط واللدائن 22

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23

 صناعة الفلزات القاعدية  24

 صناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات 25

 صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 26

 صناعة المعدات الكهربائية  27

 صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 28

 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 29

 صناعة معدات النقل األخرى 3۰

 صناعة األثاث 31

 الصناعات التحويلية األخرى 32

 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءد

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 35
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 إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها هـ

 إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها 36

 الصرف الصحي 37

 أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد 38

 أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى 39

 التشييد و

 تشييد المباني 41

 الهندسة المدنية 42

 أنشطة التشييد المتخصصة 43

 تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ز

تجارة  الجملة والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 45

 تجارة  الجملة؛ باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 46

 تجارة التجزئة؛ باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 47

 النقل والتخزين ح

 النقل البري والنقل عبر األنابيب 49

 النقل المائي 5۰

 النقل الجوي 51

 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 52

 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة المندوبين 53
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 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام ط

اإلقامة 55

 أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات 56

 المعلومات واالتصاالت ي

 أنشطة النشر 58

 أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى 59

 أنشطة البرمجة واإلذاعة 6۰

االتصاالت 61

 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة  62

 أنشطة خدمات المعلومات 63

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين ك

 أنشطة الخدمات المالية، باستثناء التأمين وصناديق المعاشات 64

التقاعدية، باستثناء الضمان  65 المعاشات  التأمين وصناديق  التأمين وإعادة   تمويل 
االجتماعي اإللزامي

 األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين  66

 األنشطة العقارية ل

 األنشطة العقارية 68

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية م

 األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة 69

 أنشطة المكاتب الرئيسية؛ واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة 7۰
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 األنشطة المعمارية والهندسية؛ واالختبارات الفنية والتحاليل 71

 البحث والتطوير في المجال العلمي 72

 أبحاث اإلعالن والسوق 73

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى  74

 األنشطة البيطرية 75

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ن

 األنشطة اإليجارية 77

 أنشطة االستخدام 78

 وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بها 79

 أنشطة األمن والتحقيقات 8۰

 أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع 81

82  Office administrative, office support and other business 
support activitiesاألنشطة اإلداري 

 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي س

 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي 84

 التعليمع

 التعليم 85

 أنشطة صحة اإلنسان والعمل اإلجتماعي ف

 األنشطة في مجال صحة اإلنسان 86
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 أنشطة الرعاية مع اإلقامة 87

 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة 88

 الفنون والترفيه والتسلية ص

 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 9۰

 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 91

 أنشطة ألعاب المقامرة والمراهنة 92

 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه 93

أنشطة الخدمات األخرىق

 أنشطة المنظمات ذات العضوية  94

 إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية 95

 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى 96

 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األسر المعيشية في إنتاج  ر
سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص 

 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفراداً للعمل المنزلي 97

المعيشية  98 األسر  بها  تقوم  التي  والخدمات  السلع  إلنتاج  المميزة  غير  األنشطة   
الستعمالها الخاص

 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنيةش

 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية 99
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                                              )C-2( المرفق 3 – طرق حساب الخسارة الزراعية

للقطاع  االقتصادية  الخسائر  تقييم  منهجية  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت 
الزراعي. 

القطاع  في  الكوارث  عن  الناجمة  الخسائر  لتقييم  التفصيلية  الحسابية  المعادالت  أدناه  وترد 
الزراعي من خالل المكون الفرعي )خسارة اإلنتاج وفقدان األصول وفقدان المخزون( لكل 
قطاع فرعي )المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والحراجة(. 
وبغية ضمان إمكانية المقارنة بين البلدان، فإن جميع األسعار المستخدمة في الحسابات أدناه 

هي سعر المزرعة/المنِتج، وفقاً لتعادل القوة الشرائية باألسعار العالمية للدوالر.
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المعادالت                                                                              

الرموز:
تشير i إلى النواتج

تشير J  إلى الوحدات الجغرافية التي لحقت بها أضرار

تشير k إلى األصول )المعدات واآلالت واألدوات والمرافق( التي تستخدم لتحقيق النواتج 
الزراعية 

x هو مدخل يشير إلى اإلنتاج الزراعي

تشير h إلى األشجار )أشجار المحاصيل الدائمة والغابات(

تشير t إلى الوحدة الزمنية األولى عند توافر بيانات ما بعد الكوارث 

تشير t-1 إلى الوحدة الزمنية األولى عند توافر بيانات ما قبل الكوارث

     t في الوقت J في المنطقة i تشير إلى ناتج البند

   t-1 في الوقت j في المنطقة )h أو الشجرة i أو المنتج( x هو سعر الناتج

     t في الوقت j في المنطقة k هو سعر )أو تكلفة إصالح( وحدة واحدة لألصل

هو كمية المدخل x في المنطقة j لهكتار واحد من اإلنتاج     

      j في المنطقة i هو كمية البند

     t في الوقت j في المنطقة )x أو المدخل( i هو الكمية المخزونة من البند

  t في الوقت i هو عدد األصول المستخدم للبند

 j في المنطقة  i هو تكلفة العمالة لكل وحدة زمنية لهكتار واحد من إنتاج البند

    t في الوقت j في المنطقة i هو عدد الهكتارات المخصصة للبند

   t هو التغيير المتوقع في عدد الهكتارات التي ُينتج بها

هو متوسط وزن البند i )بالطن(  

هو المبلغ المخصص )على المدى القصير( للنفقات المستخدمة لدعم أنشطة اإلنتاج المؤقتة 
بعد وقوع الكارثة

هو حصة قيمة الحيوانات أو األسماك النافقة التي يمكن بيعها 

هو عامل حسم الوقت وr هو نسبة الفائدة )مثال: %۰1(    

 j أي نوع األسماك( في المنطقة( i هو عدد وحدات المساح عندما يتم اصطياد/تربية البند
   t في الوقت
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خسائر اإلنتاج                                                      
 • الخسائر في مخزونات المحاصيل السنوية

1( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار: 

 2( القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمحاصيل السنوية المخزنة التي لحق بها دمار:  
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Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		
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Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		
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• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

• الخسائر في مخزونات المحاصيل المعمرة
القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار:   )1  
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• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

 

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمحاصيل المعمرة المخزنة التي لحق   )2  

بها دمار: 
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• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

قيمة اإلحالل لألشجار المعمرة التي لحق بها دمار كامل:  )3  

 

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

 

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		
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• الخسائر في الثروة الحيوانية:
الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية لإلنتاج )منتجات الثروة الحيوانية(:  )1  
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Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
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قيمة االنخفاض الضائعة لمنتجات الماشية من الثروة الحيوانية النافقة إلى حين التعافي   )2  
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الكامل: 

المستخدمة  )النفقات  الكارثة  بعد  مرحلة  في  القصير  المدى  على  الصيانة  تكاليف   )3  
الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتا في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(. 
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         P short-run )إجمالي(
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2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

• الخسائر في الغابات
القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار:  )1  

  

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمنتجات المخزنة التي لحق بها دمار:  )2  

 

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

قيمة اإلحالل لألشجار التي لحق بها دمار كامل:     )3  

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value:	 	 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		

	

	 	

	
	

90	

Formulas	
PRODUCTION	LOSS	

• Loss	of	Annual	Crop	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	annual	crops:	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	
PD(AC)∑∏ = ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m)	

	
• Loss	of	Perennial	Crop	Stocks:		

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:		 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	perennial	crops:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·

	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃)d® = 	∆𝑞𝑞d	 û©¶†üú ®,© · 𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m + 	Σ(∆𝑞𝑞™ û©¶†üú ®,©	 · 	𝑝𝑝™ û©¶†üú ®,©¨m) + 	∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

• Loss	of	Livestock	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs	(fodder	and	forage):	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 ·
	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	livestock	products:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 ·
	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

3) Pre-disaster	net	value	of	dead	livestock:		 	 	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d · 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 ·
𝑝𝑝d®,© 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐿𝐿)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 + ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d

· 𝑝𝑝d®,©¨m − 𝛼𝛼 · 𝑝𝑝d®,© 	

	

• Loss	of	Forestry	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	products:		 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Replacement	value	of	fully	damaged	trees:	 	 	 ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · ℎd® · 𝑝𝑝´	®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1+	∆ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑠𝑠 · ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 · 𝑝𝑝ℎ	𝑗𝑗,𝑠𝑠−1		
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•  الخسائر في األحياء المائية:
القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار:  )1  
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

بها  لحق  التي  المخزنة  المائية  األحياء  لمنتجات  الكارثة  قبل  ما  مرحلة  في  القيمة   )2  
دمار: 
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

القيمة الصافية في مرحلة ما قبل الكارثة لألسماك النافقة )خسائر الزريعة(:  )3  
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

•  الخسائر في مخزونات المصايد السمكية:
القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة التي لحق بها دمار:  )1  
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمدخالت المخزنة:   )2  
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	
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•  الخسائر في مخزونات المحاصيل السنوية
الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية إلنتاج المحاصيل في منطقة الحصاد التي   )1  

تضررت جزئياً:
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة للمحاصيل الدائمة التي لحق بها دمار في المناطق   )2  
المتضررة بالكامل:
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

   

المستخدمة  )النفقات  الكارثة  بعد  مرحلة  في  القصير  المدى  على  الصيانة  تكاليف   )3  
الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتاً في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(: )إجمالي(
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

• الخسائر في إنتاج المحاصيل المعمرة
الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية إلنتاج المحاصيل في منطقة الحصاد   )1  

التي تضررت جزئياً:

التي لحق بها دمار في  الدائمة  للمحاصيل  الكارثة  القيمة في مرحلة ما قبل   )2   
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

المناطق المتضررة بالكامل وقيمة االنخفاض المتوقعة إلنتاج المحاصيل في منطقة 
الحصاد المتضررة بالكامل إلى حين التعافي الكامل: 
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

تكاليف الصيانة على المدى القصير في مرحلة بعد الكارثة )النفقات المستخدمة   )3  
الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتا في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(: 
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

                                 P short-run )إجمالي(
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• Loss	of	Aquaculture	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1):		
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored:	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	
3) Pre-disaster	net	value	of	dead	fishes	(brood	stock	losses):	 ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + ∆𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑗𝑗,𝑠𝑠−1 	+ ∆𝑞𝑞d®,© 	 · 	𝑤𝑤d 	

	

• Loss	of	Fisheries	Stocks:	

1) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	inputs:	 	 Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1)	
2) Pre-disaster	value	of	destroyed	stored	capture:	 	 ∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σ(∆𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠	 · 	𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗,𝑠𝑠−1) + 	∆𝑞𝑞d(û©¶†üú)®,©	 · 	𝑝𝑝d(û©¶†üú)®,©¨m	

	

• Annual	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© · 1 ∆𝑦𝑦d®,© > 0 + 𝑝𝑝d®,æ¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,©	+	P	short-run		

	

• Perennial	Crop	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 crop	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	areas:	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,©	

2) Pre-disaster	value	of	destroyed	standing	crops	in	fully-affected	areas	and	discounted	expected	

value	of	crop	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m 	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐴𝐴)d® = Σρ · 	𝐸𝐸©¨m 𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© + 𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,© · ℎ𝑎𝑎d®,© +	P	short-run	

	 	

•  الخسائر في الثروة الحيوانية:
الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية لإلنتاج )منتجات الثروة الحيوانية(:  )1  
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

قيمة االنخفاض الضائعة لمنتجات الماشية من الثروة الحيوانية النافقة إلى حين   )2  
التعافي الكامل:
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

 

تكاليف الصيانة على المدى القصير في مرحلة بعد الكارثة )النفقات المستخدمة   )3  
الستدامة أنشطة اإلنتاج مؤقتا في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة(. 
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

          P short-run )إجمالي(
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	
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•  الخسائر في الغابات
الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة لإلنتاج في منطقة الحصاد المتضررة   )1  

جزئياً:  
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة لمنتجات الغابات الدائمة التي لحق بها دمار   )2  
كلي وقيمة االنخفاض المتوقعة في اإلنتاج في المناطق المتضررة بالكامل إلى 

حين التعافي الكامل:
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

الخسائر في إنتاج األحياء المائية  •  
الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة إلنتاج األحياء المائية في مناطق   )1  

األحياء المائية المتضررة جزئياً:
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

  

القيمة في مرحلة ما قبل الكارثة إلنتاج األحياء المائية التي لحق به دمار   )2  
مناطق  في  اإلنتاج  في  المتوقعة  االنخفاض  وقيمة  الكارثة  بسبب  كلي 

األحياء المائية المتضررة بالكامل إلى حين التعافي الكامل:
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

)النفقات  الكارثة  بعد  مرحلة  في  القصير  المدى  على  الصيانة  تكاليف   )3  
الكارثة  بعد  ما  مرحلة  في  مؤقتاً  اإلنتاج  أنشطة  الستدامة  المستخدمة 
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

P short-run + 
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

	

	 	

الخسائر في المصايد السمكية  •  

سنة  في  السمكية  المصايد  إلنتاج  الفعلية  والقيمة  المتوقعة  القيمة  بين  الفرق   )1  
الكارثة:
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• Livestock	Production	Loss:	

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©)	

2) Discounted	foregone	value	of	livestock	products	from	d			Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m)	

3) Short-run	post-disaster	maintenance	costs	(expenses	used	to	temporarily	sustain	production	

activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃)d® = Σρ · {Σ(∆𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · 	𝑦𝑦ß®,©¨m) + 𝛴𝛴(𝑞𝑞d®,©	 · 	𝑝𝑝ß®,©¨m · ∆𝑦𝑦ß®,©) 	+	P	short-run	

	

• Forestry	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 production	 in	 non-fully	 affected	

harvested	area:	ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

2) Pre-disaster	 value	 of	 fully	 destroyed	 standing	 forest	 products	 and	 discounted	 expected	

value	of	production	in	fully	affected	area	until	full	recovery:	Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = Σρ · ∆ℎ𝑎𝑎d®,© · 𝑝𝑝™®,©¨m · 𝑦𝑦™®,©¨m + ℎ𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝™®,©¨m · ∆𝑦𝑦™®,©	

	

• Aquaculture	Production	Loss:		

1) Difference	between	expected	and	actual	value	of	aquaculture	production	in	non-fully	

affected	aquaculture	areas:	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	

2) Pre-disaster	value	of	aquaculture	production	 lost	 in	 fully	affected	aquaculture	areas	

and	discounted	expected	value	of	production	in	fully	affected	aquaculture	area	until	

full	recovery:	Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m	

3) Short-run	 post-disaster	 maintenance	 costs	 (expenses	 used	 to	 temporarily	 sustain	

production	activities	immediately	post-disaster):	P	short-run	(lump-sum)	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σρ. ∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · 𝑦𝑦d®,©¨m + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,© · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©¨m	+	P	short-run	

	

• Fisheries	Production	Loss:	

1) Difference	 between	 expected	 and	 actual	 value	 of	 fisheries	 capture	 in	 disaster	 year:	

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹)d® = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎d®,©	 · 	𝑝𝑝d®,©¨m · ∆𝑦𝑦d®,©	
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خسارة األصول                                                    
• خسارة أصول المحاصيل:

تكلفة إصالح/ استبدال األصول المتضررة جزئياً / بالكامل بسعر ما قبل الكارثة: 
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
	
	
	 	

• خسارة أصول الثروة الحيوانية:

تكلفة إصالح/ استبدال األصول المتضررة جزئياً / بالكامل بسعر ما قبل الكارثة: 
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
	
	
	 	

• خسارة أصول الغابات: 

تكلفة إصالح/ استبدال األصول المتضررة جزئياً / بالكامل بسعر ما قبل الكارثة:
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
	
	
	 	

 

• خسارة أصول األحياء المائية:

تكلفة إصالح/استبدال األصول المتضررة جزئياً / بالكامل بسعر ما قبل الكارثة: 
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
	
	
	 	

•  خسارة أصول المصايد السمكية:

تكلفة إصالح/ استبدال األصول المتضررة جزئياً / بالكامل بسعر ما قبل الكارثة: 
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
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ASSETS	LOSS	

• Crops	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Livestock	Asset	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Forestry	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Aquaculture	Assets	Loss:		

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	price:	Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

• Fisheries	Assets	Loss:	

Repair	/	replacement	cost	of	partially	/	fully	destroyed	assets	at	pre-:	Σ 𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	 	

	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)d® = Σ(𝑝𝑝≠®,©¨m · ∆𝑞𝑞≠®,©	)	

	
	
Note:	Disaster	impact	on	the	apiculture	sub-sector	is	to	be	calculated	using	the	livestock-relevant	formulas	
for	direct	loss,	where:	
- Loss	of	apiculture	stocks	is	estimated	based	on	the	1)	pre-disaster	value	of	stored	inputs	and	2)	stored	

apiculture	products	destroyed	by	the	disaster	
- Production	loss	is	calculated	based	on	the	1)	difference	between	expected	and	actual	value	of	apiculture	

production	in	disaster	year,	and	2)	discounted	foregone	value	of	apiculture	products	until	full	recovery	
- Assets	 loss	 is	 calculated	 as	 the	 pre-disaster	 value	 of	 partially	 or	 fully	 destroyed	 apiculture	 assets	

(beehives,	equipment,	storage,	etc.)	
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مالحظة: يتم احتساب األثر الواقع على القطاع تربية النحل الفرعي باستخدام معادالت 
الثروة الحيوانية ذات الصلة والخاصة بالخسارة المباشرة، حيث:

قيمة 	  بناء على 1(  النحل  بتربية  الخاصة  المخزونات  ُتقدر خسائر 
تربية  منتجات  الكارثة و2(  قبل  ما  المخزنة في مرحلة  المدخالت 

النحل المخزنة التي لحق بها الضرر نتيجة الكارثة

المتوقعة 	  القيمة  بين  الفرق  على  بناء  اإلنتاج  خسائر  احتساب  يتم 
والقيمة الفعلية إلنتاج مزارع النحل في سنة الكارثة، 2( انخفاض 

قيمة منتجات تربية النحل إلى حين التعافي الكامل.

يتم احتساب خسائر األصول وفقاً للقيمة في مرحلة ما قبل الكارثة 	 
لألصول للمستخدمة في تربية النحل التي لحق بها دمار جزئي أو 

كلي بفعل الكارثة )خاليا النحل، المعدات، التخزين، وما إلى ذلك(
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تحليل األخطاء وهامش الخطأ                                                        
تستند طرق الحساب المقترحة إلى مجموعة من االفتراضات والمعايير القائمة على المعرفة 

الخارجية الموجهة نحو نهج متحفظ. غير أن النتائج قد تكون متحيزة لعدة أسباب.

أوالً، إن نقص البيانات )قبل وبعد الكارثة( واستحالة الوصل إلى افتراضات مرنة، يفرضان 
استخدام اإلجراءات التقديرية. وثانياً، قد تحدث أخطاء بسبب التشوهات واألسباب المتزامنة 
للتغيرات في النواتج الزراعية، بخالف األخطارالطبيعية. ثالثاً، قد يكون غياب الحساسية في 
القياس مصدراً مهماً للتحيز. وأخيراً، يمكن للخصائص القائمة على المعرفة بطريقة الحساب 

تعديل الناتج استناداً إلى مصدر المعرفة.

ولتقييم هذا التباين في اإلحصاءات المقدمة لقيم الخسارة الناجمة عن الكوارث، يمكن اقتراح 
الخارجية؛  المعايير  تعريف  في  التباين  األولى  الخطوة  تراعي  خطوتين.  من  للخطأ  تحليل 
أما الخطوة الثانية فيمكن استخدامها الختبار قوة متوسط تأثير الكوارث على الزراعة عبر 

مستويات الضغوط المناخية.

وإذا لزم األمر، يمكن تطبيق إجراءات خطأ الفترة الزمنية الفاصلة المقترح كالتالي، حتى تمثل 
على األقل جزًء من التغير في قياسات النواتج.

الفترة الزمنية الدينا والقصوى: تقدم منهجية الحساب مجموعة من بيانات   -1  
المصار الخارجية )المقدرة( في كل مكون فرعي للخسارة.

يتم تحديد القيمة المتوسطة والدينا والقصوى لكل من تقديرات   −  
البيانات. وتستند القيم الثالث أساًسا إلى المطبوعات الموجودة 

وتقدير الخبراء المتاح.

تحسب قيم النتائج للخسارة ثالث مرات لكل مكون فرعي باستخدام:   −  
1( متوسط قيم بيانات المصادر الخارجية، 2( والقيم التي تقلل من 

النتيجة، 2( والقيم التي تعظم النتائج.

ينبغي تحديد فئات شدة عناصر الضغط على سبيل المثال، في حالة   −  
األعاصير، تكون سرعة الرياح )وفق طبوغرافية المنطقة( محدد 

قوي لحجم الخطر الطبيعي، ويمكن تحديد أربع فئات.

فترة الثقة الزمنية لكل مستوى من عناصر الضغط الجيوفيزيائي ولتحديد   -2  
حجم الكارثة، ينبغي جمع معلومات عناصر الضغط المناخية والجيوفيزيائية 

بأكثر مستويات التفصيل األقل تكلفة المتوفرة.

لكل مجموعة )أي فئة شدة الضغط(، ينبغي حساب متوسط الخسارة 	 
في المناطق j التي تقع تحت هذه المجموعة الدقيقة.

ينبغي أن يزود كل متوسط بفترة ثقة زمنية تبلغ 90% أو %95.	 

ثم ينبغي حساب اختبار الفرضية للفرق بين المتوسطات. وتختبر 	 
االختبارات T الصالحية الداخلية الشاملة.
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تعاريف العمل الخاصة بمنهجية الخسارة الزراعية 

 التعريفالمصطلح 

المناطق المتضررة 

يقصد بها منطقة األراضي )المزروعة والمراعي والغابات( التي 
القياس: هكتار(.  أو دمرت بسبب حدث خطير )ووحدة  تضررت 
وهذا يشمل أيضاً المياه المستخدمة لصيد األسماك والمياه المستخدمة 
لالستزراع المائي )البرك واألحواض واألقفاص( المتأثرة باألحداث 

الخطرة )وحدة القياس: هكتار أو كيلومتر مربع(.

لحدث المواشي النافقة  نتيجة  المفقودة  المحلية  المنتجة  الحيوانات  عدد  بها  يقصد 
خطير.

لحدث المواشي المصابة   نتيجة  المصابة  المحلية  المنتجة  الحيوانات  عدد  بها  يقصد 
خطير.

المنطقة المحصودة

منها  ُيجمع  التي  األراضي  هكتارات  عدد  إجمالي  بها  يقصد 
المحاصيل. ومن ثم، فإن المنطقة المحصودة تستثنى المناطق التي 
لم يحصد منها بسبب عوامل مختلفة، بالرغم من زرعها أو غرسها. 
إذا تم حصاد المحصول قيد الدراسة أكثر من مرة خالل السنة نتيجة 
للزراعة المتتالية )أي أن نفس المحصول مزروع أو مغروس أكثر 
من مرة في نفس الحقل خالل العام(، يتم حساب المنطقة عدة مرات 
مرة  إال  المحصودة  المنطقة  ُتسجل  ال  بينما  حصادها.  يتم  طالما 
واحدة فقط في حالة الجمع المتتالي للمحصول خالل العام من نفس 

المحاصيل الدائمة.

المزروعة  األراضي  إلى  المحصودة“  ”المنطقة  المصطلح  ويشير 
وصيد  المائية  الزراعة  في  المستخدمة  المياه  وكذلك  والغابات 

األسماك.

المنطقة المدمرة بالكامل 
– غير المحصودة

يقصد بها إجمالي عدد هكتارات األراضي حيث ال يتوقع ناتج الغلة 
مقارنة مع »السنة العادية«. وتتألف هذه المناطق المدمرة بالكامل 
المحاصيل  فيها  التي دمرت  من مجموع عدد هكتارات األراضي 

المزروعة بفعل الحدث الخطير وال يمكن إنتاجها.

ويشير المصطلح ”المنطقة المدمرة بالكامل - غير المحصودة“ إلى 
األراضي المزروعة والغابات وكذلك المياه المستخدمة في الزراعة 

المائية وصيد األسماك.
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المنطقة المدمرة جزئًيا

يقصد بها إجمالي عدد هكتارات األراضي حيث يتوقع انخفاض في 
الغلة بنسبة 30% على األقل مقارنة مع »السنة العادية«. وتتألف 
األراضي  إجمالي عدد هكتارات  المدمرة جزئيا من  المناطق  هذه 
المحاصيل المزروعة بفعل الحدث الخطير، كما  التي تأثرت فيها 

تعرض اإلنتاج للخطر.

ويشير المصطلح ”المنطقة المدمرة جزئًيا ”إلى األراضي المزروعة 
وصيد  المائية  الزراعة  في  المستخدمة  المياه  وكذلك  والغابات 

األسماك.

على  الصيانة  تكاليف 
في  القصير  المدى 

مرحلة بعد الكارثة

يقصد بها التكاليف المتكبدة للحفاظ على النشاط الزراعي في أعقاب 
المثال ال الحصر: شراء  الخطير )بما في ذلك على سبيل  الحدث 
المؤقتة  المياه والمرافق  الكهربائية ومضخات  المولدات  واستئجار 
والقروض الزراعية، وما إلى ذلك(. وال تشمل قيمة اإلنتاج والمرافق 

واآلالت التي تضررت مباشرة بفعل الكارثة.

التي  المخزنة  المدخالت 
لحق بها دمار

الحشرية  والمبيدات  واألسمدة  )البذور  المخزنة  المدخالت  حجم 
أو  الضرر  بها  لحق  التي  ذلك(  إلى  وما  الصيد  وُطعم  واألعالف 

الدمار نتيجة لحدث خطير في منطقة معينة.

خسارة أو فقدان اإلنتاج 

والغابات  والماشية  المحاصيل  إنتاج  حجم  انخفاض  بها  يقصد 
الخطير،  للحدث  نتيجة  األسماك  ومصائد  المائي  واالستزراع 
بالمقارنة مع توقعات ما قبل الكارثة. ويشمل هذا المصطلح انخفاض 
واالستزراع  والغابات  والماشية  المحاصيل  إنتاج  في  المخرجات 
المائي ومصائد األسماك. ويشمل أيضا انخفاض الصيد في مصائد 

األسماك فيما يتعلق باألحجام المتوقعة أو المتوسطة.

الذي  المخزن  اإلنتاج 
لحق به الضرر 

الماشية،  وإنتاج  )المحاصيل،  المخزن  اإلنتاج  حجم  به  يقصد 
واألسماك المصيدة، والخشب المخزن، وما إلى ذلك( الذي تضرر 
الدمار نتيجة لحدث خطير في منطقة معينة. ويستثنى  أو لحق به 
من ذلك المحاصيل والوجبات السمكية المخزنة التي تعتبر مدخالت 

زراعية / استزراع مائي.

الغلة  

يقصد بها حجم اإلنتاج المحصود لكل وحدة من المنطقة المحصودة؛ 
ويعبر عنها ككمية باألطنان )طن( لكل وحدة من المساحة )هكتار(، 
الغلة  من  األخرى  والخسائر  الحصاد  اقتطاع  خالل  من  وُتستمد 

البيولوجية.

خسارة الغلة 
الخطير،  الحدث  عن  الناتجة  المحاصيل  غلة  انخفاض  بها  يقصد 
بالمقارنة مع توقعات ما قبل الكارثة. ويعبر عنها بالفرق بين الغلة 

المتوقعة الغلة الفعلية )بعد الحدث الخطير(.
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التعريفمصطلحات األصول 

سفن الصيد 

والتي  حجم  أو  نوع  أي  ذات  العائمة  المتنقلة  الكائنات  بها  يقصد 
البحرية الستخدامها  المالحة والمياه  العذبة والمياه  المياه  تعمل في 
و/أو  والمحافظة  والتفريغ  والنقل  والتنقيب  والحصاد  الصيد  في 
تجهيز األسماك والمحاريات والكائنات المائية األخرى والمخلفات 

والنباتات. 

اآلالت مرافق 
المعالجة األولية

يقصد بها اآلالت والمعدات المستخدمة في زراعة المحاصيل وتربية 
الماشية، والغابات، واالستزراع المائي ومصايد األسماك. وتشمل 
)على سبيل المثال ال الحصر(: الجرارات والحازمات والحصادات 
الدراسات وموزعو األسمدة، والمحاريث، وآالت حصاد الجذر أو 
الحرث،  وأدوات  الري،  ومرافق  التربة،  وآالت  والبذر،  الكمأة، 
وجرارات الجر، وآالت األلبان، وآالت الحراجة، واآلالت المدولبة 
الصيد،  ومعدات  الصيد،  وسفن  المحمولة،  والمناشير  الخاصة، 
دعم  وسفن  والمهواة،  والمضخات  المائي،  االستزراع  ومغذيات 

االستزراع المائي، وما إلى ذلك.

مرافق المعالجة 
األولية

لمنتجات  األولي  للتجهيز  المستخدمة  واآلالت  المرافق  بها  يقصد 
المحاصيل األولية والماشية واألسماك والحراجة، إلعدادها لمزيد 

من المعالجة بغرض نشرها في السوق أو شحنها للتصدير. 

مرافق التخزين 

بعد  ما  فترات  باإلنتاج خالل  فيها  يحتفظ  التي  المرافق  بها  يقصد 
الحصاد. وتشمل: المستودعات والصوامع ومرافق معالجة الحبوب 
في  والبناء  األسمدة  وتخزين  الماشية  وإسكان  الناقلة  والجسور 
مرحلة ما بعد اإلطار ومخازن األسماك الباردة / بالتبريد والمجففة 

/ المدخنة، وما إلى ذلك.
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الملحق )4(: طريقة استخالص بديل لمتوسط تكلفة البناء

إن عملية اإلبالغ عن تكاليف البناء لكل نوع من القطاعات تعتبر أمًرا صعًبا، وبالتالي، يوجد 
الكثير من البلدان التي ال تتوافر فيه الوصول إلى معلومات التكلفة. ويتناول هذا القسم كيفية 

استخالص بديل للمتوسط الوطني لتكلفة البناء لكل متر المربع بالنسبة لجميع القطاعات.

وقد استحدث مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والشركاء العلميون منهجية هادفة 
إلى الحصول على بديل وطني لتكلفة البناء لكل متر مربع يمكن استخدامها كتقريب يطبق 

على كل القطاعات التي ال تتوافر فيها معلومات التكلفة. 

وتستند البيانات المستقاه من هذه المنهجية إلى تحليل بيانات قاعدة بيانات تكاليف بناء المساكن 
العالمية »كتيب تكاليف ومراجع البناء العالمي 2012« )البوصلة الدولية 2012()1(. وأظهرت 
تكلفة بناء المساكن لكل متر المربع عامل ارتباط معتدل ولكنه مرتفعا بما فيه الكفاية )حوالي 
60%( بين أكثر من 90 بلداً في البوصلة والناتج المحلي اإلجمالي للفرد )أنظر الشكل أدناه(

الشكل: العالقة بين تكلفة بناء المساكن لكل متر المربع والناتج المحلي اإلجمالي للفرد

وأنتج االنحدار اإلحصائي الصيغة التالية لتقييم تكلفة البناء لكل متر المربع في 85 بلًدا من 
عينة تقرير التقييم العالمي. 

للفرد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  * من  المربع = 3۰4 + ۰.۰118  متر  لكل  البناء  تكلفة 
الواحد.

ويقترح تطبيق هذه الصيغة على جميع المرافق في حالة عدم إمكانية الحصول على تكلفة 
البناء لكل قطاع.

1 - هذا هو المصدر الوحيد الذي يحتوي على معلومات قطرية متعددة لديها منهجية موثقة ومتسقة. ويستخدم هذا 
المنشور في جميع أنحاء العالم من خالل شركات االستشارة الهندسية لتقدير الميزانيات األولية لمشاريع البناء.



T
A

R
G

E
T

 C
ج(

( ة 
ايـ

لغـ
ا

130

تكاليف  لسنة 2۰13 الستخالص  العالمي  التقييم  تقرير  منهجية   :)5( الملحق 
الخسائر الناجمة عن تدهور الطرق

استخدمت المنهجية التالية وتم اختبارها في تقرير التقييم العالمي 2013 لتقييم قيمة األضرار 
التي لحقت بالطرق استناًدا إلى تدهور الطرق )عدد أمتار الطريق المتضررة( المسجلة في 
إعادة  تكاليف  وبيانات حول متوسط    الكوارث،  نظام جرد  الوطنية في  البيانات  مجموعات 
تأهيل وتعمير الطرق من دراسة شاملة أجراها البنك الدولي، ونظام معرفة تكاليف الطرق 
الذي وضعته وحدة النقل التابعة للبنك الدولي. وكان استنتاج هذه الدراسة عن حاجة وكاالت 
األعمال العامة والمتعاقدين واالستشاريين والمؤسسات المالية إلى الحصول على معلومات 
تتناثر هذه  تتوافر محلًيا بشكل عام، ولكن في كثير من األحيان  التي  الطرق،  تكاليف  عن 

المعلومات وتجمع بطريقة غير منهجية وغير منظمة.

تم إنشاء قاعدة بيانات نظام معرفة تكاليف الطرق عالمًيا مع البيانات التي تم جمعها في المقام 
األول من المشاريع الممولة من البنك الدولي وتحتوي على أكثر من 1.500 سجل من 65 

بلًدا نامًيا. تم تجميع كل هذه البيانات في ملف واحد متاح للجمهور على الرابط أدناه:

 http://www.worldbank.org/transport/roads/tools.htm 

واستخلص نظام معرفة تكاليف الطرق إلى تقديرات ألعمال الصيانة )التجديد وإعادة التأهيل 
والتحسين(، وأعمال التطوير )تشييد طرق جديدة(. كما لخص النتائج التي حققتها مناطق البنك 

الدولي وتصنيف الطرق على أنها ممهدة وغير ممهدة.

تأثير  قيمة  لقياس  كبديل  الطرق  إصالح  تكلفة  اعتبار  تم  العملية،  هذه  بآثار  يتعلق  وفيما 
الكوارث، حيث أن معظم األعمال المتعلقة بالطرق بعد الكوارث يجب اعتبارها إعادة تأهيل، 
بالرغم من بعض األحوال التي تتطلب بناء الطرق بالكامل. وتعد أرقام تكاليف إعادة التأهيل 

أكثر تحفًظا بكثير من أعمال التطوير.

وفي حين أن المتوسطات في المنطقة تختلف اختالًفا طفيًفا، فإن عدد السجالت لكل منطقة 
حسب نوع العمل ال يعتبر ممثاًل إحصائًيا كافًيا في بعض المناطق التي ال يوجد فيها سوى 
عدد قليل جًدا من المشاريع؛ ولذلك، تم اتخاذ القرار باستخدام المتوسطات العالمية بداًل من 

المتوسطات اإلقليمية لتكاليف إعادة التأهيل.

ولوحظ أيضا أن األرقام في نظام معرفة تكاليف الطرق قد تم التعبير عنها بالدوالر األمريكي 
عام 2002. وبالتالي، تم تقديم النتائج إلى القيمة الحالية باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي 

اإلجمالي.
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ومن أجل إدخال الفرق الحسابي في التكلفة بين الطرق الممهدة وغير الممهدة، التي تعد كبيرة، 
يتبعه  الذي  النمط  نفس  تقرًيبا  فئة  كل  الطرق على  تدهور  توزيع  اتباع  المفترض  من  كان 
التوزيع الوطني للطرق في كل فئة. وتحقيًقا لهذه الغاية، استخدمت الحسابات البيانات التي 
نشرها البنك الدولي للنسبة المئوية لشبكة الطرق في البلد الممهدة على أساس سنوي )انظر: 

.) http://data.worldbank.org/indicator/IS.ROD.PAVE .ZS

وقد أخذ المؤشر األخير لكل بلد. ويمكن تحسين هذا الحساب باستخدام النسب المئوية التفاضلية 
حسب السنة، ولكن لوحظ أن التوزيع حسب الطرق الممهدة وغير الممهدة ال يتغير بشكل 

ملحوظ على مر السنين، وال يبرر التعقيد اإلضافي في محرك الحساب.

فيما يلي التكاليف التي تم الحصول عليها للبنك:

متوسط تكاليف األعمال لكل كم:

الطرق غير الممهدة الطرق الممهدة 

إعادة الرصف بالحصى 000.11 دوالر المعبدة 000.02 دوالر أمريكي/ كم 
أمريكي/ كم

تحسينات 000.27 دوالر أمريكي / كم إحالالت وظيفية 000.65 دوالر أمريكي/ كم

ال يوجدإحالل هيكلي 

إعادة تأهيل 000.13 دوالر أمريكي/ كم إعادة تأهيل 000.412 دوالر أمريكي/ كم 

تمهيد 000.452 دوالر أمريكي/ كم بناء 000.668 دوالر أمريكي/ كم 

الجدول - تكاليف الطرف لكل كيلو متر

وبعد تحويل هذه التكاليف إلى قيم عام 2012)قيم 1.316(، بلغت قيم تكاليف إعادة التأهيل 
281.624دوالر أمريكي و40.796 دوالر أمريكي لكل كيلومتر على التوالي. 
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 مذكرة تقنية بشأن البيانات
 والمنهجية المستخدمة لتقدير
 األضرار التي تلحق بالهياكل

 األساسية وتعطل الخدمات
 األساسية من أجل قياس تحقيق

 الغاية »د« إلطار سنداي للحد من
مخاطر الكوارث

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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1- لمحة عامة                                              

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »د« إلطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الغاية »د«: الحد بدرجة كبيرة من إحداث الكوارث أضراًرا في الهياكل األساسية الحيوية 
وتسببها في تعّطل الخدمات األساسية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، بطرق منها 

تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2۰3۰.

بالهياكل األساسية  الالحقة  بقياس األضرار  بناء مؤشر يسمح  الوثيقة منهجية  وتلخص هذه 
العامــل  الخبراء  فريق  طلب  وقد  بالكوارث.  المرتبطة  األساسية  الخدمات  وتعّطل  الحيوية 
بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي 
A/ القرار المتحدة في  العامة لألمم  الجمعية  أقرته  الذي  تقريره،  الكوارث في  من مخاطر 
بالعمل  االضطالع  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  من   ،RES/71/276
لقياس  الالزمة  والمنهجيات  فوقية  وبيانات  دنيا  فنية لصياغة معايير  إرشادات  وتقديم  الفني 

المؤشرات العالمية.

وتقترح هذه المنهجية جمع واستخدام جرد بسيط لعدد مرافق الهياكل األساسية التي تضررت 
أو دمرت بسبب الكوارث وعدد حاالت تعطل الخدمات األساسية بدرجة ملحوظة التي تعزي 
التغطية  نطاق  وانخفاض  الجزئية  االنقطاع  وحاالت  االنقطاع  ذلك  في  بما  الكوارث،  إلى 

وانخفاض جودة الخدمة.

2- المقدمة                                                          

تشير الغاية »د« إلى حالتين منفصلتين ولكن مترابطتين. وهما، الحالة التي تضررت فيها 
الهياكل األساسية الحيوية )دون أن تتوقف الخدمات بالضرورة أو تعرض جودتها للخطر( 

أو دمرت. والثانية، تعطل الخدمات األساسية )التي يمكن أن يصاحبها أضرار أو بدون(.

العناصر  النظر في  فينبغي  الكارثة،  بفعل  الخدمة  انقطاع  جميع جوانب  قياس  وإذا ما أريد 
التالية: طول فترة االنقطاع، وحاالت تعّطل الخدمة نتيجة لكارثة، وطول كل انقطاع، وعدد 

المستخدمين الذين يعانون من االنقطاع أو انخفاض جودة الخدمة المقدمة.

ومع ذلك، سيكون القياس المفّصل لالنقطاع بالنظر في جميع الجوانب المذكورة أعاله مهمة 
معقدة للغاية على الصعيد العالمي، وال يمكن على األرجح توافر البيانات أو إمكانية جمعها 
البيانات  بناء  سيكون  الخصوص،  وجه  وعلى  البلدان.  معظم  في  ومجدية  عملية  بطريقة 

األساسية للفترة بين 2۰15-2۰17 تحديًدا كبيًرا بالنسبة لمعظم البلدان.
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وتراقب المؤشرات المركبة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عنصري الغاية »د«. 
الخدمات  و«انقطاع   )1- )د  الحيوية«  األساسية  بالهياكل  لحقت  التي  »األضرار  وهما: 
الغاية »د« في  المطلوبة لمؤشرات  البيانات  األساسية« )د -5(. وسيجري جمع جزء من 

إطار الغايتين »ب« و»ج«، مما يقلل من عبء جمع البيانات بالنسبة للدول األعضاء.

بالهياكل  لحقت  التي  مباشرة عناصر »األضرار   4- د  و   3- د   ,2- د  المؤشرات  وتراقب 
التي  األساسية  الهياكل  وحدات  وعدد  المرافق  عدد  قياس  خالل  من  الحيوية«  األساسية 

تضررت أو دمرت. 

وتراقب المؤشرات د -6, د -7 و د -8 مباشرة عناصر »انقطاع الخدمات األساسية« للغاية 
»د« من خالل حساب عدد حاالت تعطل الخدمات األساسية بفعل الكارثة.

الفردية  الخدمات  انقطاع  حاالت  يلي:  ما  تشمل  حقيقة »التعطل«  أن  على  التشديد  وجرى 
الخدمة أو  التي توفر  الشبكات  بالمرافق أو  المتعددة ولمدة قصيرة أو طويلة واألضرار  أو 
االنخفاض الممكن قياسه أو مالحظته في جودة الخدمة أو انخفاض عدد السكان الذين يشملهم 

نطاق الخدمة أو الجمع بين كل ما سبق. 

وفي إطار هذا المخطط، إذا حدث أثناء وقوع كارثة أو نتيجة لهذه الكارثة أو كليهما أي من 
الحاالت المذكورة أعاله لخدمة معينة، فإنه سيعتبر بمثابة تعطل واحد للخدمة. وبعبارة أخرى، 
يمكن تعطل خدمة مرة واحدة في كل كارثة، ويمكن تعطل العديد من الخدمات أثناء وقوع 
كارثة. ويمكن أيًضا أن يؤخذ في الحسبان تعطل الخدمات المتتالي )على سبيل المثال، عندما 

يتسبب انقطاع الكهرباء في تعطيل الخدمات الصحية( حيث يمكن أن تنسب إلى الكوارث.

وفيما يلي أمثلة على حاالت التعطل: 

مثال 1: تأثر إمدادات المياه خالل الفيضانات وأحياًنا بعدها في إحدى المقاطعات،   -  
حيث لم تكن المياه على درجة النقاء المطلوبة، ونظًرا لتضرر العديد من مصادر 
المياه النقية، كان يجب أن يستغرق تنقيتها 6 ساعات يومًيا خالل شهر واحد. 
وهذا يعني في ظل هذه المنهجية، تعطل خدمة المياه بفعل كارثة واحدة )تعطل 

واحد(.

مثال 2: نتيجة لعواصف الرياح، حدث تقلب في جهد الكهرباء وانقطعت عدة   -  
مرات في أجزاء مختلفة من المدينة، مما أدى إلى ترك العديد من األحياء دون 
وكنتيجة  الواحدة.  الكارثة  هذه  بسبب  تعطلت  الكهرباء  أن  يعني  كهرباء. وهذا 
لتعطل الكهرباء، توقفت إمدادات المياه واالتصاالت أيًضا في عدة أحياء. وهذا 
يعني أنه في هذه الكارثة، تعطلت ثالث خدمات )الكهرباء واالتصاالت والمياه(، 

وتحسب ثالث )3( حاالت انقطاع.

الهياكل  ألضرار  كمؤشر   1- د  المؤشر  حساب  وتقترح  خيارات  عدة  األمانة  درست  وقد 
أعداد مرافق  الخدمة. وتحسب  د -5 كمؤشر النقطاع  المؤشر  الحيوية وحساب  األساسية 
الهياكل األساسية أو الخدمات التي تعرضت ألضرار أو تعطل واعتبارها نسبة إلى السكان 

الذين يمثلون المؤشر لكل 100.000 من السكان.
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إال أنه يوجد تحدًيا تقنًيا هاًما جًدا يتعلق بمفاهيم الوحدات والمرافق في المؤشر د -1. ففي 
حين أن مفهوم الهيكل األساسي واضًحا في العديد من بنود الهيكل األساسي )على سبيل المثال 
المطار أو محطة توليد الكهرباء(، فإن مفهوم الوحدة يجب تعريفه باإلضافة إلى توضيح كيفية 
وبين  بينها  يخلط  ثم ال  ومن  متسقة،  بطريقة  والمرافق  الوحدات  توحيد  المؤشر على  عمل 

وحدات القياسات األخرى.

بالشبكات. ويقاس  يتعلق  فيما  تتسم بشدتها بوجه خاص  العملية على تحديات  وتنطوي هذه 
الضرر الذي يلحق بالشبكات عادة بوحدات مختلفة، مثل الوحدات الخطية )على سبيل المثال، 
كيلومترات الطرق أو السكك الحديدية(. وبالتالي، قد يكون من الصعب إنشاء مفهوم الوحدة 

أو المرفق.

وفي حالة المؤشر د -4، تشير وحدات الشبكة إلى عدد الشرائح التي يمكن تحديدها بوضوح 
من الشبكة المتأثرة )مثل عدد الطرق المتضررة( بداًل من القياس الخطي أو الطرق األخرى 

لقياس عناصر الشبكة )مثل عدد الكيلومترات للطرق المتضررة(.

اقتصادًيا، فإن األمانة  تقييًما  القياس األخرى قد تتطلب  الخطية ووحدات  الوحدات  وبما أن 
المعّرف هنا  النحو  الوحدات على  لكل من عدد  البيانات  جمع  الدول األعضاء  تقترح على 
)على سبيل المثال عدد الطرق المتضررة( ووحدات قياس الضرر )عدد كيلومترات الطرق 

المتضررة(.

3- المؤشرات                                                   

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث لقياس 
A/ الغاية العالمية »د« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار

RES/71/276، تقرير فريق الخبراء العامــل الحكومي الـدولي المفتوح العضوية المعني 
بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

راجع الملحق 1 – المالحظة الفنية بشأن الغاية »ج« لالطالع على تعريف البيانات الفوقية. 
وتتشارك المؤشرات د -4 و د -8 نفس التنسيق مع المؤشرات ذات الصلة بالغاية »ج« )د 

-5 القيمة االقتصادية لألضرار التي لحقت بالهياكل األساسية(
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المؤشرالرقم

أضرار الهياكل األساسية الحيوية التي تعزي إلى الكوارث. )مؤشر مركب(د -1

عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث.د -2

عدد المرافق التعليمية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث.د -3

د -4

عدد الوحدات والمرافق من الهياكل األساسية الحيوية األخرى التي دمرت أو 
تضررت بفعل الكوارث.

سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب للدول 
األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة. ويتعين إدراج الهياكل األساسية 

الخاصة بالحماية والهياكل األساسية المراعية للبيئة عند االقتضاء.

عدد حاالت تعطل الخدمات األساسية التي تعزي إلى الكوارث. )مؤشر مركب(د -5

عدد حاالت تعطل الخدمات التعليمية التي تعزي إلى الكوارث.د -6

عدد حاالت تعطل الخدمات الصحية التي تعزي إلى الكوارث.د -7

د -8

عدد حاالت تعطل الخدمات األساسية األخرى التي تعزي إلى الكوارث.

سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب للدول 
األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة.

أهداف  المعني بمؤشرات  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  اقترح فريق  إلى ذلك،  باإلضافة 
التنمية المستدامة، في تقريره E/CN.2/2017/3، استخدام نفس هذه المؤشرات في قياس 

الغايات العالمية المرتبطة بالكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة 11. 

 E/2017/24-E/CN.3/2017/35 اعتمدت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في تقريرها
في الدورة الثامنة واألربعين إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 التي أعدها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 
مشروع  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يعتمد  بأن  وأوصت  المستدامة،  التنمية  أهداف 

القرار)1( ذي الصلة.

1- مشروع القرار 1- عمل اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
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4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                      

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث«

المصطلحات الرئيسية                                                                 

الهيكل األساسي الحيوي

التي تقدم خدمات ضرورية لسير  المادية والمرافق والشبكات وسائر األصول  الهياكل  هي 
الحياة االجتماعية واالقتصادية للجماعة المحلية أو المجتمع. 

المصطلحات الرئيسية 

لحماية  المصممة  البناء  عناصر  مجموعة  عبارة عن  بالحماية:  الخاصة  األساسية  الهياكل 
البشرية واألصول المجتمعية من أخطار مختلفة، بما في ذلك، من بين جملة أمور،  الحياة 
الفيضانات والفيضانات المفاجئة واالنهيارات األرضية والتسونامي والزالزل والرياح وهبوب 

عواصف قوية.

وتشمل أمثلة الهياكل األساسية الخاصة بالحماية ما يلي:

جدران حماية الفيضان والدفاعات ضد فيضان األنهار.  •  

أنظمة الصرف وعناصر التعزيز األرضي للوقاية من االنهيارات األرضية  •

القنوات والسدود والحواجز وغيرها من آليات تنظيم المياه  •  

الدفاعات الساحلية ضد هبوب العواصف القوية والتسونامي  •  

أنظمة ملجأ/ مأوى األعاصير المدارية والزوابع  •  

الهيكل األساسي لنظم رصد األخطارواإلنذار المبكر  •  

الطبيعية  للمناطق  للبيئة: عبارة عن شبكة مخططة استراتيجًيا  المراعية  الهياكل األساسية 
لتقديم مجموعة واسعة من  بيئية أخرى تم تصميمها وإدارتها  الطبيعية ذات مميزات  وشبه 
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خدمات النظم البيئية )النظم اإليكولوجية( مثل تنقية المياه، ونوعية الهواء، ومساحة لالستجمام 
والتخفيف من حدة المناخ والتكيف وإدارة آثار الطقس الرطب التي توفر العديد من الفوائد 

المجتمعية.

وفي حين أن الهيكل األساسي لمياه العاصفة الرمادية ذات الغرض الواحد – التي عبارة عن 
أنظمة أنابيب الصرف ومعالجة المياه التقليدية - مصممة لنقل مياه العواصف الحضرية بعيًدا 
عن البيئة المبنية، فإن الهياكل األساسية المراعية للبيئة تعمل على الحد من مياه العواصف 

ومعالجتها من مصدرها أثناء تحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية.

وفيما يلي بعض العناصر التي تشكل الهياكل األساسية المراعية للبيئة: 

الحدائق والمناطق الخضراء  •  

حدائق المطر  •  

أنظمة التخزين وخنادق تسريب المياه الجوفية   •  

خزانات مياه العواصف اإلقليمية  •  

نظم غابات المانغروف لحماية السواحل   •  

ظالل األشجار الحضرية  •  

الخدمات األساسية: هي الخدمات الالزمة لجميع أفراد المجتمع للعمل على نحو فعال أو 
مناسب.

وتشمل األمثلة على الخدمات األساسية إمدادات المياه والمرافق الصحية والرعاية الصحية 
والتعليم. كما تشمل أيًضا الخدمات التي توفرها الهياكل األساسية الحيوية مثل الكهرباء 

واالتصاالت والنقل وإدارة النفايات الالزمة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع للعمل. 

وبالنسبة لهذا المؤشر، يقترح قياس تعطل أو انقطاع أو انخفاض نوعية الخدمات األساسية 
للخدمات العامة التالية:

المرافق التعليمية: الحضانة ورياض األطفال والمدارس االبتدائية أو المتوسطة 
التدريب  ومراكز  والجامعات  والكليات  الصناعية  الفنية  والمدارس  الثانوية  أو 

وتعليم الكبار والمدارس العسكرية ومدارس السجون.

المحلية واإلقليمية  المرافق الصحية: المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات 
والدرجة الثالثة ومراكز العيادات الخارجية والمختبرات الصحية والمرافق العامة 

التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية األولية.
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الكهربائي  التيار  نقل  ونظام  الكهرباء  توليد  مرافق  الطاقة:  أو  الكهرباء  نظام 
والتوزيع ومراكز اإلرسال واألعمال األخرى. 

نظام الصرف الصحي: نظام األعمال الصحية والصرف الصحي وجمع ومعالجة 
النفايات الصلبة.

إدارة النفايات الصلبة: جمع ومعالجة النفايات الصلبة.

نظام النقل: شبكات الطرق والسكك الحديدية )بما في ذلك المحطات( والمطارات 
والموانئ

إمدادات المياه: نظام إمدادات مياه الشرب )منافذ المياه ومحطات معالجة المياه 
والمجاري المائية والقنوات التي تحمل مياه الشرب وصهاريج التخزين(.

)شبكة  الهاتف  وشبكات  محطات  واالتصاالت:  المعلومات  تكنولوجيا  نظام 
اإلعالمية  والمكاتب  البريد  ومكاتب  والتلفزيون  اإلذاعة  ومحطات  االتصاالت( 

وخدمات اإلنترنت والهواتف الالسلكية والهواتف المحمولة.

الحرائق  إدارة  وخدمة  الكوارث  إدارة  مكتب  الطوارئ:  لحاالت  االستجابة 
والشرطة والجيش ومراكز عمليات الطوارئ.

5- منهجية الحساب                                                 

تقترح الطريقة المقترحة لحساب المؤشرات المركبة د-1 و د-5 إنشاء مؤشر يستند إلى جرد 
بسيط لوقوع األضرار وحاالت التعطل ذات الصلة بحجم سكان كل بلد بحيث يعكس األهمية 

النسبية لهذه األضرار وحاالت التعطل. 

وتتألف هذه المنهجية من ثالث خطوات- حيث أبرزت األمانة التحديات التي تواجها في كل 
خطوة منها

بفعل  التعطل  وحاالت  المادية  األضرار  عن  النوعية  جيدة  بيانات  جمع   :1 الخطوة 
الكوارث.

المتضررة  والوحدات  المرافق  وعدد  التعطل  حاالت  وقوع  عدد  حساب  الخطوة 2: 
استناًدا إلى بيانات المصدر.

الخطوة 3: تحويل عدد حاالت التعطل بنسبة إلى السكان وحساب عدد حاالت التعطل 
لكل 100.000 من السكان. 
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وتقترح منهجية األمانة حساب المؤشرات على النحو التالي: 

األساسي  الهيكل  ومرافق  وحدات  عدد   – الحيوي  األساسي  الهيكل  ضرر  مؤشر  د-1= 
المتضرر/ السكان * 1۰۰.۰۰۰

د-5= مؤشر حاالت تعطل الخدمة = عدد حاالت التعطل الواقعة/ السكان * 1۰۰.۰۰۰

واإلبالغ  المتضررة  المرافق  وحدات  وعدد  الواقعة  التعطل  حاالت  عدد  بحساب  ويوصى 
عنها من خالل قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث. وستجمع هذه 
الهياكل  المدارس ووحدات ومرافق  الكوارث، عدد  لجميع  بالنسبة  منفصل،  بشكل  الطريقة 
األساسية والصحية المتضررة. وستساهم الحاالت التي تتأثر فيها أكثر من مدرسة أو مرفق 

صحي أو المرافق األخرى بالمزيد من الجمع.

وستكون الحاالت التي تؤثر على خدمات متعددة ومرافق متعددة للهياكل األساسية الحيوية 
أكثر ترجيًحا من الحاالت التي تتأثر فيها خدمة أو هيكل أساسي واحد فقط. وجرى التشديد 

على جمع حاالت التعطل والضرر في المرافق التعليمية والصحية وتسجلهم.

ومن المهم مالحظة أن جمع البيانات المتعلقة بعدد مرافق الصحة والتعليم والهيكل األساسي 
المتضرر واإلبالغ عنه مطلوب للهدف »ج«، وبالتالي فإن اعتماد هذا الخيار ال يمثل عبًئا 

إضافًيا لجمع البيانات.
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6- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة             

توصيات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

ينبغي حساب المؤشرات د-1 إلى ي-4 استناًدا إلى نفس البيانات ونفس وحدات ومرافق 
الهياكل األساسية الحيوية على النحو المدروس في المؤشرات ج-3 و ج-5.  

توصيات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

أن  كما  الفوقية.  البيانات  نفس  باستخدام  و ج-5  د-4  المؤشرات  بيانات  ينبغي وصف 
تنسيق البيانات الفوقية شائع في الغايتين ج-3 و د-8. 

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن تصنيف التصنيف الصناعي القياسي الدولي يشمل 
بالفعل رموز ومجموعات المرافق الصحية والتعليمية. 

من  إضافية  مجموعة  األمانة  ستحدد  العالمية،  سنداي  إطار  غايات  رصد  وألغراض 
التصنيف  فيها  ينظر  وال  اإلنتاجية  غير  األصول  أنواع  مع  تتطابق  قد  التي  الرموز 
الصناعي القياسي الدولي. وهذا قد يشمل أصواًل مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية 

والموانئ والمطارات ومرافق توليد الطاقة ومرافق المياه وما إلى ذلك.

وستقدم األمانة مجموعة أولية من البيانات الفوقية التي تصف الخدمات األساسية ألغراض 
المؤشر د-8.



رقم 
المؤشرالمؤشر 

أضرار الهياكل األساسية الحيوية التي تعزي إلى الكوارث. )مؤشر مركب(د -1

د -2

عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة )المرتبطة بالمؤشر ج-5(:

D-2 عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث

]متطلبات التصنيف المطلوبة[ )كما في المؤشر ج-5(:

الخطر

الجغرافيا )الوحدة اإلدارية(

مستوى التأثر )المتضرر/ المدمر(

في  األعضاء  الدول  رغبت  وإذا  كبير(.   / متوسط   / )صغير  المرفق  حجم 
ونوع  حجم  حسب  تصنيفها  طريق  عن  تفصياًل  أكثر  خسائر  عن  اإلبالغ 
 C-5 األصول، ينبغي لها أن تستخدم آلية البيانات الفوقية المحددة في المؤشر

إلعالن هذا التصنيف.

د -3

عدد المرافق التعليمية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث.
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة )المرتبطة بالمؤشر ج-5(:

د-3 عدد المرافق التعليمية التي دمرت أو تضررت بفعل الكوارث

]التصنيف المطلوب[ )كما في المؤشر ج-5(:

الخطر

الجغرافيا )الوحدة اإلدارية(

مستوى التأثر )المتضرر/ المدمر(

في  األعضاء  الدول  رغبت  وإذا  كبير(.   / متوسط   / )صغير  المرفق  حجم 
ونوع  حجم  حسب  تصنيفها  طريق  عن  تفصياًل  أكثر  خسائر  عن  اإلبالغ 
األصول، ينبغي لها أن تستخدم آلية البيانات الفوقية المحددة في المؤشر ج -5 

إلعالن هذا التصنيف
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أو د -4 دمرت  التي  األخرى  الحيوية  األساسية  الهياكل  من  والمرافق  الوحدات  عدد 
تضررت بفعل الكوارث.

سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب للدول 
األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة. ويتعين إدراج الهياكل األساسية 

الخاصة بالحماية والهياكل األساسية المراعية للبيئة عند االقتضاء.

يالحظ أن هذا المؤشر يشارك )أو ينبغي أن يشارك( البيانات والبيانات الفوقية مع 
 .C-5 المؤشر

]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

:)C-5 البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة )المرتبطة بالمؤشر

بالنسبة لكل نوع من الهياكل األساسية المعلن عنها في البيانات الفوقية   •
التي تتأثر بالكوارث:

C-5a: نوع األصول )الرمز، راجع البيانات الفوقية(  -

C-5b: عدد الوحدات أو المرافق الخاصة بأصول الهيكل األساسي   -
المتضررة / المدمرة

C-5c: قياس األضرار التي لحقت بوحدات الشبكة )تحسب بوحدات   -
القياس مثل األمتار أو الكيلومترات(

تعريف البيانات الفوقية التي تصف األصول وعناصر الهيكل األساسي

بالنسبة لكل نوع من األصول اإلنتاجية المبلغ عنها:

الرمز   -

الوصف  -

المجموعة أو القطاع االقتصادي / النشاط في التصنيف الصناعي القياسي   -
الدولي أو التصنيف المعتمد

وحدات القياس )متر مربع، طن متري، هكتار، كليو متر وما إلى ذلك(  -

القيمة لكل وحدة قياس ]السلسلة حسب عام 2005 ... 2030[  -

% من قيمة المعدات واألثاث والمواد والمنتجات  -

% من قيمة ما يرتبط بها من الهيكل األساسي المادي  -
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عدد حاالت تعطل الخدمات األساسية التي تعزي إلى الكوارث.د -5
 )مؤشر مركب( – راجع المنهجية 

البيانات الفوقية
هناك حاجة إلى معايير ديمغرافية واجتماعية - اقتصادية إضافية

السكان:
سكان البلد لكل سنة من عملية تقديم التقارير.

سيحسب المؤشر الوطني باستخدام سكان البلد.
المؤشر العالمي عبارة عن مجموع سكان جميع البلدان الذين تم اإلبالغ عنهم.

عدد حاالت تعطل الخدمات التعليمية التي تعزي إلى الكوارث.د -6
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة )المرتبطة بالمؤشر د -3(:

د -6 عدد حاالت تعطل الخدمات التعليمية التي تعزي إلى الكوارث.
]التصنيف المطلوب[: 

الخطر
الجغرافيا )الوحدة اإلدارية(

ويعني التعطل واحد من المعاني التالية أو مزيج منها:
انقطاع تقديم الخدمة جزئًيا أو كلًيا مرة واحدة أو أكثر بفعل للكارثة  -  

تدهور مستوى جودة الخدمة  -  
انخفاض نطاق تغطية الخدمة  -  

تضرر أو تدمير الهيكل األساسي  -  

عدد حاالت تعطل الخدمات الصحية التي تعزي إلى الكوارث.د -7
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة )المرتبطة بالمؤشر د -2(:

د -7 عدد حاالت تعطل الخدمات الصحية التي تعزي إلى الكوارث.
 ]التصنيف المطلوب[: 

الخطر
الجغرافيا )الوحدة اإلدارية(

ويعني التعطل واحد من المعاني التالية أو مزيج منها:
انقطاع تقديم الخدمة جزئًيا أو كلًيا مرة واحدة أو أكثر بفعل للكارثة  -  

تدهور مستوى جودة الخدمة  -  
انخفاض نطاق تغطية الخدمة  -  

تضرر أو تدمير الهيكل األساسي  -  
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عدد حاالت تعطل الخدمات األساسية األخرى التي تعزي إلى الكوارث.د -8
سيترك تحديد عناصر الهياكل األساسية الحيوية التي ستدرج في الحساب للدول 

األعضاء وسيوصف في البيانات الفوقية المرافقة.
]الحد األدنى من البيانات المطلوبة[:

البيانات المطلوب جمعها لكل كارثة
بالنسبة لكل نوع من الخدمات المعلن عنها في البيانات الفوقية التي   •  

تتأثر بالكوارث:
D-8a: نوع األصول )الرمز، راجع البيانات الفوقية(  -  

D-8b: هل تعطلت الخدمة اإلجابة بنعم أو ال  -  
تعريف البيانات الفوقية التي تصف عناصر الخدمات والهياكل األساسية

بالنسبة لكل نوع من األصول اإلنتاجية المبلغ عنها:
الرمز   -  

الوصف  -  
المجموعة أو القطاع االقتصادي / النشاط في التصنيف الصناعي   -  

القياسي الدولي أو التصنيف المعتمد
يرجى الرجوع إلى الملحق 1 – المالحظة الفنية بشأن الغاية »ج« لالطالع على 

مزيد من المعلومات وأمثلة على نموذج البيانات الفوقية المقترح. 
الخدمات الموصي بشأن جمع البيانات:

تعطل خدمات المياه )مرتبطة بالمؤشر د-4(  -  
تعطل خدمات الصرف الصحي )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  

تعطل خدمات النقل )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  
تعطل الخدمات الحكومية )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  

تعطل خدمات الطاقة والكهرباء )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  
تعطل خدمات الطوارئ )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  

تعطل خدمات االتصاالت /خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -  
)D-4 مرتبطة بالمؤشر(

تعطل خدمات النفايات الصلبة )مرتبطة بالمؤشر  د-4(  -  
التي  االفتراضية  الفوقية  البيانات  من  يتجزأ  ال  جزًءا  القطاعات  هذه  وستكون 

تضيفها أمانة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
]التصنيف المطلوب[: 

الخطر
الجغرافيا )الوحدة اإلدارية(

ويعني التعطل واحد من المعاني التالية أو مزيج منها:
انقطاع تقديم الخدمة جزئًيا أو كلًيا مرة واحدة أو أكثر بفعل للكارثة  -  

تدهور مستوى جودة الخدمة  -  
انخفاض نطاق تغطية الخدمة  -  
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6- مسائل محددة                                              

على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء الحكومي )A/71/644(، اتفقت الدول األعضاء 
على أن البلدان يجوز لها أن تختار استخدام منهجية وطنية أو أساليب قياس وحساب أخرى 
لقياس عدد الوفيات وحاالت المفقودين التي تعزي إلى الكوارث، بالنظر إلى الفروق الكبيرة 
للغاية بين النظم القانونية على مستوى العالم. وأوصى الفريق أيضاً بأن تحافظ البلدان على 

اتساق البيانات الفوقية في حالة تغيير المنهجية.

إال أن البلدان يجب عليها تحديد كيفية مواجهة عدد من التحديات المهمة بطريقة متسقة في 
جميع مراحل عملية جمع البيانات:

البيانات اإلحصائية:

تتأثر بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث تأثًرا كبيًرا باألحداث الكارثية واسعة النطاق التي 
تمثل قيم متطرفة من حيث األضرار التي لحقت بالهيكل األساسي الحيوي. ويوصي مكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بأن تبلغ البلدان البيانات حسب الحدث، حتى يمكن 
إجراء تحليل تكميلي للحصول على االتجاهات واألنماط التي يمكن فيها إدراج أو استبعاد هذه 

األحداث الكارثية )التي يمكن أن تمثل القيم المتطرفة من حيث الضرر(.

 الجوانب الزمنية لجمع البيانات:

الجوانب  بالمؤشرات على مسألة  المتعلقة  البيانات  المرتبطة بجمع  الهامة  التحديات  تنطوي 
الزمنية للنسب  وتحديد الفترات الزمنية.

بالقرب من وقت بداية  النطاق والمفاجئة، حيث تحدث معظم اآلثار  الكوارث الصغيرة  في 
التي  البيانات  النهائية وإعالن  البيانات في صورتها  االنتهاء من جمع  يتسم  الحدث،  ظهور 
قد تظهر- على  التحديات  أن بعض  إال  نسبياً.  بالوضوح  نهائية  بيانات  أنها  تم جمعها على 
سبيل المثال فيما يتعلق بتعريف الفترة التي ينبغي بعدها أن تنعكس حاالت تعطل الخدمة أو 

األضرار التي لحقت بالهيكل األساسي في البيانات المجمعة كواقعة تعزي إلى الكارثة. 

وفي هذه الحاالت، تتخذ كل دولة من الدول األعضاء قرارا بوقف اإلنتاج، استناًدا إلى نظامها 
القانوني وإجراءات جمع البيانات الخاصة بها. فمن ناحية، قد تستغرق بعض الحاالت وقتا 
طويال قبل أن تتمكن من تسجيلها )على سبيل المثال مع خدمة تفشل بعد فترة طويلة بسبب 
كارثة(. وبصفة عامة، يفترض أن هذه الحاالت تمثل أقلية صغيرة وال ينبغي أن تؤثر على 
للبيانات التي يتم جمعها ضمن فترات زمنية معقولة  القوة اإلحصائية، من منظور عالمي، 

ومتناسقة.

الحساسية  من  كامالً  قدراً  تتوخى  أن  تقرر  أن  األخرى  األعضاء  للدول  يجوز  ذلك،  ومع 
األضرار  بعض  أن  حتى  ينبغي  أنه  يعني  مما  الخدمة،  وانقطاعات  األضرار  جميع  إزاء 
وانقطاعات الخدمة المحددة بعد الحدث بفترة طويلة يجب أن تقيد في اإلحصاءات ومراعاتها 
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في اإلحصائيات. بغض النظر عن تأثير ذلك على البيانات اإلجمالية. وفي كلتا الحالتين، تتمثل 
التوصية في االستمرار في استخدام معاملة متسقة مع هذه البيانات.

في الكوارث الواسعة النطاق والبطيئة الظهور والطويلة األمد، حيث تتراكم الخسائر بمرور 
الوقت، تكون المسألة أكثر إشكالية. فالكوارث الواسعة النطاق تستلزم عادة مرحلة استجابة 
لتحديد  المعقدة  المعلومات  من  أكبر  قدر  إدارة  تستلزم  أو  المثال،  سبيل  على  بكثير،  أطول 
البطيئة  الكوارث  تمتد  وقد  الكوارث.  إلى  تنسب  التي  النهائية  االنقطاع  وحاالت  األضرار 
الظهور والطويلة األمد )مثل الجفاف( على مدى سنوات عدة، وتقترن بالتحدي المتمثل في 
تركيب المعلومات على مدى الفترة الزمنية للكارثة. ومع ذلك، ينبغي اإلبالغ عن البيانات 
على أنها ضرر أو حالة انقطاع في السنة التي وقعت فيها دون انتظار الوقف الكامل لمرحلة 

االستجابة أو الكارثة.

الكوارث  أثناء  لتقييم األضرار والخسائر االقتصادية  وعادة ما يكون هناك إطاران زمنيان 
الواسعة النطاق أو في أعقابها، أولها »التقييم السريع« الذي يتم تنفيذه غضون شهر واحد 
)28 يوًما( للكوارث التي تحدث باستخدام منهجيات مثل تقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث. 
ويتمثل الغرض من هذه التقييمات في توفير أرقام موثوقة وكافية آللية إطالق النداء اإلنساني 
/ اإلغاثة، مثل نداءات األمم المتحدة العاجلة أو صندوق التضامن األوروبي أو آليات المعونة 

الدولية األخرى.

ويجرى استكمال النوع الثاني من التقييم »التقييم المفصل« باستخدام منهجيات شاملة ومتعددة 
القطاعات مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو تقييم 
البنك الدولي للخسائر واألضرار واالحتياجات في غضون فترة تتراوح بين 3-12 شًهرا من 
وقوع الكارثة. ويتمثل الغرض منها في الحصول على أرقام لتمويل وتوجيه التخطيط إلعادة 

اإلعمار ودفع التعويضات.

وألغراض جمع البيانات تجميًعا جيًدا، يوصي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
التقييم  يتوافر  لم  إذا  الدول األعضاء،  إذا كان متوافراً، ويشجع  المفصل،  التقييم  باستخدام 
التقييم  وتغطية  وشمولية  جودة  تحسين  يمكن  خاللها  من  التي  اإلجراءات  إدخال  المفصل، 

السريع/ األولي وجعله أكثر موثوقية على مدى فترة محددة لكل بلد.

التعليقات والقيود:

ينبغي التسليم بأن حساب عدد المرافق ال يعكس بالضرورة حجم المرفق وما يرتبط به من 
أو  الطرق  قياس عدد  يعكس  للمؤشر D-4 4، ال  فبالنسبة  المحلية.  المجتمعات  تأثير على 
السكك الحديدية أو حتى طول الطرق والسكك الحديدية المتضررة بالضرورة نوعية وحجم 
ووظيفة الطرق أو السكك الحديدية وما يرتبط بها من تأثير على المجتمعات المحلية. وبالنسبة 
الخاصة  الوطنية  البيانات  قواعد  فإن  الكوارث،  جرد  نظام  مع  تعمل  التي  األعضاء  للدول 
بيانات تاريخية عن  التي تم وضعها ال تتضمن بالضرورة  الكوارث  الناجمة عن  بالخسائر 
األخرى.  األساسية  والهياكل  والمطارات  والموانئ  الحديدية  بالسكك  لحقت  التي  األضرار 

وتتسم عملية إنشاء بيانات خط األساس بالتحدي.
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البيانات الفوقية

يقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بتصنيف أولي للهياكل األساسية الحيوية، 
بيانات  ويقترح جمع  فئة.  لكل  المقترحة  بالعناصر  وقائمة  الرئيسية  الفئات  يحدد من خالله 
األضرار وحاالت االنقطاع على مستوى )عناصر(نوع األصول، وليس على مستوى الفئات 
الرئيسية للهيكل األساسي )مثل، قد يكون النقل فئة رئيسية في الهيكل األساسي الحيوي، ولكنه 
يحتوي على العديد من أنوع الطرق(. وستتيح البلدان التي تجمع البيانات على مستوى تفصيلي 

التجميع إلى مستوى الفئات الرئيسية إلجراء المقارنات واالتساق بين البلدان.

تصنيف مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقترح لقطاع الهيكل األساسي )مع 
األمثلة(:

أمثلة على وحدات ومرافق الهيكل األساسيالقطاع

الصحية  الرعاية  قطاع 
والصحة العامة

المستشفيات 

العيادات 

المراكز الصحية 

الجامعات والكلياتقطاع التعليم 

المدارس الثانوية )المدارس اإلعدادية والثانوية(

المدارس االبتدائية

مرافق لمرحلة ما قبل سن المدرسة

مراكز التدريب األخرى

الحضانة ورياض األطفال

مراكز التدريب وتعليم الكبار

المدارس العسكرية

مدارس السجون

شبكات الكهرباءقطاع الطاقة 

خطوط نقل التيار الكهربائي 

محطات توليد الطاقة

المحطات الكهربائية والمحطات الفرعية

خطوط أنابيب النفط والغاز

وحدات المصافي
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الطرق السريعةقطاع أنظمة النقل

الطرق الممهدة 

الطرق غير الممهدة

جسور الطريق

السكة الحديدية السطحية

سكة حديدية تحت األرض

محطات السكك الحديدية

جسور السكك الحديدية

المطارات الدولية

المطارات الوطنية

المطارات والمطارات المحلية

الموانئ الدولية

موانئ األسماك

األحواض وأرصفة أخرى

قطاع المعلومات 
واالتصاالت 

شبكات التليفون

شبكات االتصال األخرى 

مرافق االتصاالت  

شبكات توزيع المياهقطاع المياه 

محطات معالجة المياه

خزانات المياه

اآلبار 

شبكات جمع الصرف الصحيقطاع الصرف الصحي 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي

محطات إدارة النفاياتقطاع إدارة النفايات 

مقالب القمامة
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المباني الحكوميةقطاع المرافق الحكومية 

مرافق مكافحة الحرائققطاع خدمات الطوارئ

الهياكل األساسية الخاصة 
بالحماية 

جدران حماية الفيضان والدفاعات ضد فيضان األنهار.

أنظمة الصرف

 وعناصر التعزيز األرضي للوقاية من االنهيارات األرضية

القنوات والسدود والحواجز وغيرها من آليات تنظيم المياه

الدفاعات الساحلية ضد هبوب العواصف القوية والتسونامي

أنظمة ملجأ/ مأوى األعاصير المدارية والزوابع

الهيكل األساسي لنظم رصد األخطارواإلنذار المبكر

محطات خدمات الطوارئ أو أقسام/ مراكز الشركة 

مخازن مخزونات الطوارئ

الهياكل األساسية المراعية 
للبيئة 

الحدائق والمناطق الخضراء

حدائق المطر

أنظمة التخزين وخنادق تسريب المياه الجوفية 

خزانات مياه العواصف اإلقليمية

نظم غابات المانغروف لحماية السواحل 

ظالل األشجار الحضرية

مناطق طرق منفذة 

تتمثل أهم التوصية المقدمة لهذه البلدان في التأكيد على أن هذه المعايير ينبغي أن تكون ثابتة 
طوال الفترة الزمنية لجمع البيانات )2۰۰5-2۰3۰(. وإلن كانت المعايير غير محددة مسبقاً 
ألي سياق محدد، قد تؤدي التغييرات بمرور الوقت إلى تحيزات أو أخطاء في القياس من 
شأنها أن تؤثر على تحديد االتجاهات واألنماط، مما يؤثر سلًبا على القدرة على قياس تحقيق 

الغاية قياسا دقيقاً.
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8- نماذج شاشات إدخال البيانات                          

إطار  رصد  نموذج  من  المأخوذة  البيانات  إدخال  شاشات  من  توضيحية  لقطات  يلي  فيما 
سنداي. وقد يختلف التنفيذ الفعلي.

1-  إدخال البيانات قسم الغاية د-1 و د-2
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2. Example of Data Entry, section Target D-4 :
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مذكرة تقنية بشأن البيانات 
والمنهجية المستخدمة لتقدير 
التقدم المحرز في عدد البلدان 

التي لديها استراتيجيات وطنية 
ومحلية للحد من مخاطر الكوارث 

لقياس اإلنجاز المتحقق مقابل 
الغاية »هـ« إلطار ِسنداي للحد 

من مخاطر الكوارث 

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثهـ
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1- نظرة عامة                                                 

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »هـ« إلطار 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، كما أن هذه المؤشرات تتقاسم مع أهداف 

التنمية المستدامة 1، 11 و13. 

الغاية »هـ«: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية 
للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2۰2۰. 

مخاطر  من  للحد  والمحلية  الوطنية  لالستراتيجيات  األساسية  العناصر  الوثيقة  هذه  تلخص 
الكوارث ولمنهجيات الحساب المطلوبة لتقدير التقدم المحزز في عدد البلدان والنسبة المئوية 
للحد من مخاطر  الوطنية والمحلية  اعتمدت ونفذت االستراتيجيات  التي  المحلية  للحكومات 

الكوارث. 

 وقد طلب فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 
العامة  الجمعية  أقرته  الذي  تقريره،  الكوارث في  بالحد من مخاطر  المتعلقة  والمصطلحات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  من   ،A/RES/71/276 القرار  في  المتحدة  لألمم 
والمنهجيات  دنيا  معايير  لصياغة  فنية  إرشادات  وتقديم  الفني  بالعمل  االضطالع  الكوارث 

الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

بناؤها بسهولة من خالل رصد إطار سنداي  يتم  بيانات بسيطة  المنهجية جمع  وتقترح هذه 
مع موازين موحدة لإلنجاز المتحقق في االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر 

الكوارث.

2- المقدمة                                                         

أي  العامة،  السياسات  نوعية  تحديد  إلى  الفنية  المالحظة  هذه  في  المبينة  المنهجية  تهدف 
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، التي من شأنها تحديد تحسين السياسة على مر الزمن.

وتستند هذه التوجيهات الفنية إلى مداوالت أعضاء فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
وفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة على حد 
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سواًء. وقد دعا أعضاء كال الفرقين إلى وضع مؤشرات كمية لقياس مستوى التقدم العالمي 
المحرز على مر الزمن بداًل من القياس الثنائي )نعم / ال( فيما يتعلق بوجود استراتيجيات للحد 

من مخاطر الكوارث.

المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  مداوالت  ومن خالل 
بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، اقترح فريق الخبراء المشترك 
بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة منهجيات حسابية لقياسات التزايد من 
أجل تحقيق درجة اتساق االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار سنداي 

والمساهمة في تحسين السياسية.

من  األقل  على  واحدة  بدورة  اضطلعت  بلًدا  تقارير 159  بتحليل  أيًضا  المنهجية  وتسترشد 
التقييم الذاتي للتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015 )تقارير التقدم 
الوطنية بشأن إطار عمل هيوغو( واستعراض جاهزية بيانات إطار سنداي التي أجرته 87 
دولة عضو بين فبراير وأبريل 2017. وفي الفترة من أبريل إلى يوليو 2017، عمم مكتب 
األمم المتحدة للحد من الكوارث على نطاق واسع مشروع المالحظات الفنية لعقد المشاورات 

وأُدرجت هذه التعليقات في هذه المالحظة.

ُووضعت سياسة عالمية ومتفق عليها للحد من مخاطر الكوارث في إطار سنداي المعتمد من 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030 وتبنته في مارس 2015. وتتمثل 
النتيجة المتوقعة إلطار سنداي خالل هذه السنوات الخمس عشرة في: »الحد بدرجة كبيرة 
من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح وسبل العيش والصحة وفي األصول االقتصادية 
والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص والشركات والمجتمعات والبلدان ». ويؤكد 
اإلطار على حقيقة أن » لتحقيق النتيجة المتوقعة، ال بد من العمل على تحقيق الهدف التالي: 
منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة 
اقتصادية وإنشائية وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية 
ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار والضعف في وجه الكوارث وتحد منهما، وتعزز 

االستعداد للتصدي لها والتعافي منها ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها«. 
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3- المؤشرات                                                      

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
لقياس الغاية العالمية »هـ« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 
العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  تقرير   ،A/RES/71/276

المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث

ومن منظور جدوى جمع البيانات وقابليتها للقياس، أوصى فريق الخبراء العامــل الحكــومي 
مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي 
الكوارث بمؤشرين؛ أحدهما يتعلق باالستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث واآلخر 

باالستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.

المؤشرات للقياس على المستوى العالميالرقم 

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشًيا هـ -1
مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 0302-5102.

هـ - 2

النسبة المئوية للحكومات المحلية التي تعتمد وتنفيذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر 
الكوارث المحلية تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية.

يتعين تقديم معلومات على المستويات الحكومية المالئمة، تحت مسؤولية السطلة الوطنية 
المعنية بالحد من مخاطر الكوارث. 

أهداف  المعني بمؤشرات  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  اقترح فريق  إلى ذلك،  باإلضافة 
التنمية المستدامة، في تقريره E/CN.3/2017/2، استخدام نفس هذه المؤشرات في قياس 
الغايات العالمية المرتبطة بالكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة 1 و11 و13 ، والذي 

يؤكد  على أهمية غايات ومؤشرات إطار سنداي.

 E/2017/24-E/CN.3/2017/35 اعتمدت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في تقريرها
في الدورة الثامنة واألربعين إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 التي أعدها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة، وأوصت بأن يعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي مشروع القرار1 

ذي الصلة.

1 - مشروع القرار 1- عمل اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 0302.



هـ(
(  

يـة
غـا

ال

167

وينبغي أن يكون أهم جانب من هذه المؤشرات أن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 
يجب أن »تتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2۰3۰-2۰15«.

السابق، أي إطار عمل هيوغو، مع صب مزيًدا من  ويمثل إطار سنداي توسًعا من إطاره 
على  القدرة  وتعزيز  القائمة  المخاطر  من  والحد  الجديدة  المخاطر  نشوء  منع  على  التركيز 
مواجهة الكوارث بداًل من إدارتها. وينبغي أن تقوم االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من 
مخاطر الكوارث على أساس نطاق عمل سنداي وتؤامها مع نطاقه ونتائجه وغايته ومبادئه 

التوجيهية وأولوياته على النحو المشار إليه أعاله.

خطة التنمية المستدامة لعام 2۰3۰

إلى  تقاريرها  ُيرفع  التي  المستدامة  التنمية  أيًضا لمؤشرات أهداف  المؤشران  يستخدم هذان 
إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية وتستخدم في التقرير المرحلي السنوي 

حول أهداف التنمية المستدامة للمتابعة واالستعراض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى:

مؤشر التنمية المستدامة المؤشر: 1.5.3 )تكرار b.1.11 و 13.1.2(

`عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشًيا مع 
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015.

مؤشر التنمية المستدامة المؤشر: 1.5.4 تكرار b.2.11 و 13.1.3(

من  للحد  محلية  استراتيجيات  وتنفيذ  تعتمد  التي  المحلية  للحكومات  المئوية  النسبة 
مخاطر الكوارث المحلية تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية.

4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                            

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث«.

المصطلحات الرئيسية                                                                                   

مختلف  في  والغايات  األهداف  تحدد  الكوارث:  مخاطر  من  الحد  وسياسيات  استراتيجيات 
النطاقات الزمنية وتتضمن غايات ومؤشرات وأطر زمنية واضحة. وتمشًيا مع إطار ِسندي 
االستراتيجيات  هذه  تستهدف  أن  ينبغي   ،2030-2015 للفترة  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
على  القدرة  وتعزيز  القائمة  المخاطر  من  والحد  الكوارث  مخاطر  نشوء  منع  والسياسات 

الصمود من النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية. 
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تم تقديم التعريف التالي للحكومة المحلية كتعريف عملي في مداوالت فريق الخبراء العامــل 
مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  بالمصطلحات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي 

الكوارث:

مخاطر  من  الحد  بمسؤولية  المعنية  الوطنية  دون  العامة  اإلدارة  شكل  المحلية:  الحكومة 
الكوارث - التي تحددها البلدان ألغراض رصد الغاية »هـ«

يرجى مالحظة أن اإلصالحات اإلدارية في أي بلد مع مرور الوقت يمكن أن تؤثر على النسبة 
المئوية من خالل تغيير عدد الحكومات المحلية. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية ستوفر صورة 

لمدى أو ما توصل إليه في تنفيذ االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.

5- منهجية الحساب                                                             

البسيط  المتوسط الحسابي  الغاية »هـ«، فإن المنهجية الحسابية المستخدمة هي  في حالة 
لمستوى التنفيذ في كل عنصر أساسي الذي تقوم الدول األعضاء بتقديم تقارير عن معلومات 
وفقا  اإلبالغ  لبلد  بالنسبة  النتيجة  النظام  يحسب  ثم  سنداي.  إطار  رصد  نظام  في  وضعها 

للمنهجيات التالية.

وستتمكن الدول األعضاء -من خالل إدخال مؤشرات كمية، بما في ذلك العناصر الرئيسية 
ومستوى  االستراتيجيات  وضع  في  والمتدرج  المستمر  التحسين  رصد  من  لالستراتيجية- 
المواءمة مع إطار سنداي عبر الزمن. ويمكن للمؤشرات، التي تعكس مداوالت أعضاء فريق 
والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء 
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة على حد سواًء، قياس التقدم المحرز عبر الزمن وتقديم تقارير من 
5 مستويات للتنفيذ / اإلنجاز، مثل الرصد السابق أي تقارير التقدم الوطني في إطار عمل 

هيوغو.

من  للحد  والمحلية  الوطنية  االستراتيجيات  ألن  الكمية  للقياسات  منهجية  تصميم  أجل  ومن 
مخاطر الكوارث لم تكن معتمدة وقيد التنفيذ فحسب، بل هي أيًضا تواءم إطار سنداي. )راجع 

الملحق(

واستناًدا إلى إطار سنداي، ينبغي أن تشمل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث العناصر 
الرئيسية العشرة التالية لكي ُيتاح مواءمتها مع إطار سنداي:

تشمل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ما يلي: 

النطاقات الزمنية المختلفة واألهداف والمؤشرات واألطر الزمنية  -1  

أهداف لمنع نشوء المخاطر  -2  
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أهداف للحد من المخاطر القائمة  -3  

أهداف لتعزيز الصمود االقتصادي واالجتماعي والصحي والبيئي  -4  

استناًدا  الكوارث:  مخاطر  فهم   -1 األولوية  توصيات  معالجة    -5  
على  المخاطر  لتحديد  بالمخاطر  المتعلقة  والتقييمات  المعرفة  إلى 
التقنية  الكوارث  إدارة مخاطر  لقدرات  والوطني  المحلي  الصعيدين 

والمالية واإلدارية.

من  الكوارث  مخاطر  حوكمة  2-تعزيز  األولوية  توصيات  معالجة   -6  
أجل تحسين التصدي لها: تعميم الحد من مخاطر الكوارث ودمجها 
داخل جميع القطاعات وفيما بينها مع تحديد األدوار والمسؤوليات. 

معالجة توصيات األولوية 3 - االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث   -7  
من أجل زيادة القدرة على مواجهتها: دليل لتخصيص الموارد الالزمة 
على جميع مستويات اإلدارة من أجل وضع استراتيجيات الحد من 

مخاطر الكوارث وتنفيذها في جميع القطاعات ذات الصلة

معالجة لتوصيات األولوية 4- تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي   -8  
لها بفعالية »وإعادة البناء بشكل أفضل« في مرحلة التعافي وإعادة 
التأهيل واإلعمار: تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة لتدابير 
التأهب وتطوير االستجابة للحد من مخاطر الكوارث ودمجها لتعزيز 

قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث. 

تعزيز اتساق السياسات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث مثل   -9  
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتغير المناخ وال سيما مع اتفاق 

باريس وأهداف التنمية المستدامة. 

إنشاء آلية لمتابعة التقدم المحرز والتقييم الدوري واإلبالغ علًنا  -10  

ويمكن للدول األعضاء، عند تحديد العناصر الرئيسية لالستراتيجية رصد التحسن في نوعية 
االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أو المكونات الفردية عبر الزمن.

المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  أعضاء  وناقش 
التغطية  قياس  أهمية  مدى  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات 
السكانية لالستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث لضمان اتباع نهج متعدد القطاعات 
محوره الناس. ومع ذلك، فإن إطار سنداي ال يركز على التغطية السكانية، بل إنه يشدد على 
انتشار االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث في كل حكومة محلية. واتفق األعضاء 
على أن يستخدم هذا المؤشر إلحصاء أعداد الحكومات المحلية التي لديها استراتيجيات محلية 

للحد من مخاطر الكوارث والتي ُتقسم بعد ذلك على العدد اإلجمالي للحكومات المحلية.
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وعطًفا على مداوالت فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني 
الخبراء  فريق  اقترح  الكوارث،  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات 
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة منهجيات الحساب التالية 
حيث يشير المؤشر هـ -1 إلى )االستراتيجيات الوطنية( والمؤشر هـ -2 إلى )االستراتيجيات 
المحلية( لرصد التقدم التدريجي على الصعيد العالمي والوطني والمحلي وتحسين الجودة في 

االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث عبر الزمن.

الوطنية  للبيانات  تجميع  يقترح  »هـ«،  للغاية  والموحد  البسيط  العالمي  الرصد  وألغراض 
للمؤشر هـ -1 والمتوسط الحسابي للبيانات الوطنية للمؤشر هـ -2.

هـ -1: عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشًيا 
مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2۰3۰-2۰15

التنمية  أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  فريق  أعضاء  يقترح 
المستدامة 10 مؤشرات فرعية كمية يمكن أن تقيس وجود أو نوعية كل عنصر رئيسي في 
االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، بداًل من استخدام القياس الثنائي للوجود، 
بحيث يقيس المؤشر مدى توافق االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار 
أعاله  المذكورة  الرئيسية  العشرة  المسائل  اعتبار  ُيقترح  المهمة،  هذه  تيسير  وبغية  سنداي. 

كقواعد لقياس االتساق مع إطار سنداي بالنظر إلى أهميتها وصلتها بالموضوع.

وسيقيم الدول األعضاء مستوى التنفيذ لكل عنصر رئيسي وإدخال جميع المعلومات المتحصل 
عليها في نموذج رصد إطار سنداي على شبكة اإلنترنت. كما يقترح أعضاء الفريق ترجيح 
العناصر الرئيسية العشرة بالتساوي من خالل تخصيص 10% )أو 0.1( لكل عنصر. وبما 
أن كل عنصر في حد ذاته قد يتألف من عدة عناصر فرعية، فإن البلدان ستقيس وفًقا للترجيح 

التالي:

التنفيذ الشامل )النتيجة الكاملة(: 1.0؛   -1  

التنفيذ الجوهري، يلزم إحراز تقدم إضافي: 0.75؛   -2  

التنفيذ المعتدل، غير شامل وال جوهري: 0.50؛   -3  

التنفيذ المحدود: 0.25؛   -4  

وإذا لم يكن هناك تنفيذ أو عدم وجود، سيكون 0 )صفر(. 

وعندئذ تحسب النتيجة / التقدم العام من خالل المتوسط   الحسابي للمعايير المرجعية في كل 
عنصر من العناصر الرئيسية العشرة من خالل النظام اإللكتروني. وعلى الرغم من أنه قياس 
بسيط، فإنه سيمّكن البلدان من تقييم التقدم التدريجي أو الجزئي بالمقارنة مع خط األساس، 
وبالتالي رصد تحسن نوعية االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث على مر الزمن.
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بالتالي:

 )صفر(.  0وإذا مل يكن هناك تنفيذ أو عدم وجود، سيكون    
ن خالل احلسايب للمعايري املرجعية يف كل عنصر من العناصر الرئيسية العشرة موعندئذ حتسب النتيجة / التقدم العام من خالل املتوسط 

ع خط األساس، تقييم التقدم التدرجيي أو اجلزئي ابملقارنة مالنظام اإللكرتوين. وعلى الرغم من أنه قياس بسيط، فإنه سيمّكن البلدان من 
 وابلتايل رصد حتسن نوعية االسرتاتيجية الوطنية للحد من خماطر الكوارث على مر الزمن.

 
∑ 𝐾𝐾𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 × 0.110

𝑖𝑖=1 𝑛𝑛⁄ =   نتيجة الدولية
 ابلتايل:

 
∑ ∑ 𝐾𝐾𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾 × 0.110

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑛𝑛
⁄ =   املتوسط العاملي

 
 حيث أن:

KEij مستوى إجناز العنصر الرئيسي :J =(..00..0 يف الدولة )i (=. ....n) {0 ,.0.00,0.00,0.0 ,..0} 
n عدد البلدان : 

 )صفر(.  0وإذا مل يكن هناك تنفيذ أو عدم وجود، سيكون    
ن خالل احلسايب للمعايري املرجعية يف كل عنصر من العناصر الرئيسية العشرة موعندئذ حتسب النتيجة / التقدم العام من خالل املتوسط 

ع خط األساس، تقييم التقدم التدرجيي أو اجلزئي ابملقارنة مالنظام اإللكرتوين. وعلى الرغم من أنه قياس بسيط، فإنه سيمّكن البلدان من 
 وابلتايل رصد حتسن نوعية االسرتاتيجية الوطنية للحد من خماطر الكوارث على مر الزمن.

 
∑ 𝐾𝐾𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 × 0.110

𝑖𝑖=1 𝑛𝑛⁄ =   نتيجة الدولية
 ابلتايل:

 
∑ ∑ 𝐾𝐾𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾 × 0.110

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑛𝑛
⁄ =   املتوسط العاملي

 
 حيث أن:

KEij مستوى إجناز العنصر الرئيسي :J =(..00..0 يف الدولة )i (=. ....n) {0 ,.0.00,0.00,0.0 ,..0} 
n حيث أن: : عدد البلدان

 i الدولة  في   )1.00.10=(  J الرئيسي  العنصر  إنجاز  مستوى   :KEij
}1.0 ,0.25,0.50,075 ,.0{ )n ....1=(

n: عدد البلدان 

األمثلة:

إذا كان لدى أي بلد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث تلبي جميع العناصر   -1  
الرئيسية، يتم التقييم على أنه 1. 

إذا بلغت أي بلد عن عدم وجود استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث، يتم   -2  
التقييم على أنه 0 )صفر(. 

إذا كان لدى أي بلد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ال تستوفي   -3  
جزئًيا إال أحد العناصر الرئيسية - فعلى سبيل المثال، لدى البلد استراتيجية، 
عبر نطاقات زمنية مختلفة ذات أهداف وأطر زمنية ولكن ال توجد مؤشرات، 
فُتحسب على النحو التالي: 0.1 للعنصر األساسي الواحد مضروًبا في 0.75 
)»التنفيذ الجوهري، يلزم إحراز تقدم إضافي »(، فإن درجة البلد هي 0.075.

إذا كان لدى أي بلد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ال تستوفي   -4  
التسعة  الرئيسية  العناصر  تستوفي  ولكنها  األساسية  العناصر  أحد  إال  جزئيا 
األخرى بشكل كامل، فُتحسب على النحو التالي: 0.75 لعنصر رئيسي واحد 
)»اإلنجاز الجوهري، يلزم تقدم إضافي«( و0.1 للعناصر التسعة األخرى. 

وستكون درجة البلد 0.975 = 0.1 * )0.75 * 1 + 1.0 * 9(.
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فيما يلي لقطات توضيحية من شاشات إدخال البيانات المأخوذة من نموذج رصد إطار سنداي، 
توضح شكل إدخال البيانات للبلد: 

وفي هذه الحالة ستكون النتيجة اإلجمالية للبلد:

 = 0.1 * )0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0 + 0.5 + 1.0 + 0.75 + 0.25 + 0.5(
0.5

الرصد  لنظام  المخصصة«  »المؤشرات  آلية  باستخدام  بأن  نذكر  أن  بمكان  األهمية  ومن 
اإللكتروني، ستتمكن البلدان من رصد تفاصيل التقدم المحرز في كل عنصر باستخدام مؤشرات 

فرعية يمكن أن تساعد على تقييم التقدم المحرز بالتفصيل وبشكل منهجي على كل منطقة.

وستتمكن البلدان من االستفادة من قائمة المؤشرات المحددة مسبًقا التي تعالج معظم جوانب 
المثال، تحتوي كل توصية من  المقترح في إطار سنداي. فعلى سبيل  النحو  العناصر على 

جميع أولويات العمل األربع على مؤشر رصد مماثل في النظام اإللكتروني.
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هـ -2: النسبة المئوية للحكومات المحلية التي تعتمد وتنفيذ استراتيجيات محلية للحد من 
مخاطر الكوارث المحلية تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية.

يقترح أعضاء فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
على الدول األعضاء بإحصاء عدد الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية 
للحد من مخاطر الكوارث تمشًيا مع االستراتيجية الوطنية وتعبر عنها كنسبة مئوية إلجمالي 

عدد الحكومات المحلية في البلد.

وُيحدد عدد الحكوميات المحلية وفق البلد المبلغ لهذا المؤشر، مع مراعاة اإلدارات العامة دون 
الوطنية المسؤولة عن وضع استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث.

ويوصى بأن تقدم البلدان تقريًرا عن التقدم الذي أحرزه أدنى مستوى من الحكومة وفق الوالية 
للحد من مخاطر الكوارث، حيث يشجع إطار سنداي على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات محلية 

للحد من مخاطر الكوارث في كل سلطة محلية.

ويترك القرار المتعلق بقياس المواءمة مع استراتيجياته الوطنية للدول األعضاء. وسيكون من 
األسهل تولي المواءمة إذا تم إنفاذها بموجب األمر التنفيذي أو المرسوم الوزاري أو أي صك 

مماثل مع التشريعات واللوائح المحلية.

وستحسب كل دولة عضو نسبة عدد الحكومات المحلية التي لديها استراتيجيات محلية للحد 
من مخاطر الكوارث تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية والعدد اإلجمالي للحكومات المحلية.

ثم ُيحسب المتوسط   العالمي على النحو التالي من خالل المتوسط   الحسابي للبيانات من كل 
دولة عضو.

المتوسط العالمي=
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It	 is	 also	 important	 to	 remind	 that	 with	 the	mechanism	 of	 “Custom	 Indicators”	 of	 the	 On-line	
Monitoring	 System,	 countries	 will	 be	 able	 to	 monitor	 the	 details	 of	 progress	 of	 each	 of	 these	
elements	 using	 sub-indicators	 that	 could	 help	 to	 assess	 the	 progress	 more	 in	 detail	 and	
systematically	on	each	area.			
	
Countries	will	be	able	to	take	advantage	of	the	menu	of	pre-defined	indicators	that	address	most	
aspects	of	the	elements	as	suggested	in	the	Sendai	Framework.	For	example,	each	recommendation	
of	all	of	the	4	Priorities	for	Action	has	a	corresponding	monitoring	indicator	in	the	online	system.			
	
	
	

E-2:	 Percentage	 of	 local	 governments	 that	 adopt	 and	 implement	 local	 disaster	 risk	
reduction	strategies	in	line	with	national	strategies	

It	 is	 proposed	 that	 Member	 States	 count	 the	 number	 of	 local	 governments	 that	 adopt	 and	
implement	local	DRR	strategies	in	line	with	the	national	strategy	and	express	it	as	a	percentage	of	
the	total	number	of	local	governments	in	the	country.	

Local	 governments	 are	determined	by	 the	 reporting	 country	 for	 this	 indicator,	 considering	 sub-
national	 public	 administrations	 with	 responsibility	 to	 develop	 local	 disaster	 risk	 reduction	
strategies.		

It	 is	 recommended	 that	 countries	 report	 on	 progress	made	 by	 the	 lowest	 level	 of	 government	
accorded	 the	 mandate	 for	 DRR,	 as	 the	 Sendai	 Framework	 encourages	 the	 adoption	 and	
implementation	of	local	DRR	strategies	in	every	local	authority.	

The	decision	regarding	measuring	the	alignment	with	its	national	strategies	is	left	to	the	Member	
States.	It	would	be	easier	to	assume	the	alignment	if	it	is	enforced	by	Executive	Order,	Ministerial	
Decree	or	similar	instrument	with	local	legislation	and	regulations.	

Each	Member	 State	will	 calculate	 the	 ratio	 of	 the	number	of	 local	 governments	with	 local	DRR	
strategies	in	line	with	national	strategies	and	the	total	number	of	local	governments.	

Global	Average	will	then	be	calculated	as	below	through	arithmetic	average	of	the	data	from	each	
Member	State.	

	 	
𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑮𝑮𝑨𝑨𝑨𝑨

= 	

number	of	local	governments	with	aligned	local	DRR	strategies
(the	total	number	of	local	governments)

k

dlm 𝑛𝑛	
	
Where:	

n:		 number	of	countries	
	 حيث أن:

n = عدد البلدان 
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6- مسائل محددة                                                  

حوكمة مخاطر الكوارث

إن تعزيز ترتيبات حوكمة مخاطر الكوارث بغية إدارة مخاطر الكوارث، المنصوص عليها 
في إطار سنداي األولوية 1، ذات أهمية قصوى في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية 
رؤية  إلى وجود  الحاجة  سنداي  إطار  من  الفقرة 26  وتوضح  الكوارث.  مخاطر  من  للحد 
واضحة وخطط واختصاصات وإرشادات وتنسيق داخل القطاعات وفيما بينها، وكذلك مشاركة 
الجهات المعنية. وتتناول الفقرة 27 )أ( أهمية تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل 

جميع القطاعات فيما بينها. 

وتهدف االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث إلى تقديم التوجيه لتحقيق 
غايات ونتائج إطار سنداي بالتركيز على منع نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة 
االعتبارات  تشمل  وقد  المرونة.  والبيئية  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية  المَنعة  وتعزيز 
)عند  الجغرافية  األولويات  بتحديد  وتسمح  الخاصة،  المخاطر  أو  معينة  بقطاعات  الخاصة 
االقتضاء(، ومع ذلك، فإن تحقيق الغاية والنتيجة يتطلبان التزام القيادة السياسية ومشاركتها 
)ب(   27 الفقرة  وتصف  األخطار.  متعدد  نهج  في  والقطاعات  الحكومات  مستويات  عبر 

عناصر استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث:

اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث تغطي فترات زمنية 
مختلفة وتستهدف منع نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وتعزيز المَنعة االقتصادية 

واالجتماعية والصحية والبيئية المرونة، وتكون لها مستهدفات ومؤشرات وأطر زمنية.

البيانات  لحساب  العشرة  الرئيسية  العناصر  من  بوصفها خمسة  العناصر  هذه  اختيرت  وقد 
الخاصة بالمؤشر هـ -1.

وينبغي أن تنطوي عملية التخطيط على مشاركة شاملة للمجتمع أي جميع مؤسسات الدولة 
والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي والقطاع الخاص وأن تأخذ بعين االعتبار الجنس والعمر 
واإلعاقة والمنظور الثقافي، فضاًل عن احتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعيفة 
معينة وال سيما النساء واألطفال. كما أن إنشاء آلية تنسيق وطنية متعددة القطاعات ومتعددة 
التخصصات على هذا النحو يمكن أن تضمن، من بين أمور أخرى، االتفاق وااللتزام المحدد 
زمنًيا من جانب أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين الجانب الذي يعتبر مهًما أيًضا في 
العناصر  وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث، بيد أن هذه 

سوف ُتعالج في التقارير الوطنية حسب األهداف والمؤشرات المخصصة.
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وتبين نتائج استعراض جاهزية البيانات عدد البلدان التي استجابت فيما إذا كانت استراتيجياتها 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تنطوي على كل عنصر هام من بين 32 بلًدا من البلدان 
المبلغة أم ال. وإن كان العدد اإلجمالي ليس كبيًرا، إال أنه يظهر اتجاه معظم االستراتيجيات 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى إدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل جميع القطاعات 
فيما بينها، وتعزيز االتساق السياسي واالمتثال، والحد من المخاطر، وتعزيز المَنعة االقتصادية 
واالجتماعية والصحية والبيئية المرونة وتمكين آلية للمتابعة. ويبدو أن وجود مؤشرات في 
االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يمثل أكبر تحدي بين البلدان )حوالي 3/1 
البلدان المبلغة(، ويبدو أن وجود الغايات واألهداف لمنع نشوء مخاطر جديدة يمثل تحدًيا آخر 

)8/1 لكل بلد(.

االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث

وتنفيذها  الكوارث  مخاطر  من  الحد  استراتيجيات  اعتماد  بين  العالقة  سنداي  إطار  يوضح 
العامة«. ومع ذلك،  للقوانين واألنظمة والسياسات  ويعالج أهمية »األطر الوطنية والمحلية 
النظم  الكوارث. ونظًرا ألن  تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر  التركيز على  ينبغي صب 
القانونية والتنظيمية متباينة فيما بين الدول األعضاء، سيترك للدول األعضاء القرار المتعلق 

باعتماد وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث التي ُستدرج في الحساب. 
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من  للحد  وطنية  استراتيجية  وجود  بين  التناقض  البيانات  جاهزية  استعراض  نتائج  وتبين 
مخاطر الكوارث وتنفيذها: إذ أن هناك 47 بلًدا )تمثل 54 % من 73 بلًدا من البلدان المبلغة( 

لديها استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث لم ينفذ من بينها إال 33 بلًدا فقط. 

االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث 

تحدد الفقرة 30 )أ( الحاجة إلى تخصيص الموارد الالزمة على جميع مستويات اإلدارة، بما 
فيها التمويل والخدمات اللوجستية، حسب االقتضاء، لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسيات 

وخطط وقوانين وأنظمة للحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات المعنية؛

ومن الضروري أيًضا تعيين كيانات رائدة مسؤولة ووضع أهداف ومعايير للتنفيذ. وتترك هذه 
المسائل أيضا لقرار البلدان العتماد أهدافها ومؤشراتها المخصصة.

االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث

مع  بالمقارنة  بكثير  تجانًسا  أكثر  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المحلية  االستراتيجيات  تعتبر 
االستراتيجيات الوطنية، وتختلف عبر البلدان والوحدات اإلدارية المحلية، وتتغير على مر 
الزمن. وتتولى الحكومات المحلية، ذات الخصائص والقدرات غير المتجانسة، المسؤولية عادة 
عن وضع هذه االستراتيجيات. وبوجه عام، تؤدي االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر 
الكوارث وظيفة معيارية توفر، من بين جملة أمور، مبادئ توجيهية وإطاًرا شاماًل للحد من 
االستراتيجية  مع  تتماشى  التي  المحلية،  االستراتيجيات  تكون  ما  وعادة  الكوارث.  مخاطر 
الوطنية، أكثر تحديًدا، مما يعكس السياق المحلي وموجز بيان األخطار، وتميل إلى التركيز 

على التخطيط والتنفيذ بأدوار ومهام واضحة يتم تعيينها على المستوى المحلي.

وبالنظر إلى هذه االعتبارات، يعتبر المواءمة بين االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر 
بد  أمًرا حتمًيا ال  الكوارث ذات الصلة  للحد من مخاطر  الوطنية  واالستراتيجيات  الكوارث 
منه. وتبين نتائج استعراض جاهزية البيانات أن نحو نصف البلدان المبلغة لديها استراتيجيات 
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محلية للحد من مخاطر الكوارث وأن 26 بلًدا من أصل 29 بلًدا مبلغة عن هذا االستبيان لديها 
استراتيجيات متمشية مع االستراتيجيات الوطنية. وتبين النتيجة أيًضا وجود تناقض بين وجود 

استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها.

الوطني  الصعيد  الوطنية سيحدد على  االستراتيجيات  مع  المواءمة  تقييم درجة  فإن  وعليه، 
من  االستفادة  في  األعضاء  الدول  ترغب  وقد  المخصصة.  والمؤشرات  الغايات  باستخدام 
األجزاء ذات الصلة من إطار سنداي، فضال عن التوجيهات األخرى)1(، عند تحديد المؤشرات 

المالئمة لسياق البلدان لرصد استراتيجياتها المحلية على الصعيد الوطني. 

/emoh/seitictneiliser/ngiapmac/gro.rdsinu.www//:ptth( 1 - على سبيل المثال: العشرة أساسيات
/ngiapmac/gro.rdsinu.www( وبطاقة تقييم القدرة على الصمود في المدن ) 1=di?/metiklbtikloot

) 4=di?/metiklbtikloot/emoh/seitictneiliser
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7- نماذج شاشات إدخال البيانات 

إطار  رصد  نموذج  من  المأخوذة  البيانات  إدخال  شاشات  من  توضيحية  لقطات  يلي  فيما 
سنداي. وقد يختلف التنفيذ الفعلي.

الملخص األساسي للغاية »هـ«:

)E-1 في 5. منهجية الحساب E-1 راجع: القسم السابق للمؤشر(
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المرفق
إطار عمل سنداي والعناصر الرئيسية العشرة المقترحة لقياس الغاية »هـ«

يبين الجدول التالي الشامل إحاالت مرجعية، على نحو غير شامل، العناصر العشرة الرئيسية 
والنصوص الواردة في إطار سنداي والتي استخلص منها كل عنصر. ومن المهم اإلقرار 
بأن العناصر المقترحة هي لقياس الغاية »هـ«، أي مواءمة استراتيجيات الحد من مخاطر 

الكوارث واالمتثال لها.

األولوية/ العنصر
الفقرة والنصالغاية

يكون لها فترات زمنية ومستهدفات 
األولوية 2ومؤشرات وأطر زمنية.

72 )ب( اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط 
الكوارث  للحد من مخاطر  وطنية ومحلية 
وتستهدف  مختلفة  زمنية  فترات  تغطي 
من  والحد  جديدة  مخاطر  نشوء  منع 
المخاطر القائمة وتعزيز المَنعة االقتصادية 
واالجتماعية والصحية والبيئية، وتكون لها 

مستهدفات ومؤشرات وأطر زمنية.

الغاية، أهداف منع نشوء مخاطر الكوارث 
من األولوية 2 والحد  الكوارث  مخاطر  نشوء  منع 

تدابير  تنفيذ  طريق  عن  القائمة  المخاطر 
متكاملة وشاملة اقتصادية وإنشائية وقانونية 
واجتماعية وحصية وثقافية وتعليمية وبيئية 
تحول  ومؤسسية  وسياسية  وتكنولوجية 
دون التعرض لألخطار والضعف في وجه 
االستعداد  وتعزز  منهما،  وتحد  الكوارث 
تعزز  ثم  ومن  منها  والتعافي  لها  للتصدي 

القدرة على مواجهتها.

72 )ب( اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط 
الكوارث  للحد من مخاطر  وطنية ومحلية 
وتستهدف  مختلفة  زمنية  فترات  تغطي 
من  والحد  جديدة  مخاطر  نشوء  منع 
المخاطر القائمة وتعزيز المَنعة االقتصادية 
واالجتماعية والصحية والبيئية، وتكون لها 

مستهدفات ومؤشرات وأطر زمنية.

الكوارث  مخاطر  منع  أهداف 
القائمة 

الغاية، 
األولوية 2

أهداف لتعزيز الصمود االقتصادي 
واالجتماعي والصحي والبيئي

الغاية، 
األولوية 2
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والتقييمات  المعرفة  إلى  استناًدا 
المتعلقة بالمخاطر لتحديد المخاطر 
والوطني  المحلي  الصعيدين  على 
الكوارث  مخاطر  إدارة  لقدرات 

التقنية والمالية واإلدارية.

األولوية 1

األولوية 2 

المتعلقة  المعلومات  استخدام  )ن(   42
تشمل  والتي  أبعادها،  بجميع  بالمخاطر 
والمجتمعات  األشخاص  تضرر  قابلية 
هذه  من  والممتلكات  والبلدان  المحلية 
المخاطر وقدرتهم على التصدي لها ومدى 
خصائص  على  باإلضافة  لها،  تعرضهم 
األخطار، من أجل وضع وتنفيذ سياسيات 

للحد من مخاطر الكوارث؛

72 )ج( إجراء تقييم للقدرات الفنية والمالية 
الكوارث  مخاطر  إدارة  على  واإلدارية 
مع  التعامل  على  قدرتها  على  للوقوف 
المخاطر التي يتم تحديدها على الصعيدين 

المحلي والوطني؛ 

مخاطر  من  الحد  وإدماج  تعميم 
القطاعات  جميع  داخل  الكوارث 

فيما بينها 
األولوية 2

الكوارث  مخاطر  من  الحد  وإدماج  تعميم 
بينها؛  فيما  القطاعات  جميع  داخل 
واستعراض- وتعزيز اتساق وزيادة تطوير- 
األطر الوطنية والمحلية للقوانين واألنظمة 
والسياسيات العامة، حسب االقتضاء، التي 
توّجه القطاعين العام والخاص، من خالل 

تحديد األدوار والمسؤولية .... 
وخطط  واضحة  رؤية  وجود   ...  62
داخل  وتنسيق  وإرشادات  واختصاصات 
مشاركة  وكذلك  بينها،  وفيما  القطاعات 

الجهات المعنية ضرورية 
تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث

الكوارث  مخاطر  إدارة  تعزيز   ...  62  
والتأهب  والتخفيف  الوقاية  بغرض 
التأهيل،  وإعادة  والتعافي  واالستجابة 
التعاون  تعزيز  شأنه  من  ضروري  أمر 
والشركة فيما بين اآلليات والمؤسسات التي 
تتولى تنفيذ الصكوك ذات الصلة بالحد من 

مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة. 



هـ(
(  

يـة
غـا

ال

181

الالزمة  الموارد  لتخصيص  دليل 
من  اإلدارة  مستويات  جميع  على 
أجل وضع استراتيجيات الحد من 
في  وتنفيذها  الكوارث  مخاطر 

جميع القطاعات ذات الصلة

األولوية 3 

على  الالزمة  الموارد  تخصيص  )أ(   03
التمويل  فيها  بما  اإلدارة،  مستويات  جميع 
االقتضاء،  حسب  اللوجستية،  والخدمات 
وسياسيات  استراتيجيات  وتنفيذ  لوضع 
للحد من مخاطر  وأنظمة  وقوانين  وخطط 

الكوارث في جميع القطاعات المعنية؛ 

أجل  من  للكوارث  التأهب  تعزيز 
االستجابة لتدابير التأهب وتطوير 
مخاطر  من  للحد  االستجابة 
قدرة  لتعزيز  ودمجها  الكوارث 
مواجهة  على  والمجتمعات  األمم 

الكوارث. 

األولوية 4 

72 )ه( إنشاء آليات لمتابعة التقدم المحرز 
في تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية وتقييمه 
تلك  وتعزيز  علًنا،  عنه  واإلبالغ  دورًيا 
التدقيق  وتعزيز  االقتضاء.  حسب  اآلليات 
العام لتقارير رصد التقدم المحرز في تنفيذ 
الخطط المحلية والوطنية للحد من مخاطر 
المؤسسية  المناقشات  وتشجيع  الكوارث، 
قبل  من  ذلك  في  بما  التقارير،  هذه  بشأن 
البرلمانيين والمسؤولين المعنين اآلخرين؛ 
تعزيز  مواصلة  ضرورة  إلى   ...  23
واتخاذ  الكوارث  لمواجهة  االستعداد 
إجراءات تحسباً  لعوارض الطبيعة، وجعل 
الحد من مخاطر الكوارث جزءاً من التأهب 
الالزمة  القدرات  توفر  وكفالة  للمواجهة، 
آثارها  من  والتعافي  للكوارث  للتصدي 
وقد  المستويات.....  جميع  على  بفعالية 
التعافي وإعادة  الكوارث أن مرحلة  أثبتت 
التأهب  إلى  تحتاج  التي  والعمار،  التأهيل 
حاسمة  فرصة  تمثل  الكوارث،  وقوع  قبل 
”إلعادة البناء بطريقة أفضل“، بسبل منها 
إدماج الحد من مخاطر الكوارث في تدابير 
التنمية، مما يجعل األمم والمجتمعات قادرة 

على مواجهة الكوارث. 
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ذات  السياسات  اتساق  تعزيز 
الصلة بالحد من مخاطر الكوارث 
والقضاء  المستدامة  التنمية  مثل 
على الفقر وتغير المناخ وال سيما 
التنمية  وأهداف  باريس  اتفاق  مع 

المستدامة. 

الديباجة  

المبادئ 
التوجيهية

األولوية 2 

األولوية 3 

الدول  أكدت  العالمي،  المؤتمر  2- وخالل 
التزامها بالتصدي لموضوعي الحد  مجدداً 

من مخاطر الكوارث وبناء القدرة
وعي  إطار  في  الكوارث  مواجهة  على 
التنمية  بإلحاح هذا األمر في سياق  متجدد 

المستدامة والقضاء على الفقر، والقيام،
السياسات  بإدماجهما في  حسب االقتضاء، 
والخطط والبرامج والميزانيات على جميع 

المستويات والنظر فيهما ضمن األطر
ذات الصلة.

وضع  عملية  تهدف  أن  ينبغي  )ح(   91
واآلليات  والممارسات  والخطط  السياسات 
ذات الصلة وتعزيزها وتنفيذها إلى تحقيق

جميع  بين  االقتضاء،  حسب  االتساق، 
الخطط المتعلقة بكل من التنمية المستدامة 
والنمو، واألمن الغذائي والصحة والسلمة، 
البيئية،  واإلدارة  وتقلبه،  المناخ  وتغير 
من  فالحد  الكوارث.  مخاطر  من  والحد 
لتحقيق  جوهري  أٌمر  الكوارث  مخاطر 

التنمية المستدامة؛

جميع  بين  فيما  التعاون  تشجيع  )ب(   82
واإلقليمية  العالمية  والمؤسسات  اآلليات 
المعنية بتنفيذ ومواءمة الصكوك واألدوات

الكوارث،  مخاطر  من  بالحد  الصلة  ذات 
والتنوع  المناخ،  بتغير  يتصل  ما  قبيل  من 
والقضاء  المستدامة،  والتنمية  البيولوجي، 
والصحة،  والزراعة،  والبيئة،  الفقر،  على 
حسب  وغيرها،  والتغذية،  والغذاء، 

االقتضاء؛
13 )أ( تعزيز االتساق في سياسات وخطط 
وبرامج وعمليات جميع النظم والقطاعات 
المستدامة  بالتنمية  والمنظمات ذات الصلة 

والحد من مخاطر الكوارث؛
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التقدم  لمتابعة  للمتابعة  آلية  إنشاء 
المحرز والتقييم الدوري واإلبالغ 

علًنا

72 )ه( إنشاء آليات لمتابعة التقدم المحرز األولوية 2 
في تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية وتقييمه 
تلك  وتعزيز  علًنا،  عنه  واإلبالغ  دورًيا 
التدقيق  وتعزيز  االقتضاء.  حسب  اآلليات 
العام لتقارير رصد التقدم المحرز في تنفيذ 
الخطط المحلية والوطنية للحد من مخاطر 
المؤسسية  المناقشات  وتشجيع  الكوارث، 
قبل  من  ذلك  في  بما  التقارير،  هذه  بشأن 
البرلمانيين والمسؤولين المعنين اآلخرين؛ 
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مذكرة تقنية بشأن البيانات والمنهجية 
المستخدمة لتقدير تعزيز التعاون الدولي 

مع البلدان النامية لتكملة ما تضطلع به من 
إجراءات على الصعيد الوطني لقياس اإلنجاز 

المتحقق مقابل الغاية »و«  إلطار ِسنداي 
للحد من مخاطر الكوارث 

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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1- نظرة عامة                                                          

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »واو« إلطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الغاية العالمية »و«: الزيادة بدرجة كبيرة في التعاون الدول مع البلدان النامية مـن خـالل 
مـدها بالـدعم الكاف والمستدام لتكملة ما تضطلع به من إجراءات على الصـعيد الـوطني في 

سـبيل تنفيـذ هـذا اإلطار بحلول عام 2۰3۰.

التي  بها  الموصي  المؤشرات  لقياس  والمنهجيات  والمؤشرات  البيانات  الوثيقة  هذه  تلخص 
على  إجراءات  من  به  تضطلع  ما  لتكملة  النامية  البلدان  مع  الدول  التعاون  بقياس  ستسمح 

الصـعيد الـوطن لتنفيذ إطار سنداي. 

الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات  وقد طلب فريق الخبراء العامــل الحكــومي 
العامة  الجمعية  أقرته  الذي  تقريره،  الكوارث في  بالحد من مخاطر  المتعلقة  والمصطلحات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  من   ،A/RES/71/276 القرار  في  المتحدة  لألمم 
الكوارث االضطالع بالعمل الفني وتقديم إرشادات فنية لصياغة معايير دنيا والبيانات الفوقية 

والمنهجيات الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

بناؤها بسهولة من خالل رصد إطار سنداي  يتم  بيانات بسيطة  المنهجية جمع  وتقترح هذه 
مع موازين موحدة لإلنجاز المتحقق. وتقترح المالحظة الفنية في الحاالت التي تتعلق فيها 
إبالغ  التي استحوذ عليها نظام  التدفقات  الرسمي حساب  الدولي  الدعم  المؤشرات بمجموع 
الدائنين من أجل التزامات المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من لجنة المساعدات اإلنمائية 
جمع  أخرى  مؤشرات  وتقترح  االقتصادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة 
واالبتكارات،  والتكنولوجيا  العلوم  وتبادل  لنقل  والمبادرات  البرامج  واستخدام جرد إحصاء 
وبناء القدرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، فضاًل عن عدد البلدان النامية المدعومة 

في تعزيز قدراتها اإلحصائية فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث.
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2- المقدمة                                                         

وتتناول هذه المالحظة الجوانب الهامة المتمثلة في توافر البيانات واستنباطها والحصول عليها 
والتي يتعين على الدول األعضاء النظر فيها لوضع منهجيات حسابية توفر مقياساً فعاالًوتمثيلياً 
للتقدم المحرز في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية في إطار دعم اإلجراءات الوطنية 

المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. 

وتستند هذه المذكرة إلى مداوالت فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية 
الرئيس  الكوارث ومشاورات  بالحد من مخاطر  المتعلقة  بالمؤشرات والمصطلحات  المعني 
فيما بين الدورات، بما في ذلك مداوالت أعضاء مجموعة 10 + 10 التي يسرها معاوني 
الرئيس. وتسترشد بمداوالت وتقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 
واألربعين  السابعة  الدورتين  في  األعضاء  الدول  ومداوالت  المستدامة)1(،  التنمية  أهداف 
بالتعاون  المتعلقة  المسائل  بشأن  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلحصائية  للجنة  واألربعين  والثامنة 

الدولي ووسائل التنفيذ.

)أو  الثالث  الفئات  باستخدام  »و«  الغاية  مؤشرات  بتنظيم  األعضاء  الدول  وأوصت 
والتصنيف  العالمي،  التعاون  في  بها  المعترف  المبادئ  مع  تتسق  التي  المجموعات( 
المالية،  الموارد  )أ(  سنداي:  وإطار  المستدامة،  التنمية  أهداف  في   المستخدم 

)ب( تطوير التكنولوجيا ونقلها )ج( بناء القدرات.

3- المؤشرات                                                        

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث لقياس 
A/ الغاية العالمية »واو« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار
RES/276/71، تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني 

بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث

1 - تقرير مؤشرات فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة – مذكرة األمين 
العام )E/CN.2/2017/3*( 15 ديسمبر 2016
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المؤشرالرقم

و-1

مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
الوطنية  اإلجراءات  لصالح  ُيقدم  الذي  األخرى(  الرسمية  التدفقات  إلى 

للحد من مخاطر الكوارث. 

يتعين أن يتم اإلبالغ عن تقديم أو تلقي التعاون الدولي من أجل الحد من 
مخاطر الكوارث وفًقا للطرائق المعمول بها في البلدان المعنية. وُتشجع 
لإلنفاق  المقدرة  القيمة  عن  معلومات  تقديم  على  للدعم  المتلقية  البلدان 

الوطني على الحد من مخاطر الكوارث.

و-2
مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي تقدمه الوكاالت المتعددة األطراف 

لصالح اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

و-3
مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
لصالح  ثنائي  أساس  على  ُيقدم  الذي  األخرى(  الرسمية  التدفقات  إلى 

اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

و-4
مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي يقدم لصالح نقل وتبادل التكنولوجيا 

المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث.

و-5
عدد البرامج والمبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية المتعلقة بنقل وتبادل 
العلوم التكنولوجيات واالبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث 

لصالح البلدان النامية. 

و-6
مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي ُيقدم لصالح بناء القدرات في مجال 

الحد من مخاطر الكوارث.

عدد البرامج والمبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية المتعلقة ببناء القدرات و-7
ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية. 

والثنائية و-8 واإلقليمية  الدولية  المبادرات  تدعمها  التي  النامية  البلدان  عدد 
بهدف تعزيز قدراتها اإلحصائية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث. 
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يمكن أن تصنف المؤشرات حسب الفئات المذكورة أعاله على النحو التالي: 

الموارد المالية: )أ( 

تشمل المؤشرات و-1 و و-2 و و-3 و و-4 و و-6 التي تهدف إلى قياس مختلف 
األنواع والتدفقات في سياق دعم اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 

في البلدان النامية.

)ب( تطوير ونقل التكنولوجيا:

في  واالتجاهات  التدفقات  قياس  إلى  تهدف  التي  و-5  و  و-4  المؤشرات  تشمل 
النشاط على التوالي، دعًما لنقل وتبادل العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات من أجل 

الحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية.

)ج( بناء القدرات:

تشمل المؤشرات و-6 و و-7 و و-8 التي تهدف إلى قياس التدفقات واالتجاهات 
ذلك  في  بما  الكوارث،  مخاطر  من  بالحد  المتصلة  للقدرات  دعًما  النشاط،  في 

القدرات اإلحصائية للبلدان النامية.

نسبًيا  التطوير  قيد  واآلليات  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الوطنية  اإلجراءات  لتعقيد  ونظًرا 
لقياس الدعم الدولي لهذه اإلجراءات، لن يوفر أي مؤشر تدبيًرا دقيًقا تماًما وشاماًل »درجة 
للدعم  تقريبية  قيم  الحصول على  إلى  المقترحة  المنهجيات  المعنى، تسعى  التعزيز«. وبهذا 
بحيث تتيح تقييًما لالتجاهات المتغيرة في التعاون الدولي عبر الزمن حتى عام 2030. ومن 
المتوقع أن يجري مزيد من التنقيح لهذه المنهجيات بمرور الوقت، مع تحسن توافر البيانات 
وآليات الحصول عليها. بيد أنه في غياب منهجيات حسابية ثابتة وبيانات قابلة للمقارنة على 
لذلك  القصير؛ وسيكون  األجل  في  تحدًيا  المؤشرات  بعض  قياس  العالمي، سيشكل  الصعيد 

تداعيات على القدرة على وضع خطوط أساس لإلبالغ.
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4- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                        

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة 

بالحد من مخاطر الكوارث«.

المصطلحات الرئيسية                                                     

التعاون الدولي: يتعلق بالتمويل اإلنمائي الرسمي الذي تستخدمه لجنة المساعدات اإلنمائية 
البلدان  إلى  الموارد  تدفق  لقياس  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة 
المستفيدة، وهذا يشمل ما يلي: )أ( المساعدات اإلنمائية الرسمية الثنائية، )ب( المنح واإلقراض 
اإلنمائي بشروط ميسرة وغير تساهلية من جانب المؤسسات المالية المتعددة األطراف )ج( 
التدفقات الرسمية األخرى ألغراض التنمية )بما في ذلك قروض إعادة التمويل( التي تتسم 

بانخفاض شديد في عنصر المنح لتصبح مؤهلة للمساعدات اإلنمائية الرسمية.

ومن المسلم به أن غير تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية تفوق بكثير تدفقات المساعدات 
أكثر شمولية  منهجيات  يتعين وضع  يزال  أنه ال  البلدان، غير  الرسمية في بعض  اإلنمائية 
يتم تعزيز  أن  التدفقات. وإن كان هناك مخاطر في نقص اإلبالغ، وإلى  تستوعب مجموع 
المنهجيات في سياق هذه المؤشرات، فإنه يمكن التعويض عن ذلك باستخدام مقدار المساعدات 

اإلنمائية الرسمية المتصلة بدعم اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

المساعدات اإلنمائية الرسمية: تعرف المساعدات اإلنمائية الرسمية بأنها تدفقات من التمويل 
الرسمي )تشمل المنح أو القروض الميسرة بشكل أساسي( إلى البلدان واألقاليم المدرجة في 
قائمة لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة للمستفيدين من المساعدات اإلنمائية الرسمية )البلدان 
النامية( والوكاالت المتعددة األطراف وهي: )1( التي تقدمها الوكاالت الرسمية، بما في ذلك 
التنمية  تعزيز  مع  تدار   )2( التنفيذية؛  وكاالتها  أو  المحلية  والحكومات  الواليات  حكومات 
االقتصادية ورفاه البلدان النامية كهدف رئيسي؛ )3( ذات طابع تساهلي مع عنصر منحة ال 
يقل عن 25 في المائة )باستخدام معدل خصم ثابت قدره 10 في المائة(. ويدرج التعاون التقني 
في المعونة بجانب التدفقات المالية. وتستبعد المنح والقروض والخدمات االئتمانية لألغراض 
التقاعدية أو  المعاشات  إلى األفراد )مثل  التحويل  العسكرية. وال تحسب عموًما)1(مدفوعات 

التعويضات أو دفعات التأمين(.

 http://www.oecd.org/dac/stats/dac-glossary.htm#ODA                            :1 - راجع
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االئتمانية  الخدمات  )باستثناء  الرسمية األخرى  التدفقات  الرسمية األخرى: تعرف  التدفقات 
التصديرية المدعومة رسمًيا( بأنها معامالت القطاع الرسمي التي ال تستوفي شروط األهلية 
كمساعدات إنمائية رسمية، وذلك إما ألنها ال تستهدف أساًسا التنمية أو ألنها غير تساهلية بما 

فيه الكفاية.)1(

بناء القدرات: هي العملية التي يقوم من خاللها األفراد والمنظمات والمؤسسات والمجتمعات 
بتطوير قدراتهم على أداء المهام وحل المشاكل ووضع األهداف وتحقيقها للحد من مخاطر 
)التكيف  الفرد والمؤسسة.  بد من معالجتها على مستويين مترابطين، وهما:  الكوارث. وال 

المبسط لتعريف المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة(.)2(

البلدان النامية: لم يتم بعد االتفاق على مفهوم واضح ومتفق عليه عالمًيا للبلدان النامية. وقد 
بعدة طرق مختلفة حسب  المصطلح يستخدم  أن هذا  الدولي  البنك  الذي أجراه  التحليل  حدد 
التصنيف  من  مزيج  كبير  حد  إلى  هي  الحالية  الممارسة  وأن  له)3(.  المخصصة  األغراض 
اإلحصائي M49 )المعدل( والتعريف المتأصل في المساعدات اإلنمائية الرسمية. وُيوصى 
باستخدام قائمة لجنة المساعدات اإلنمائية)4( التابعة للمستفيدين من المساعدات اإلنمائية الرسمية 
لهذا المؤشر. وتشمل هذه القائمة البلدان النامية واألقاليم المؤهلة للحصول على المساعدات 
المنخفض والمتوسط   على أساس  الدخل  البلدان ذات  الرسمية؛ وتتكون من جميع  اإلنمائية 
أعضاء مجموعة  باستثناء  الدولي،  البنك  نشرها  كما  الواحد  للفرد  اإلجمالي  القومي  الدخل 
االتحاد  إلى  م  ا لالنضم محدد  تاريخ  لها  التي  والبلدان  األوروبي  االتحاد  وأعضاء  الثمانية 

األوروبي. وتشمل القائمة أيًضا جميع أقل البلدان نموا.

الجهات المانحة: تشير إلى الجهات المانحة التابعة للجنة المساعدات اإلنمائية والجهات 
المانحة غير التابعة للجنة المساعدات اإلنمائية والمنظمات المتعددة األطراف.

نقل وتبادل العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث: 
المتصلة  والتكنولوجيا  المعارف  نقل  في  تسهم  التي  واألنشطة  العمليات  بها  يقصد 
بالحد من مخاطر الكوارث التي يتم تطويرها وإدارتها في البلدان المتقدمة والنامية 

لُتنفذ في البلدان النامية.

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/                                        :1 - راجع
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2 - المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، تعريف المفاهيم والمصطلحات في مجالي الحكم واإلدارة العامة 
 . 4/6002/61.C/E

3 - قد تكون أغراض تحليلية - مثل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة M49: 971 بلًدا في »المناطق النامية«؛ 
أو سياسية - مثل مجموعة 77 التابعة لألمم المتحدة بعدد 431 عضًوا؛ أو رصد الموارد وتخصيصها – مثل قائمة 
المساعدة اإلنمائية الرسمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للمستفيدين من المساعدة اإلنمائية 

الرسمية بعدد 241 مستفيًدا محتمال للمعونة.
4 - لجنة المساعدة اإلنمائية الرسمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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5- منهجية الحساب                                                  
و-1: مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات 

الرسمية األخرى( الذي ُيقدم لصالح اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. 

يقترح حساب هذا المؤشر باستخدام مجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية - والتدفقات الرسمية 
النامية  البلدان  إلى  المناحة  الجهات  جميع  من  المتدفقة   – متاًحا  ذلك  كان  حيثما  األخرى 
دعًما لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وتقوم لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتجميع البيانات من الردود المقدمة من بلدانها 
األعضاء والجهات المقدمة للمعونة األخرى، ويمكن تصنيف البيانات حسب الجهة المقدمة 
والمستفيدة، وعادة ما يتم اإلبالغ عنها سنوًيا وتعبر عنها بعملة الدوالر األمريكي بمتوسط   

سعر الصرف السنوي.

وعادة ما يتم الحصول على بيانات المساعدات اإلنمائية الرسمية على مستوى النشاط، وتشمل 
معلمات عديدة. غير أن البيانات الحالية المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث في التعاون الدولي 
نادرة وال تزال محدودة – إن كانت متاحة- من حيث التعريف القطاعي في إطار المساعدات 
اإلنمائية. ويتم حالًيا حساب صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية فيما 
يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث باستخدام القطاعات الفرعية التالية على النحو المبين في رموز 
غرض نظام إبالغ الدائنين: 74010 حالة وقاية من الكوارث والتأهب لها)1( أو 41050 حالة 

وقاية من الفيضانات / السيطرة عليها أو 41010 حالة السياسة البيئية والتخطيط.

وال يقدم نظام إبالغ الدائنين في شكله الحالي سجاًل كاماًل بالدعم المتصل بالحد من مخاطر 
الكوارث للبلدان النامية. فعلى سبيل المثال، ُيصنف رمز الغرض 74010 تحت بند المعونة 
مخاطر  إدارة  أنشطة  من  الواسع  الطيف  تعريفه،  حسب  يشمل،  ال  الذي   )700( اإلنسانية 
أهمية  ذات  تعتبر  والتي  القطاعية،  اإلنمائية  المعونة  في  المدمجة  واالعتبارات  الكوارث 
جوهرية في إطار سنداي. وإن تحديد مدفوعات الحد من مخاطر الكوارث المدمجة ضمن 
مشاريع التنمية واإلنسانية غير المدرجة تحت رمز الغرض 74010 أو 41050 أو 41010 
تتسم بالتحدي. ومن خالل فحص مواصفات المشروعات القصيرة والطويلة األجل في لجنة 
المساعدات اإلنمائية لنظام إبالغ الدائنين، باستخدام المصطلحات الرئيسية للحد من مخاطر 
الكوارث، يمكن تحديد المشاريع ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وإدراجها في قياس 
التدفقات - ولكن هذه الطريقة تخضع للتحيز واإلغفال نظًرا العتمادها كلًيا على جودة وصف 

المشروع.

1 - يغطي الرمز 01047 من نظام إبالغ الدائنين ”أنشطة الحد من مخاطر الكوارث )مثل تطوير المعارف، وإعداد 
خرائط المخاطر الطبيعية، والمعايير القانونية للبناء(؛ ونظم اإلنذار المبكر؛ ومخزونات الحاالت الطارئة، والتخطيط 

للطوارئ بما في ذلك االستعدادات للتشريد القسري ”.
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المعنية بإحصاءات تمويل  العاملة  الفرقة  النظر من جانب  اقتراح قيد  وبناًء على ذلك، ثمة 
التنمية التابعة للجنة المساعدات اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

لمؤشر السياسية للحد من مخاطر الكوارث.

وإذا ما تمت الموافقة على ذلك االقتراح، فإن مؤشر السياسية سيوفر عنصًرا نوعًيا إضافًيا 
لرصد الغاية عن طريق السماح بتتبع الحد من مخاطر الكوارث في المساعدات اإلنمائية، وهو 
ما يتوقع بدوره أن يوفر حافًزا لزيادة االستثمارات اإلنمائية القائمة على المعرفة بالمخاطر 

على مر الزمن.

وسيقيم المؤشر الجهات المانحة »أهداف السياسات« )أو القصد من االستثمار( فيما يتعلق 
بالحد من مخاطر الكوارث في كل من أنشطة المعونة. وسُتلزم وكالة اإلبالغ بأن تبين فيما 
يتعلق بكل نشاط معونة ما إذا كان يشمل أنشطة أو اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث كهدف 
رئيسي أو على قائمة األولويات - ترد تفاصيل معاييرها في االقتراح قيد النظر من جانب الفرقة 
العاملة المعنية بإحصاءات تمويل التنمية. ويحدد االقتراح رموز لجنة المساعدات اإلنمائية 
القطاعية القائمة حيث يمكن أن تكون تدفقات المعونة ذات مساهمة رئيسية أو كبيرة في الحد 
والحكومة  الصحي  والصرف  والمياه  والصحة  التعليم  ذلك:  في  بما  الكوارث،  مخاطر  من 
والمجتمع المدني والهياكل األساسية للخدمات االجتماعية والخدمات األخرى والنقل والتخزين 
واالتصاالت وتوليد وإمداد الطاقة والخدمات المصرفية والمالية والزراعية والحراجة وصيد 
األسماك والبناء وحماية البيئة العامة أو اإلجراءات المتعلقة بالديون. كما تقدم مجموعة من 
أنشطة المعونة اإلرشادية التي يمكن اعتبارها مؤهلة للحصول على مؤشر الحد من مخاطر 

الكوارث )راجع المرفق 1 في هذه المذكرة(.

المساعدات  تدفقات  كمًيا  تحدد  أن  المانحة  اإلبالغ  وكاالت  من  السياسة  مؤشر  يتطلب  وال 
اإلنمائية الرسمية القطاعية والتدفقات الرسمية األخرى التي ُتقدم في مجال الحد من مخاطر 
أنه  الجديدة. غير  القائمة /  الدائنين  الكوارث، وهذا لن يتم إال من خالل رموز نظام إبالغ 
سيسمح بقياس إضافي وأكثر شمواًل غير مباشر عن التقدم المحرز في تحقيق الغاية من خالل 
تحديد االتجاه في نسبة أنشطة المعونة القطاعية التي يعتبر الحد من مخاطر الكوارث بالنسبة 

لها هدًفا سياسًيا رئيسًيا أو هاًما أو ال شيء على اإلطالق.

الكوارث  الحد من مخاطر  في  الفعلية  االستثمارات  اإلبالغ عن  في حجم  النقص  كان  وإن 
ستبقى مسألة مطروحة- حتى لو وافقت الفرقة العاملة المعنية بإحصاءات تمويل التنمية في 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي- فإنه ال يوجد حالًيا منهجيات أكثر تمثياًل وال 
التعاون الدولي في دعم اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر  مصادر بيانات أفضل لقياس 

الكوارث بداًل من إحصاءات المساعدات اإلنمائية الرسمية.
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التعاون  منظمة  في  التنمية  تمويل  بإحصاءات  المعنية  العاملة  الفرقة  تعلن  أن  المتوقع  ومن 
والتنمية في الميدان االقتصادي قرارها بشأن االقتراح المتعلق بمؤشر سياسة الحد من مخاطر 
الكوارث في عام 2017. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن غير المرجح أن تكون البيانات 

متاحة قبل ديسمبر 2018 في أقرب وقت ممكن.

مصادر البيانات: تقوم لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي بجمع بيانات عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة منذ عام 1960 على مستوى 
إجماعي وعام 1973 على مستوى النشاط من خالل نظام إبالغ الدائنين )تعتبر بيانات نظام 
إبالغ الدائنين كاملة من عام 1995 بالنسبة لاللتزامات على مستوى النشاط و2002 بالنسبة 

للمدفوعات(.

بالتدفقات في  الخاصة  المنشورة سنوًيا في شهر ديسمبر  البيانات  إلى  البيانات: تشير  جمع 
السنة السابقة، على سبيل المثال، ستنشر التدفقات التفصيلية لعام 2017 في ديسمبر 2018.

مقدمي البيانات: يبلغ مقدمي تقارير اإلحصائيات عن البيانات سنوًيا في كل سنة تقويمية في 
اإلدارات الوطنية )وكاالت المعونات ووزارات الخارجية أو المالية وما إلى ذلك(.  ويتولى 
مقدم التقرير اإلحصائي )الذي يقع عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو 
وكالة  أو  بلد  كل  في  اإلنمائية  المساعدات  لجنة  إحصاءات  ذلك( عن جمع  إلى  وما  المالية 
مقدمة. وعلى النحو الذي نوقش في هذه المذكرة، فإن جميع البيانات التاريخية المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث لم تصدرها جميع الجهات المانحة بصورة منهجية.

بيانات البلد المستفيد:

بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  أوصى   
والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث بأن »يتم اإلبالغ عن قبول أو االستفادة من 
التعاون الدولي للحد من مخاطر الكوارث وفقا للطرائق المطبقة في البلدان المعنية. وُتشجع 
البلدان المستفيدة على تقديم معلومات عن المقدار التقديري للنفقات الوطنية للحد من مخاطر 

الكوارث«.

ويمكن للبلدان المستفيدة، من خالل حساب النفقات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث باستخدام 
البيانات المستمدة من الحسابات القومية، أن تقدر نسبة اإلنفاق الكلي على اإلجراءات الوطنية 
لمالحظات  ذلك  ويستجيب  الرسمي.  الدولي  الدعم  يحسبها  التي  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  أعضاء 
والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على أهمية إظهار قيادة السياسات الحكومية 
التعاون  إلى إظهار مواءمة  التقدير  أن يؤدي هذا  الغاية. ويمكن  قياس  النامية( في  )للبلدان 

الدولي مع أولويات السياسات القطرية المستفيدة.
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ويوفر مؤشر السياسة المقترح منهجية تتيح إمكانية زيادة خصوصية القطاعات والقطاعات 
الفرعية لكل من مقدمي الخدمات والمستفيدين. وقد تم وضعه1 في األساس أصال للمساعدة في 
تحديد المساعدات اإلنمائية الرسمية فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، وقد طبق في تقدير 
النفقات الوطنية )للبلدان المستفيدة( كجزء من استعراض الميزانية المراعي للمخاطر)2( – 
)راجع المرفق 1( من مذكرة المفاهيم المقدمة إلى فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 

المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. 

استعراض الميزانية المراعي للمخاطر هو تحليل بسيط ومنهجي وكمي للميزانية )أو سلسلة 
من الميزانيات( التي تمكن البلدان من تقدير االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث واالعتماد 
عليه )ترد وصف منهجية استعراض الميزانية في الملحق )أ( من كل تقرير وطني)3((. وإذا 
قامت حكومة وطنية بإجراء استعراض الميزانية المراعية للمخاطر، فإن النتائج عادة ما تتبع 
االستثمار العام ويمكن أن تشمل تدفقات مالية داخلية. ويسمح استعراض الميزانية المراعية 
للمخاطر المُنفّذ على سلسلة من الموازنات السنوية تحديد االتجاهات الزمنية وتتبعها. ويمكن 
أيًضا الستعراض الميزانية المراعية للمخاطر الذي يصنف مكونات إدارة المخاطر أن يشير 
إلى االتجاهات محل التركيز )أي زيادة االستثمار في الحد من المخاطر أو الوقاية منها، بداًل 

من االستجابة المتكررة للكوارث(.

وفي حالة اعتماد المقترح الخاص بمؤشر سياسة الحد من مخاطر الكوارث والمنهجية التي 
أخرى  خيارات  هناك  تكون  أن  يمكن  سواء،  حد  على  والمستفيدين  المعونة  مقدمي  يطبقها 
للتصنيف )القطاعي والقطاعي الفرعي(. ويتسق ذلك مع النهج المقترح للغايات من »ألف« 

إلى »د«، 

و-2: مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات 
الرسمية األخرى( الذي تقدمه الوكاالت المتعددة األطراف لصالح اإلجراءات الوطنية للحد 

من مخاطر الكوارث.

النشاط،  الرسمية ُيحصل عليها عموًما على مستوى  المساعدات اإلنمائية  بيانات  نظًرا ألن 
باإلضافة إلى البيانات الخاصة بمقدمي المعونة والمستفيدين، فإنه يمكن أيًضا تصنيفها حسب 

المؤسسات المتعددة األطراف.

1 - وضعه مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والبنك الدولي مًعا مع أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية 
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.               -  2
    php?id=43523
3 - على سبيل المثال: ورقات عمل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بشأن تخطيط االستثمار العام 

واستراتيجية التمويل للحد من مخاطر الكوارث: راجع موريشيوش:
     http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43525
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من  بالحد  الخاصة  البيانات  توافر  على  المفروضة  الحالية  القيود  النظر عن  وبصرف  لذا، 
مخاطر الكوارث، يمكن حساب هذا المؤشر باستخدام مجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية 
- والتدفقات الرسمية األخرى حيثما كان ذلك متاًحا – المتدفقة من جميع الجهات المناحة إلى 
البلدان النامية باستخدام المنهجية نفسها المقترحة للمؤشر F-1، ثم تصنيف البيانات للكشف 
عن التدفقات المقدمة لدعم اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الموجهة إلى البلدان 

النامية عن طريق الوكاالت المتعددة األطراف.

وتقوم لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتجميع 
البيانات من الردود المقدمة من بلدانها األعضاء والجهات المقدمة للمعونة األخرى، وعادة ما 
يتم اإلبالغ عنها سنوًيا وتعبر عنها بعملة الدوالر األمريكي بمتوسط   سعر الصرف السنوي.

وقد يكون من الممكن في نهاية المطاف إدراج بيانات إضافية عن الدعم الدولي المقدم من 
المنظمات المتعددة األطراف التي تتجاوز المساعدات اإلنمائية الرسمية والتي لم تدرج في 
الميدان  التعاون والتنمية في  التابعة لمنظمة  المساعدات اإلنمائية  للجنة  الدائنين  نظام إبالغ 
االقتصادي. ويتوقف ذلك على توفير البيانات والعمل اإلضافي وتطبيق المنظمات المتعددة 

األطراف منهجية متسقة. 

و-3: مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات 
الرسمية األخرى( الذي ُيقدم على أساس ثنائي لصالح اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر 

الكوارث.

النشاط،  الرسمية ُيحصل عليها عموًما على مستوى  المساعدات اإلنمائية  بيانات  نظًرا ألن 
فإنه يمكن تصنيفها حسب مقدمي المعونة والمستفيدين. لذا، وبصرف النظر عن القيود الحالية 
المفروضة على توافر البيانات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، يمكن حساب هذا المؤشر 
كان  حيثما  األخرى  الرسمية  والتدفقات   - الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  مجموع  باستخدام 
ذلك متاًحا – المتدفقة من جميع الجهات المناحة إلى البلدان النامية باستخدام المنهجية نفسها 

المقترحة للمؤشر F-1، ثم تصنيف البيانات للكشف عن التدفقات الثنائية. 

وتقوم لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتجميع 
البيانات من الردود المقدمة من بلدانها األعضاء والجهات المقدمة للمعونة األخرى، وعادة ما 
يتم اإلبالغ عنها سنوًيا وتعبر عنها بعملة الدوالر األمريكي بمتوسط   سعر الصرف السنوي.
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و-4: مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات 
مخاطر  من  بالحد  المتصلة  التكنولوجيا  وتبادل  نقل  لصالح  يقدم  الذي  األخرى(  الرسمية 

الكوارث.

لذا  النشاط،  مستوى  على  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  بيانات  على  الحصول  يتم  ما  عادة 
يمكن – من حيث المبدأ- تتبع التدفقات بدرجة معينة من التفاصيل. وتحتوي رموز الغرض 
74010 أو 41050 أو 41010 في نظام إبالغ الدائنين للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على بيانات قليلة على مستوى النشاط ذات 
في  أو سرد محدد  ترميز  حالًيا  توافر  إلى عدم  باإلضافة  أيًضا  وذلك  المؤشر،  بهذا  الصلة 
للدعم  التفصيلية  الكمية  بالمحاسبة  يسمح  القطاعات(  في  ذلك  في  )بما  المشاريع  مواصفات 
إبالغ  نظام  باستخدام  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتصلة  التكنولوجيا  وتبادل  لنقل  الدولي 

الدائنين للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 

لذا، سيكون هناك حاجة إلى االضطالع بعمل إضافي مع الدول األعضاء والشركاء المعنيين 
لوضع منهجية وبيانات لقياس هذا المؤشر. وبعد اعتماد مشروع القرار الذي أعدته اللجنة 
اإلحصائية لألمم المتحدة في مارس 2017، يمكن أن تسخر المنهجية والبيانات التي تضعها 

الوكاالت الراعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 17-7-1 لإلبالغ عن المؤشر و -4.

المؤشر 17-7-1 -أقرت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها الثامنة واألربعين المبلغ 
اإلجمالي للتمويل المعتمد لتشجع استحداث تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها 
وتنفيذ  تعزيز وسائل   - المستدامة  التنمية  أهداف  الغاية 17 من  لقياس  النامية  البلدان  في 

وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ويصنف فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة)1(
المؤشر 17-7-1 حالًيا على أنه المستوى الثالث. وتقود منظمة األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التنمية المنهجية والتجميع العالمي للبيانات. وسيحدد 
هذا العمل، من بين جملة أمور، »تشجع استحداث تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها 
وتعميمها » بطريقة تسمح باستخدام التصنيف الحالي لقاعدة البيانات اإلحصائية لنظام إبالغ 
األمم  منظمة  التزمت  وقد  االقتصادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابع  الدائنين 
المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باستكمال منهجية أولية )تستند 
عام  نهاية  بحلول  الدولية(  المالية  اإلحصاءات  في  تطبق  التي  التنمية  تمويل  معايير  إلى 

2۰17، ويتوقع مواصلة التحسينات المنهجية حتى عام 2020.

1 - تعريفات أو معايير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لتنصيف 
مستوى المؤشر: المستوي 3: ال توجد حتى اآلن أي منهجية أو معايير ثابتة دولًيا للمؤشر، ولكن يجري وضع )أو 

ستوضع( منهجية / معايير أو اختبارها. 



و(
(  

يـة
غـا

ال

201

وقد تعاون مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع الوكاالت الراعية االستكشاف 
الكوارث وتبادلها.  بالحد من مخاطر  المتصلة  التكنولوجيا  نقل  يقيس  إدراج مكون  خيارات 
وإذا ما نجح في ذلك، سيكون هناك حاجة إلى االضطالع بعمل إضافي مع الدول األعضاء 
للدول  الكوارث. وستتاح  بالحد من مخاطر  المتصلة  التكنولوجيا  لتحديد  المعنيين  والشركاء 
األعضاء أيًضا فرصة استكشاف هذا الخيار لدى فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني 

بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة حين تعميم المنهجية لالستعراض والتعليق.

الحد  مؤشر سياسة  فإن  الصلة،  البيانات ذات  المناحة  الجهات  اعتمادها وتوفير  وفي حالة 
بنقل  السياسي  المانحة  الجهات  اللتزام  نوعي  تقييم  بإجراء  يسمح  قد  الكوارث  مخاطر  من 

التكنولوجيا المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتبادلها.

التعليقات والقيود:

على النحو المبين بالتفصيل في مذكرة المفاهيم المتعلقة بمؤشرات الغاية العالمي »واو«، فإن 
مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات التي تصف المدخالت )مثل رأس المال البشري 
ضرورية  تعتبر  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  على  واآلثار  والنتائج  المالية(،  والموارد 
لصياغة السياسات والتنفيذ والرصد والتقييم بصورة فعالة)1(. غير أن االفتقار إلى مؤشرات 
فعالة وموثوقة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات في كثير من البلدان النامية يشكل تحدًيا، مما 
يؤدي إلى نداءات متكررة لوضع مؤشرات أفضل لتعزيز وقياس نقل التكنولوجيا)2(. وعلى 
الرغم من التدابير العديدة التي تنظم نقل التكنولوجيا في االتفاقات والمعاهدات والبروتوكوالت 
الدولية والترتيبات واآلليات المصاحبة لها، فإن التحديات المنهجية الرامية إلى وضع مقاييس 
شاملة ومتسقة لقياس نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز 

القدرات في مجال العلوم ذات الصلة، والتكنولوجيا واالبتكارات ذات شأن كبير. 

وغالًبا ما ُتنقل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات دون تدخل كبير، والطرق التي يمكن 
نقلها بها إلى جمهور أوسع كثيرة)3(.  كما أن اآلليات القائمة لنقل التكنولوجيا مشوبة بالتجزؤ 
القُطرية. وال يوجد  التغطية  الهدف والمحتوى ونطاق  وغالًبا ما تكون مخصصة من حيث 
والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  القدرات  ببناء  ووافرة  شاملة  آلية  أو  اتفاق  أو  عالمي  إطار 

واالبتكارات في أقل البلدان نمًوا.

وثمة خيار آخر في وضع المنهجية والبيانات لهذا المؤشر يتمثل في طلب الدول األعضاء 
نقل  لتسهيل  والمستخدمة  المتاحة  الدولية  والنهج  اآلليات  بتطبيق  العمل  بهذا  االضطالع 

التكنولوجيا والتعاون. ويمكن أن تشمل هذه اآلليات ما يلي:
  12/WS/84-ST 1 - اليونسكو: قسم اإلحصاءات بشأن العلوم والتكنولوجيا، مكتب اإلحصاءات

  2012/UNCTAD/TIR 2 - تقرير التكنولوجيا واالبتكارات
3 - فريق الخبراء التابع للمفوضية األوروبية والمعني بمؤشرات نقل المعرفة )1102(
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آلية تيسير التكنولوجيا )أ(   

بنك التكنولوجيا لصالح أقل البلدان نمًوا      )ب( 

آلية تكنولوجيا اتفاقية األمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي )ج(   

آلية تيسير التكنولوجيا – المعلن عنها في الفقرة 70 من خطة التنمية المستدامة لعام  أ -    
2030 من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستحقق آلية تيسير التكنولوجيا، 
والتكنولوجيا  العلوم  مبادرة  وخرائط  التكنولوجي؛  التعاون  تحفيز  أمور،  جملة  ضمن 
التكنولوجيا؛  تيسير  آلية  أنشطة  دعم  في  والتقارير  األساسية  والبحوث  واالبتكارات، 
مشاريع  وتنفيذ  إعداد  على  قدرتها  تعزيز  أو  بناء  على  النامية  البلدان  ومساعدة 

واستراتيجيات تكنولوجية تعزز التنمية المستدامة.

 ب -   بنك التكنولوجيا لصالح أقل البلدان نموا - يهدف إلى المساعدة على بناء قاعدة متينة 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات عن طريق تحسين فرص حصول أقل البلدان نموا على 
التكنولوجيا واقتناءها واستخدامها، ومن ثم تعزيز اإلجراءات الوطنية التي تتخذها أقل 

البلدان نموا، وتعبئة الدعم الدولي واالستفادة من اآلليات القائمة.

ج -     آلية تكنولوجيا اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي- وهي صك متفق 
عليه - تسعى إلى تعزيز نقل التكنولوجيا بقصد بناء القدرة الوطنية على االبتكار والتعلم 
التكنولوجي. ويسهل مركز وشبكة تكنولوجيا مناخ اآللية نقل التكنولوجيات من خالل 
أمور من بينها: تقديم المساعدة التكنولوجية بناًء على طلب البلدان النامية لتسريع وتيرة 
بتكنولوجيا  المتعلقة  المعلومات والمعرفة  إلى  المناخ؛ وإتاحة الوصول  نقل تكنولوجيا 

المناخ؛ وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المناخ.

الدولي،  التعاون  إطار  في  الكوارث  بالحد من مخاطر  المتعلقة  الحالية  البيانات  لقلة  ونظرا 
فإن العمل الجاري لتطوير قدرات القياس التي توفر تمثياًل أشمل للتدفقات ومقدمي المعونات 
يكتسب أهمية خاصة. وثمة حاجة إلى عمل إضافي لوضع منهجية مقبولة دولًيا وبيانات قابلة 
للمقارنة على الصعيد العالمي لقياس مجموع الدعم الدولي الرسمي لنقل التكنولوجيا المتصلة 

بالحد من مخاطر الكوارث وتبادلها.

ومن ثم، فإن العمل الجاري تحت رعاية إطار القياس الجديد » الدعم الرسمي التام للتنمية 
المستدامة)1(« ذات أهمية، يشمل على سبيل المثال، أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي التي 

تستجيب الحتياجات البلدان النامية.

1 - راجع الملحق )1( مذكرة المفاهيم بشأن مؤشرات الغاية العالمية »و«
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ويمكن االضطالع بأعمال إضافية بالتنسيق مع مشاركة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث المعني بالعلوم والتكنولوجيا، الذي أنشئ في مؤتمر مكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث المعني بالعلوم والتكنولوجيا بشأن تنفيذ إطار سنداي، الذي عقد في جنيف 

في يناير 2016.

العلوم  وتبادل  بنقل  المتعلقة  والثنائية  واإلقليمية  الدولية  والمبادرات  البرامج  عدد  و-5: 
التكنولوجيات واالبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث لصالح البلدان النامية.

بالرغم من وجود المرافق ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات المذكورة أعاله، فإنه لم 
يتم بعد وضع آلية تمّكن من تتبع وتقييم البرامج والمبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية المتعلقة 
بنقل وتبادل العلوم التكنولوجيات واالبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وكما هو 
الحال بالنسبة إلى المؤشر و-4 والمؤشرات ذات الصلة في إطار الغاية 17 من أهداف التنمية 
المستدامة، ال تزال هناك تحديات كبيرة في قياس نقل وتبادل العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات 
المتبقية على نحو فعال، ومن ثم يتعين االضطالع بعمل إضافي مع الدول األعضاء والشركاء 

المعنيين لوضع منهجية مقبولة وبيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي.

ويمكن إيجاد حلول متماسكة إذا كان باإلمكان إدماج مكون يتناول الحد من مخاطر الكوارث 
ضمن العمل الذي تضطلع به منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بوصفها 
الوكالة الراعية ألهداف التنمية المستدامة المؤشر 17-6-1 - عدد اتفاقات وبرامج التعاون 

العلمي و/ أو التكنولوجي بين البلدان حسب نوع التعاون.

ويعتبر تطوير المنهجية والبيانات الفوقية ألهداف التنمية المستدامة المؤشر 17-6-1 جزًءا 
من المرصد العالمي لليونسكو ألدوات سياسيات العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات، وهي أداة 
جديدة لتحليل ودعم صناعة سياسيات العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات. ومن خالل الدراسة 
تقوم  واالبتكارات،  والتكنولوجيا  العلوم  سياسيات  ألدوات  العالمي  للمرصد  االستقصائية 
اليونسكو، في جملة أمور، بوضع قائمة جرد تحدد اتفاقات وبرامج تعاون العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكارات بين البلدان، باإلضافة إلى »القوانين والفواتير واللوائح واالتفاقات الدولية بشأن 
مسائل العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات«. وسيكون المصدر الرئيسي لهذه المعلومات وحدات 
المعلومات في الوزارات المسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات. وتتوقع اليونسكو أن 

تعد منهجية أولية لحساب هذا المؤشر بحلول نهاية عام 2017.

وقد تعاون مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع الوكاالت الراعية لالستكشاف 
خيارات إدراج مكون يمّكن من قياس هذا المؤشر على المستوى العالمي. وإذا ما نجح في 
ذلك، سيكون هناك حاجة إلى االضطالع بعمل لتحديد البرامج والمبادرات لنقل وتبادل العلوم 
التكنولوجيات واالبتكارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث لصالح البلدان النامية. وستتاح 
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للدول األعضاء أيًضا فرصة استكشاف هذا الخيار لدى فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت 
المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة حين تعميم المنهجية لالستعراض والتعليق.

الحد  مؤشر سياسة  فإن  الصلة،  البيانات ذات  المناحة  الجهات  اعتمادها وتوفير  وفي حالة 
بنقل  السياسي  المانحة  الجهات  اللتزام  نوعي  تقييم  بإجراء  يسمح  قد  الكوارث  مخاطر  من 

التكنولوجيا المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتبادلها.

و-6: مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات 
الرسمية األخرى( الذي ُيقدم لصالح بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

لذا  النشاط،  مستوى  على  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  بيانات  على  الحصول  يتم  ما  عادة 
يمكن – من حيث المبدأ- تتبع التدفقات بدرجة معينة من التفاصيل. وتحتوي رموز الغرض 
74010 أو 41050 أو 41010 في نظام إبالغ الدائنين للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على البيانات ذات الصلة على مستوى النشاط 
ذات الصلة بهذا المؤشر. وبصرف النظر عن القيود الحالية المفروضة على توافر البيانات 
الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، يمكن حساب هذا المؤشر باستخدام مجموع المساعدات 
اإلنمائية الرسمية - والتدفقات الرسمية األخرى حيثما كان ذلك متاًحا – المتدفقة من جميع 
الجهات المناحة إلى البلدان النامية بفحص مواصفات المشروعات القصيرة والطويلة األجل 

للفترات ذات الصلة. 

بيد أن، كما ذكر في المؤشر و-1 أعاله، فإن نوعية هذه البيانات تعتمد على جودة وصف 
بناء  الرموز  هذه  من خالل  فقط  عنها  المبلغ  البيانات  تناول  عدم  إلى  باإلضافة  المشروع. 
القدرات المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث والتي يمكن اإلبالغ عنها في البيانات القطاعية. 
وبالتالي، ال يمكن اعتبار هذه البيانات ممثلة لكامل التدفقات. وال يتوفر حالًيا رمز محدد يسمح 
بالمحاسبة الشاملة والكمية للدعم الدولي لبناء القدرات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث 
اإلنمائية  المساعدة  للجنة  الدائنين  إبالغ  نظام  باستخدام  واإلنمائية  اإلنسانية  القطاعات  عبر 

التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

ذلك  في  بما  المعنيين،  والشركاء  األعضاء  الدول  مع  إضافي  بعمل  االضطالع  وسيجري 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، لمواصلة تطوير المنهجية والبيانات الالزمة 
لقياس هذا المؤشر. وعقب اعتماد مشروع القرار الذي أعدته اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 
في مارس 2017، يمكن االستفادة من المنهجية التي تم إعدادها والبيانات المجمعة لقياس بناء 
القدرات في إطار التنمية المستدامة في إطار الغاية 17 من أهداف التنمية المستدامة لدعم 

اإلبالغ عن المؤشر و-6.
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فعال وهادف  نحو  القدرات على  بناء  لتنفيذ  الدولي  الدعم  تعزيز  إلى  الهدف 9-17  يسعى 
التنمية المستدامة، بما في ذلك  لتنفيذ جميع أهداف  النامية لدعم الخطط الوطنية  البلدان  في 
وتعرف  الثالثي.  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  فيما  والتعاون  والجنوب  الشمال  بين  التعاون 
البيانات الفوقية المؤشر 17-9-1 على أنه: قيمة الدوالر للمساعدة المالية والتقنية )بما في ذلك 
التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي( الملتزم بها 
تجاه البلدان النامية بوصفها »المدفوعات اإلجمالية من مجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية 
والتخطيط  القدرات  بناء  أجل  من  المانحة  الجهات  جميع  من  األخرى  الرسمية  والتدفقات 

الوطني«.

وتقوم لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتجميع 
البيانات من الردود المقدمة من بلدانها األعضاء والجهات المقدمة للمعونة األخرى، وعادة ما 
يتم اإلبالغ عنها سنوًيا ويعبر عنها بعملة الدوالر األمريكي بمتوسط   سعر الصرف السنوي.

ذات  القدرات  ببناء  قة  ل المتع والثنائية  واإلقليمية  الدولية  والمبادرات  البرامج  عدد  و-7: 
الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية.

كما هو محدد في منهجية المؤشر و-6، توجد بعض البيانات ذات الصلة في نظام إبالغ الدائنين 
للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وبناء على 
ذلك، يوصى بأن يحسب هذا المؤشر في البداية بمجرد إحصاء عدد البرامج والمبادرات التي 

تدعم بناء القدرة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث المحددة باستخدام المنهجية السابقة.

ويخضع هذا النهج لنفس المخاوف المتعلقة بالجودة وغياب التمثيل القطاعي الذي أثير في 
المؤشرات السابقة. باإلضافة إلى احتمالية فشل استيعاب البرامج والمبادرات الدولية واإلقليمية 

والثنائية التي تدعمها كيانات ال تقدم تقاريرها عن طريق نظام إبالغ الدائنين.

لذا، قد ترغب البلدان المستفيدة في النظر في تعزيز درجة تمثيل هذا النهج، عن طريق تجميع 
مخاطر  من  بالحد  المتصلة  القدرات  ببناء  المتعلقة  والمبادرات  بالبرامج  وطنية  جرد  قائمة 
الكوارث، والتي يمكن بعد ذلك مقارنتها أو دمجها أو كليهما مع البيانات المتحصل عليها من 
التقارير العالمية باستخدام نظام إبالغ الدائنين. وسيتطلب ذلك مدخالت من مؤسسات حكومية 

متعددة وإجراء مزيد من التحليل لتجنب االزدواجية في الحساب.

وفي حالة اعتمادها وتوفير الجهات المناحة البيانات ذات الصلة، فإن مؤشر سياسة الحد من 
مخاطر الكوارث قد يتيح فرصة أخرى لتحديد عدد البرامج والمبادرات المتعلقة ببناء القدرات 

المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية.
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و-8: عدد البلدان النامية التي تدعمها المبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية بهدف تعزيز 
قدراتها اإلحصائية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث.

إلى أن يتم جمع البيانات التي تصف الدعم لتعزيز القدرة اإلحصائية المتعلقة بالحد من مخاطر 
الكوارث بصورة منتظمة وتسجيلها من خالل نظام إبالغ الدائنين للجنة المساعدة اإلنمائية أو 
نظام اإلبالغ عن دعم الشركاء للتطوير اإلحصائي أو مصادر أخرى، يوصى بأن تقوم البلدان 
المؤسسات  تسجلها  التي  والثنائية  واإلقليمية  الدولية  المبادرات  عدد  إحصاء  بمجرد  النامية 

الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك المكتب اإلحصائي الوطني.

ويتطلب ذلك تحديد المؤسسات الحكومية ذات الصلة التي ستقدم تقاريرها، وتعريف المبادرات 
– الفردية أو المتكاملة - المؤهلة للتضمين. وفيما يتعلق بهذا األخير، تنصح الدول األعضاء 
بالتشاور مع المرفق المنهجي لتقرير نظام اإلبالغ عن دعم الشركاء للتطوير اإلحصائي الذي 

يحدد المجاالت التي تعتبر مؤهلة لإلبالغ عن بناء القدرات اإلحصائية.

ويمكن أن تكون الصورة األكثر اكتمااًل على المدى المتوسط، إذا تمكنت الدول األعضاء من 
تعزيز إدماج الدعم المقدم لتعزيز القدرة اإلحصائية المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث ضمن 

عمل الشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين وتقريرها. 

ويقيس تقرير نظام اإلبالغ عن دعم الشركاء للتطوير اإلحصائي الدعم المالي أو األنشطة التي 
تقدمها الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف الذين يقدمون تقاريرهم عن طريق لجنة 
المساعدات اإلنمائية التابعة للجنة المساعدة اإلنمائية، ويغطي جميع مجاالت اإلحصاءات التي 
تتراوح بين الحسابات القومية والموارد البشرية والتدريب )راجع تصنيف األنشطة اإلحصائية 
في المرفق المنهجي لتقرير نظام اإلبالغ عن دعم الشركاء للتطوير اإلحصائي(. وهي تستمد 
المحددة  التدفقات  القدرات اإلحصائية، فضاًل عن  بناء  الغرض 16062 -  أساًسا من رمز 
من خالل فحص الكلمات الرئيسية لوصف المشاريع. ويعتبر التقرير مصدر البيانات لإلبالغ 
إحصائية  خطة  لديها  التي  البلدان  عدد   :3-18-17 للمؤشر  المستدامة  التنمية  أهداف  عن 
وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر التمويل، والمؤشر 17-19-1: قيمة الدوالر 
لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية في البلدان النامية. والوكالة الرعاية لكال 
المؤشرين هي أمانة الشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين. 

وعقب إقرار اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة اقتراح فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت 
المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الستخدام المؤشرات الرئيسية )الخسائر الناجمة 
عن الكوارث( التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية 
المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في إطار المؤشرات 
األساسية  المبادئ  تطبق  أن  اآلن  البلدان  من  ويتوقع  المستدامة،  التنمية  ألهداف  العالمية 
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لإلحصاءات الدولية في الرصد واإلبالغ عن الغايات العالمية من »ألف« إلى »د« من إطار 
القدرات  أو تعزيز  النامية دعًما كبيًرا إلنشاء  البلدان  العديد من  سنداي. وسيتطلب ذلك في 

اإلحصائية لتجهيز اإلحصاءات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب  األعضاء  الدول  تعمل  أن  بمكان  األهمية  من  لذا، 
الكوارث والشركاء المعنيين مع أمانة الشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن 
الحادي والعشرين لضمان إدماج بناء القدرات اإلحصائية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث 
في االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات وإتاحة الموارد الالزمة. وعند القيام بذلك، 

يمكن إتاحة بيانات إضافية لدعم الرصد واإلبالغ عن المؤشر و-8.

6- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة               

رقم 
المؤشر

المؤشر

و-1

مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة 
إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي ُيقدم لصالح اإلجراءات الوطنية 

للحد من مخاطر الكوارث. 
]الحد األدنى للتنصيف[ 

الجهة المانحة

البلد المستفيد

]متطلبات التصنيف المرغوبة[
نوع التمويل

نوع الدعم الدولي

القطاع الفرعي

مجموع البلدان )عالمية/ إقليمية/ دون اإلقليمية(
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مجموع الدعم الدولي الرسمي )المساعدات اإلنمائية الرسمية باإلضافة و-2
إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي تقدمه الوكاالت المتعددة األطراف 

لصالح اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
]الحد األدنى للتنصيف[ 

الجهة المانحة

البلد المستفيد

المؤسسات المتعددة األطراف 

]متطلبات التصنيف المرغوبة[
نوع التمويل

نوع الدعم الدولي

القطاع الفرعي

الرسمية و-3 اإلنمائية  )المساعدات  الرسمي  الدولي  الدعم  مجموع 
باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي ُيقدم على أساس 

ثنائي لصالح اإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

]الحد األدنى للتنصيف[ 

الجهة المانحة

البلد المستفيد

]متطلبات التصنيف المرغوبة[

نوع التمويل

نوع الدعم الدولي

القطاع الفرعي

مجموع البلدان )عالمية/ إقليمية/ دون اإلقليمية(
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الرسمية و-4 اإلنمائية  )المساعدات  الرسمي  الدولي  الدعم  مجموع 
نقل  يقدم لصالح  الذي  الرسمية األخرى(  التدفقات  إلى  باإلضافة 

وتبادل التكنولوجيا المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث.

]الحد األدنى للتنصيف[ 

الجهة المانحة

البلد المستفيد

 ]متطلبات التصنيف المرغوبة[

نوع التمويل

نوع الدعم الدولي

القطاع الفرعي

مجموع البلدان )عالمية/ إقليمية/ دون اإلقليمية(

المتعلقة و-5 والثنائية  واإلقليمية  الدولية  والمبادرات  البرامج  عدد 
بنقل وتبادل العلوم التكنولوجيات واالبتكارات في مجال الحد من 

مخاطر الكوارث لصالح البلدان النامية. 

]الحد األدنى للتنصيف[ 

البرنامج/ المبادرة 

البلد النامية الشريكة

]متطلبات التصنيف المرغوبة[

نوع البرنامج/ المبادرة 
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الرسمية و-6 اإلنمائية  )المساعدات  الرسمي  الدولي  الدعم  مجموع 
باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى( الذي ُيقدم لصالح بناء 

القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

]الحد األدنى للتنصيف[ 

الجهة المانحة

البلد المستفيد

]متطلبات التصنيف المرغوبة[

نوع التمويل

نوع الدعم الدولي

القطاع الفرعي

مجموع البلدان )عالمية/ إقليمية/ دون اإلقليمية(

المتعلقة و-7 والثنائية  واإلقليمية  الدولية  والمبادرات  البرامج  عدد 
ببناء القدرات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في البلدان 

النامية.

]الحد األدنى للتنصيف[ 

البرنامج/ المبادرة 

البلد النامية الشريكة

]متطلبات التصنيف المرغوبة[

نوع البرنامج / المبادرة  

واإلقليمية و-8 الدولية  المبادرات  تدعمها  التي  النامية  البلدان  عدد 
بالحد من  الصلة  ذات  اإلحصائية  قدراتها  تعزيز  والثنائية بهدف 

مخاطر الكوارث. 

]الحد األدنى للتنصيف[ 

البلد المستفيد

]متطلبات التصنيف المرغوبة[

الجهة المانحة

نوع الدعم الدولي
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7- مسائل محددة                                                 

على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء الحكومي )A/71/644(، اتفقت الدول األعضاء 
على إجراء اإلبالغ عن توفير أو تلقي التعاون الدولي للحد من مخاطر الكوارث وفقا للطرائق 
المطبقة في البلدان المعنية. وأوصى فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
البيانات  تظل  بأن  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني 

الفوقية متسقة في حالة استخدام البلدان لمنهجيات مختلفة.

وسيتعين على البلدان تحدد الكيفية التي سُيتناول بها التحديات الهامة بطريقة منتظمة طوال 
عملية جمع البيانات:

المنهجية والبيانات.
إلى  ُيسعى  عندما  خاص  بوجه  ذلك  ويصدق   - المعنية  المنهجية  التحديات  القياس  يعرض 
للحد من مخاطر  الوطنية  دعًما لإلجراءات  الدولي  للتعاون  المالية  الجوانب  الحصول على 
الكوارث التي تتخذها البلدان النامية والتي تقتصر إلى حد كبير على تحديد الميزانيات القائمة 
بذاتها أو الميزانيات اإلضافية واالستثمارات والنفقات للحد من مخاطر الكوارث. وقد فشلت 
المنهجيات والبيانات الحالية في الحصول على الحد من مخاطر الكوارث المتكاملة -  وترد 
هذه المسألة بتفاصيل أكثر في الملحق )1( من مذكرة المفاهيم- فضاًل عن التحليل الذي أجري 

لتقرير التقييم العالمي لألمام المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث 2013.

التدفقات الرسمية األخرى 

إذا كان توافر بيانات المساعدات اإلنمائية الرسمية للحد من مخاطر الكوارث محدودة، فإن 
الوضع ال يزال أكبر من ذلك في التدفقات الرسمية األخرى. وتجمع منظمة التعاون والتنمية 
المساعدات  لجنة  في  عضًوا   29 من  اإلنمائي  التعاون  عن  بيانات  االقتصادي  الميدان  في 
اإلنمائية، و21 بلًدا إضافية خارج لجنة المساعدات اإلنمائية، و36 مؤسسة متعددة األطراف 
الرسمية األخرى  التدفقات  أيًضا معلومات عن  بعضها  ذات طرف واحد. ويوفر  ومؤسسة 
والبيانات المتعلقة بالمبالغ المخصصة من القطاع الخاص. وهذا ال يشمل جميع البلدان مقدمي 
التدفقات - بما في ذلك فيما بين بلدان الجنوب، مثل البرازيل والصين – وبالرغم من توافر 
تقديرات برامج التعاون اإلنمائي لمقدمي التدفقات الناشئة، إال أن البيانات الخاصة بالحد من 

مخاطر الكوارث ليست كذلك.

بجمع  أيًضا  المنظمات  من  وغيرها  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وتقوم 
بيانات عن التدفقات المالية األوسع نطاًقا إلى البلدان النامية، بما في ذلك التدفقات الرسمية غير 
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التساهلية، واالستثمار األجنبي المباشر، واإلقراض المصرفي، وائتمانات التصدير وغيرها 
من التدفقات. ويضع البنك الدولي تقديرات لتدفقات التحويالت المالية، ويجمع صندوق النقد 
الدولي بيانات ميزان المدفوعات. وإن التركيز على التنمية المستدامة ومواءمة هذه الفئات 
األخرى من التدفقات مع خطط التنمية الوطنية أقل وضوًحا، وسيلزم االضطالع بقدر هائل 
من العمل للتوصل إلى مقياس تدفقات حكومية وخاصة من مصادر أخرى بخالف المساعدة 
االنمائية الرسمية. ولم تبرز حتى اآلن هذه الجهود تدفق المساعدات االنمائية غير الرسمة 
البيانات متاحة على المدى  للحد من مخاطر الكوارث؛ وقد يكون هناك احتمال بأن تصبح 

المتوسط   من خالل الدعم الرسمي التام للتنمية المستدامة.

المقارنات والمواءمة
إن قياس حجم الدعم المقدم ببساطة لن يقيس بشكل مناسب التقدم المحرز في تحقيق الغاية - 
فهناك حاجة إلى إجراء مقارنات لتأهل االتجاهات المتغيرة في الدعم. وبما أن الغاية تقيس 
من  للحد  الدولي  الدعم  مقارنة  من خالل  الوطنية«  اإلجراءات  تكميل  إلى  رامي  ال »الدعم 
مخاطر الكوارث المقدم مقابل النفقات المقدرة للبلدان النامية، فإنه من الممكن تقييم مواءمة 
قيادة سياسات  )أو  السياسات واالستثمار  المستفيدة من  البلدان  أولويات  دولي مع  ل ا التعاون 

البلدان المستفيدة(.

القياس الثنائي
الدولي أو عدمها - مثل  التعاون  تقيس وجود جوانب  التي  المؤشرات  الضرورة  ب ال تسمح 
مبادرة أو برنامج - تقييم مدى تعزيز التعاون الدولي. وهناك حاجة إلى عمل إضافي لتحديد 

الكيفية التي يمكن بها لهذه المؤشرات أن تدعم التقييم النوعي للتقدم المحرز.

المعالجة اإلحصائية وخطوط األساس
سيكون هناك حاجة إلى االضطالع بعمل لوضع خطوط أساس لقياس التقدم المحرز في تحقيق 
الغاية »واو«، مع التسليم بأن تطوير خطوط األساس لرصد التقدم المحرز في تحقيق الغايات 
العالمية سيختلف من بلد إلى آخر، رهًنا بأطر زمنية مختارة وتوافر البيانات. وفي الحاالت 
التي ال توجد فيها بيانات أو تنخفض فيها درجة الرؤية، سيلزم االضطالع بعمل محدد لوضع 
على  البيانات  جمع  وأدوات  منهجيات  تحديد  ذلك  يشمل  وقد  للتطبيق.  قابلة  س  أسا خطوط 
الصعيدين العالمي والوطني على التوالي، وتنمية القدرات والكفاءات للبلدان التي ال توجد فيها 

خطوط أساس.

وقد يكون من الممكن إنشاء خطوط أساس أولية على سبيل المثال للمؤشر و-1، وذلك بتحليل 
إحصاءات المساعدات اإلنمائية الرسمية القائمة، وإن كانت محدودة، بشأن الحد من مخاطر 
الكوارث. بيد أن قياس جميع التدفقات المالية في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك التدفقات 
من المصادر الخاصة )المجمعة من خالل التدخالت الرسمية( سيشكل تحدًيا. ومع ذلك، فإن 
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خطط التمويل المعقدة التي ستلزم لدعم تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 وإطار سنداي، تتطلب آليات تتبع وقياس داخل النظام اإلحصائي الدولي المتضمن 

الشامل لمجموع واتجاهات التدفقات. 

للتنمية  التام  الرسمي  الدعم  على  للحصول  جديد  قياس  إطار  وضع  على  العمل  ويتواصل 
في  حالًيا  تمثليها  يتم  ال  التي  الدولي  التعاون  ألشكال  مختلف  قياس  يقترح  الذي  المستدامة 
المساعدات اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
أو في الواقع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة المتعددين. وبما أن 
الدولية ومقدميها  التدفقات  بيانات أكثر تمثياًل لمجموع  القادرة على استخالص  القياس  أطر 
تصبح جاهزة للعمل وتعمق القدرة اإلحصائية، سيكون هناك مجال أوسع الستيعاب عناصر 
لهذه  الحسابية  المنهجيات  تتطور  أن  المتوقع  من  لذا،  المعقدة.  التمويل  ترتيبات  من  متعددة 

المؤشرات بمرور الوقت حتى تكون قادرة على استغالل هذه التطورات.

وإلى حين وضع هذه البيانات أو غيرها من البيانات والمنهجيات المتفق عليها دولًيا، يقتصر 
التنمية  أهداف  بغايات  يتعلق  فيما  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  المالية على  التدفقات  قياس 
ومجموعات  منهجيات  تتطور  أن  المتوقع  ومن  سنداي،  إطار  أهداف  وبالتالي  المستدامة، 
بيانات لقياس الدعم الدولي لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومع ذلك يمكن 
لتشمل  المثال،  سبيل  )على  المتوسط    المدى  على  األساسية  البيانات  على  تحسينات  إدخال 

تدفقات مالية أخرى تتجاوز المساعدات اإلنمائية الرسمية(.

الدعم السنوي المتعدد واإلحصاء المزدوج
البلدان  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الوطنية  لإلجراءات  الدعم  استدامة  تمثيل  كان  ولئن 
النامية في التقارير السنوية أمر مستصوب، فإن هناك تحديات تقنية متأصلة في اإلبالغ عن 

المساهمات السنوية المتعددة أثناء العمل على إزالة اإلحصاء المزدوج في الوقت نفسه.

المرفق )1(: األنشطة اإلرشادية لتحديد تغطية عالمات الحد من مخاطر 
الكوارث

اإلنسانية  للمساعدة  الدائنين  إبالغ  أدناه مأخوذ من »اقتراح تحديث تصنيفات نظام  الجدول 
والحد من مخاطر الكوارث« المقدم إلى الفريق العامل المعني بإحصاءات التمويل اإلنمائي 
قد  التي  الخمسة  اإلنمائية  المساعدات  لجنة  اإلنمائية. ويحدد رموز  المساعدات  للجنة  التابع 
مخاطر  من  الحد  في  رئيسية  أو  كبيرة  إسهامات  ذات  القائمة  المعونة  تدفقات  فيها  تكون 
الكوارث. وينبغي النظر إلى أنشطة / اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث المؤهلة الواردة 
أدناه على أنها مؤشرات داللية ألن األنشطة اإلضافية التي تعالج الحد من مخاطر الكوارث 

قد تكون موجودة في إطار البرامج القطاعية
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في  المنجز  التحقيق  عن  لإلبالغ  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مؤشر  استخدام 
الغايات العالمية إلطار سنداي وخطة 2۰3۰.

أهداف المعونة ألهداف 
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030

التعريف

ينبغي تصنيف 
النشاط على أنه 
مرتبط بالحد من 
مخاطر الكوارث 

)ذات درجة رئيسية 
أو كبيرة( إذا:

 تشجع على تحقيق نتيجة وهدف إطار سنداي:

”الحد بدرجة كبيرة من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح 
وسبل العيش والصحة وفي األصول االقتصادية والمادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص والشركات والمجتمعات 
والبلدان ”.

معايير األهلية 

يساهم النشاط في:

منع نشوء المخاطر الجديدة أ(   

الحد من المخاطر القائمة ب(   

تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث ج(   

عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية وإنشائية وقانونية 
واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية 

ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار والضعف في وجه الكوارث 
وتحد منهما، وتعزز االستعداد للتصدي لها والتعافي منها ومن ثم 

تعزز القدرة على مواجهتها.

ويسهم النشاط في تحقيق غاية واحدة على األقل من الغايات العالمية 
إلطار سنداي أو أولويات العمل األربعة، وهي: 

▫ األولوية 1: فهم مخاطر الكوارث	

▫ األولوية 2: تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل 	
تحسين التصدي لها

▫ األولوية 3: االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من 	
أجل زيادة القدرة على مواجهتها

▫ األولوية 4: تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها 	
بفعالية »وإعادة البناء بشكل أفضل« في مرحلة التعافي 

وإعادة التأهيل واإلعمار.

وسيجل النشاط »الهدف الرئيسي“ إذا كان يهدف بشكل مباشر 
وصريح إلى تحقيق واحد من المعايير المذكورة أعاله أو أكثر. 
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أمثلة على األنشطة 
النموذجية 

تحدث األنشطة 
النموذجية في 

القطاعات:

تستند األمثلة التالية إلى أحدث رموز2 قطاع لجنة المساعدات 
اإلنمائية وتحديد رموز لجنة المساعدات اإلنمائية حيث قد يكون 
هناك تدفقات معونة ذات إسهامات كبيرة أو رئيسية في الحد من 
مخاطر الكوارث. وينبغي النظر إلى أنشطة / اعتبارات الحد من 

مخاطر الكوارث المؤهلة الواردة أدناه على أنها مؤشرات داللية ألن 
األنشطة اإلضافية التي تعالج الحد من مخاطر الكوارث قد تكون 

موجودة في إطار البرامج القطاعية.

التعليم )11۰(

▫ وضع أو إدخال برامج تثقيفية تعزز القدرة على 	
الصمود أمام األخطار الطبيعية مثل ممارسات بناء 

التصدي للكوارث. 

▫ مراجعة المناهج لمراعاة جوانب الحد من مخاطر 	
الكوارث في التعليم األساسي والتدريب المهني 

وأشكال التدريب والتعليم األخرى

▫ وضع أو إدخال منهاج الحد من مخاطر الكوارث 	
في برامج التعليم والتدريب المدرسي.

▫ إعادة تهيئة المدارس الحالية وأي مرافق أكاديمية 	
للتصدي للكوارث.

▫ إدماج معايير التصدي للكوارث في تصميم وتطوير 	
الهيكل األساسي األكاديمي.

▫  دعم وضع خطط السالمة فيما يتعلق بالمخاطر 	
والتدريبات والتمرينات في المؤسسات األكاديمية

▫ تطوير أو تعزيز سياسات وخطط االستجابة 	
للكوارث للمؤسسات األكاديمية.

▫ تقديم المساعدة للتعليم العالي في المجاالت ذات 	
الصلة بالحد من مخاطر الكوارث.
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الصحة )12۰(

▫ تدريب مقدمي الرعاية الصحية في مجال التأهب للكوارث 	
واالستجابة لها

▫ التعديل التحديثي للهياكل الصحية األساسية القائمة مثل 	
المراكز الصحية والمستشفيات التي لديها قوانين بناء 

التصدي للكوارث

▫ تقييم التغيرات في المخاطر )التعرض والحساسية( 	
لألمراض ذات الصلة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمجموعات 

المعرضة لألخطار وحاالت ما بعد الكوارث

▫ إدراج المخاطر الصحية ذات الصلة باألخطار في المبادئ 	
التوجيهية للممارسات السريرية والمناهج للتعليم والتدريب 

الطبي المستمر 

▫ اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة التعرض المتزايد لألمراض 	
ذات الصلة باألخطار

▫ تعزيز نظم معلومات إدارة الصحة المتعلقة بإدارة مخاطر 	
الكوارث

▫ استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الكوارث في 	
نظام الصحة والتأمين.

▫ إدراج األمراض المتعلقة بالكوارث في المزايا األساسية 	
لوثائق التأمين.

المياه والصرف 
الصحي )12۰(

▫ الحد من ضعف تأثر شبكات إمدادات المياه العامة وتوزيعها	

▫ تعزيز قدرات األرصاد الجوية المائية ونظم اإلنذار المبكر	

▫ تحسين الظروف البيئية لألنهار / القنوات للتخفيف من 	
مخاطر الفيضانات

▫ وضع استراتيجيات أو هياكل أساسية أو كليهما للحد من 	
مخاطر الفيضانات

▫ بناء طرق اإلخالء ومالجئ الطوارئ	

▫ الحد من قابلية التأثر باألخطار الطبيعية لتصاميم معالجة 	
المياه المستعملة والتخلص منها

▫ دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في تطوير وإدارة 	
أحواض األنهار
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الحكومة والمجتمع 
المدني )15۰(

▫ التدابير الرامية إلى زيادة قدرة الحكومة على إدارة المخاطر 	
واالستجابة بفعالية للكوارث، بما في ذلك المساعدة في بناء 

المؤسسات من أجل إدارة مخاطر الكوارث على نطاق جميع 
الحكومات

▫ اإلدارة المالية العامة التي تدمج تدابير الحد من مخاطر 	
الكوارث، بما في ذلك تعزيز المساءلة المالية واإلدارية 
المراعية للمخاطر، والنفقات العامة ونظم اإلدارة المالية 

وصياغة الميزانية

▫ التنمية القانونية والقضائية التي تعالج الحد من مخاطر 	
الكوارث، بما في ذلك التدابير التي تدعم تحسين األطر 
القانونية والدساتير والقوانين واللوائح المراعية للمخاطر

▫ إعداد استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية للحد من مخاطر 	
الكوارث

▫ قوائم جرد الحد من مخاطر الكوارث وتقييمها وتقييم أثرها	

▫ بناء القدرات في التصنيف المرتبط بالحد من مخاطر 	
الكوارث وتصنيف المخاطر ووضع المعايير وإدارة 

المعلومات

▫ تحديد الفئات المعرضة لألخطار واتخاذ تدابير للحد من 	
ضعفها

▫ تعزيز المشاركة المدنية في وضع سياسات وبرامج للحد من 	
مخاطر الكوارث



و(
(  

يـة
غـا

ال

218

الهيكل األساسي 
والخدمات 

االجتماعية األخرى 
)160(

▫ برامج العمل العامة أو المشروعات الفرعية التي تدمج 	
تدابير الحد من مخاطر الكوارث أو تعزز القدرة على 

الصمود أمام المخاطر الطبيعية )قوانين البناء(

▫ سياسة قطاع اإلسكان والتخطيط والبرامج التي تدمج تدابير 	
الحد من مخاطر الكوارث

▫ المعونات متعددة القطاعات للخدمات االجتماعية األساسية 	
)بما في ذلك التعليم األساسي والصحة األساسية والتغذية 

األساسية والسكان والصحة اإلنجابية وإمدادات مياه الشرب 
األساسية والمرافق الصحية األساسية( التي تدمج الحد من 

مخاطر الكوارث.

▫ بناء القدرات اإلحصائية لإلحصاءات المتعلقة بالكوارث.	

▫ برامج الحماية االجتماعية التي تعزز القدرة على الصمود 	
أمام األخطار الطبيعية

▫ استهداف محدد للمجموعات المعرضة لألخطار الطبيعية 	
لبرامج الحماية االجتماعية

▫ آليات لتوسيع نطاق برامج الحماية االجتماعية في أوقات 	
الكوارث

▫ إدراج قابلية التأثر بالمخاطر الطبيعية كمؤشر للفقر	

▫ تعزيز القدرة المؤسسية لبرامج الحماية االجتماعية 	
لالستجابة لألزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية

▫ وضع استراتيجيات للحماية االجتماعية / شبكات أمان 	
لالستجابة للكوارث الطبيعية

▫ بناء أماكن إجالء للمجتمعات الستخدامها في أوقات الكوارث 	
الطبيعية

النقل والتخزين 
)210(

▫ تضمين عناصر التصدي للكوارث في شبكة النقل الحالية	

▫ دعم إدراج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط 	
نظام النقل

▫ تقييم اآلثار االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية لألخطار 	
الطبيعية في النقل، فضال عن آثار مخاطر الكوارث على 

االستثمارات الجديدة في مجال النقل والهياكل األساسية

▫ إدخال قوانين بناء التصدي للكوارث في مشاريع إنشاء 	
الطرق

▫ تطوير القدرات التخزينية لتجهيز التخزين المسبق لمعدات 	
التأهب للكوارث والمواد واللوازم. 
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االتصاالت )22۰(

▫ إدراج اعتبارات مخاطر الكوارث واألخطار في سياسات 	
ومؤسسات المعلومات واالتصاالت

▫ إنشاء قاعدة بيانات لنظام المعلومات الجغرافية ونظم أخرى 	
لتقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرارات إلدارة المخاطر

▫ المساعدة في إنشاء موصلية قادرة على التصدي للكوارث	

▫ تطوير أو تعزيز الهياكل األساسية لالتصاالت السلكية 	
والالسلكية، بما في ذلك الستخدامها كجزء من نظام 

االستجابة لحاالت الطوارئ في أوقات الكوارث الطبيعية

▫ تطوير أو تعزيز سياسات وخطط االستجابة للكوارث	

▫ تطوير أو تعزيز نظم االستجابة لحاالت الطوارئ 	
الستخدامها في أوقات الكوارث الطبيعية.

▫ تطوير خطوط االتصال للمساعدة في الكوارث	

وتوليد الطاقة وتوفير 
إمداداتها )23۰(

▫ إدراج اآلثار المحتملة للكوارث في معايير تصميم خطوط 	
التوليد والنقل والتوزيع وتقييمات موثوقية نظام الطاقة

▫ دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط قطاع 	
الطاقة وبناء قدرات المؤسسات

▫ الحماية من الفيضانات أو الري من بناء السدود أو أنظمة 	
تخزين المياه التي تتضمن تغييرات في دورة المياه بسبب 

تقلب المناخ أو األخطار الطبيعية

▫ دعم زيادة إنتاج مصادر الطاقة الذكية المناخية	

الخدمات المصرفية 
والمالية )24۰(

▫ إجراءات اإلدارة والسياسية المالية لدعم الحد من مخاطر 	
الكوارث

▫ البحوث االقتصادية ووضع النماذج ووضع السياسات للحد 	
من مخاطر الكوارث

▫ تطوير عمليات الكشف المالي المتعلقة بالكوارث مع مراعاة 	
المخاطر المادية والمطلوبات والتحويل المرتبطة بها

▫ دعم إدماج حوافز الحد من مخاطر الكوارث ضمن برامج 	
تمويل اإلسكان

▫ وضع إطار إلدارة المخاطر يدمج استراتيجيات التخفيف من 	
مخاطر الكوارث الطبيعية

▫ المساعدة في تطوير مبادرات تأمين أو نقل مخاطر 	
الكوارث، بما في ذلك خطط تأمين مخاطر الكوارث 

للقطاعات اإلنتاجية
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الزراعة )311(

▫ تطوير أو اختبار أو إدخال ممارسات أو تقنيات أكثر قدرة 	
على الصمود أمام الكوارث وتقلب المناخ في النظم الزراعية 

أو تربية النباتات

▫ بحث التهديدات القائمة والجديدة في مجال الزراعة وصيد 	
األسماك والحراجة من األخطار ذات الصلة.

▫ المساعدة في إدماج القدرة على الصمود أمام الكوارث في 	
خدمات وبرامج اإلرشاد

▫ زيادة الوعي بمخاطر الكوارث المرتبطة بتعزيز التدابير 	
التكيفية

▫ تطوير شبكات الري والصرف للحد من قابلية التأثر 	
بالكوارث

▫ الحد من تعرض مرافق تخزين المحاصيل للكوارث	

▫ وضع أو إدخال استراتيجيات لتكثيف إنتاج المحاصيل 	
للتخفيف من ارتفاع أسعار األغذية الناجمة عن الجفاف

▫ إدخال أو تعزيز ممارسات إدارة التربة للتكيف مع األخطار 	
المناخية

الحراجة )312(

▫ إدخال استخدام نظم الحراجة أو الحفاظ على صمودها للحد 	
من قابلية التأثر باالنهيارات األرضية أو الفيضانات أو 

األخطار الطبيعية األخرى

▫ إعادة التحريج والتحريج مع األنواع األقل تعرًضا لتقلب 	
المناخ واألخطار الطبيعية

▫ تدابير منع حرق الغابات 	

▫ الحفاظ على المانغروف والتحريج لتحسين قدرة المجتمعات 	
الساحلية على التصدي للكوارث

▫ سياسات قطاع الغابات والتخطيط والبرامج، وبناء قدرات 	
المؤسسات التي تدمج الحد من مخاطر الكوارث

صيد األسماك 
)313(

▫ الحد من قابلية التأثر بالكوارث من خالل بدائل اإلنتاج 	
المستدام وحماية التنوع البيولوجي واإلدارة المتكاملة 

للمنطقة

▫ سياسة قطاع الصيد والتخطيط والبرامج الخاص به، وبناء 	
القدرات المؤسسية التي تدمج الحد من مخاطر الكوارث
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الصناعة )321(

▫ تقييم اآلثار االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية للكوارث 	
على السياسات الصناعية والتخطيط والبرامج، فضاًل 

عن آثار مخاطر الكوارث على االستثمارات في التنمية 
الصناعية

البناء )323(

▫ إدراج قوانين البناء أو معايير التصميم لمقاومة الكوارث في 	
تطوير الهيكل األساسي

▫ استخدام األراضي وخطط التنمية وتقسيم المناطق التي 	
تتضمن تدابير الحد من مخاطر الكوارث

▫ إدراج تدابير القدرة على مواجهة الكوارث في التصميم 	
والتخطيط الحضري 

▫ دمع معاير تصاميم جديدة للقدرة على مواجهة الكوارث	

الحماية البيئية 
العامة )41۰(

▫ إنشاء قاعدة بيانات وقوائم جرد / حسابات للموارد المادية 	
والطبيعية؛ والخصائص البيئية ودراسات تقييم األثر وتقييم 

المخاطر

▫ إنشاء المناطق المحمية، وتقسيم المناطق المراعية للمخاطر 	
واألخطار والكوارث واستخدام األراضي والتخطيط اإلنمائي 

اإلقليمي.

▫ وضع تدابير لمنع أو مكافحة الفيضانات: الفيضانات من 	
األنهار أو البحار؛ بما في ذلك مراقبة تسرب مياه البحر 

وارتفاع مستوى سطح البحر

▫ إنشاء نظم لتقييم مخاطر الكوارث واإلنذار بالفيضانات	

▫ دعم الحلول القائمة على الطبيعة إلدارة مخاطر الكوارث	

▫ دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط / سياسات 	
استخدام األراضي

▫ تطوير و / أو تعزيز تدابير حماية البيئة للحد من مخاطر 	
الكوارث أو الوقاية منها

▫ السياسة والقوانين واللوائح والتخطيط والبرامج البيئية وبناء 	
القدرات المؤسسية وإدماج الحد من مخاطر الكوارث

▫ دعم تطوير واستخدام النهج واألساليب واألدوات لتقييم 	
وتقدير واستدامة خدمات النظام البيئي في إدارة مخاطر 

الكوارث
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القطاعات المتعددة 
األخرى )43۰(

▫ إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في مشاريع التنمية 	
الحضرية والخطط أو السياسيات الحضرية أو كليهما

▫ سياسات وبرامج التنمية الريفية المتكاملة التي تشمل الحد 	
من مخاطر الكوارث

▫ تطوير وتطبيق المعلومات عن األراضي ونظم المعلومات 	
الجغرافية المكانية بمعلومات عن مخاطر الكوارث

▫ دعم البحوث المتعلقة بالمسائل البيئية واالجتماعية 	
االقتصادية والسياسات المتصلة بمخاطر الكوارث والترابط 
فيما بينها، بما في ذلك البحوث المتعلقة بالمعارف وتطبيقها

▫ بناء قدرات المؤسسات العلمية للحد من مخاطر الكوارث	

المعونة الغذائية 
اإلنمائية / مساعدات 

األمن الغذائي 
)520(

▫ المعونة الغذائية / برامج األمن الغذائي المنفذة في أعقاب 	
الكوارث

اإلجراء المتعلق 
بالدين )600(

▫ اإلعفاء من الديون، وتخفيف الديون المتعددة األطراف، 	
وإعادة جدولة الديون وإعادة تمويلها من أجل تدابير الحد من 

المخاطر أو التي تستلزمها الكوارث واسعة النطاق

االستجابة للطوارئ 
 )720(

مالحظة: ال تغطي سوى تدفقات المعونة ذات الصلة بالكوارث 
المخصصة لخدمات ومساعدات اإلغاثة المادية لما بعد الكوارث، 

والمعونة الغذائية الطارئة، وتنسيق اإلغاثة، وخدمات الحماية 
والدعم.

)يتعين استبعاد المعونة المتعلقة بالصراعات(.

إعادة اإلعمار وإعادة 
التأهيل )730(

مالحظة: ال تغطي سوى تدفقات المعونة المرتبطة بالكوارث 
المخصصة الستعادة الهياكل األساسية القائمة مسبًقا ذات خصاص 

القدرة على التصدي للكوارث وتوفير الخدمات االجتماعية المرتبطة 
بها )”إعادة البناء بشكل أفضل“(

)ينبغي اإلبالغ عن األنشطة األطول أجال لتحسين مستوى الهياكل 
األساسية أو الخدمات االجتماعية بموجب قوانين القطاع االقتصادي 

واالجتماعي ذات الصلة(.
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الوقاية من الكوارث 
والتأهب لها )740(

مالحظة: ال تغطي سوى تدفقات المعونة المتصلة بالكوارث 
المخصصة أساًسا »ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث )مثل تطوير 

المعارف، وإعداد خرائط المخاطر الطبيعية، والمعايير القانونية 
للبناء(؛ ونظم اإلنذار المبكر؛ ومخزونات الحاالت الطارئة، 

والتخطيط للطوارئ بما في ذلك االستعدادات للتشريد القسري ».

)يتعين استبعاد المعونة المتعلقة بالصراعات(.

تسجيالت الوقاية من الكوارث والتأهب لها )رمز قطاع نظام إبالغ 
الدائنين 047( بحكم تعريف، الهدف الرئيسي.

الالجئون في الدول 
الالجئون النازحون بسبب الكوارث الطبيعية الشديدة.المانحة )930(
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1- نظرة عامة                                                             

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم الدعم للدول األعضاء في عملية جمع البيانات وتحليل 
المؤشرات من أجل رصد التقدم المحرز واإلنجاز المتحقق مقابل الغاية العالمية »ز« إلطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث.  

الغاية »ز«: الزيادة بدرجة كبيرة في توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات 
والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس منها بحلول عام 2۰3۰. 

تلخص هذه الوثيقة المنهجيات الحسابية لتقدير التقدم المحزز في زيادة توافر نظم اإلنذار المبكر 
باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وإمكانية استفادة الناس منها.  
الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات  وقد طلب فريق الخبراء العامــل الحكــومي 
العامة  الجمعية  أقرته  الذي  تقريره،  الكوارث في  بالحد من مخاطر  المتعلقة  والمصطلحات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  من   ،A/RES/71/276 القرار  في  المتحدة  لألمم 
الكوارث االضطالع بالعمل الفني وتقديم إرشادات فنية لصياغة معايير دنيا والبيانات الفوقية 

والمنهجيات الالزمة لقياس المؤشرات العالمية.

وتقترح هذه المنهجية جمع بيانات بسيطة يتم بناؤها بسهولة من خالل رصد1 إطار سنداي مع 
موازين موحدة لإلنجاز المتحقق.

2- المقدمة                                                         

تهدف المنهجية المبينة في هذه المالحظة الفنية إلى تحديد نوعية السياسات العامة، أي توافر 
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث، التي من 

شأنها إدخال تحسين كمي في السياسة على مر الزمن.

وتستند هذه المذكرة الفنية إلى مداوالت أعضاء فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
المتعددة )ويشار  المبكر باألخطار  المرجعية)2( لنظم اإلنذار  القائمة  الجارية بشأن  واألعمال 
المتعددة«(  باألخطار  المبكر  اإلنذار  لنظم  المرجعية  القائمة  »مشروع  باسم  بعد  فيما  إليه 

1- رصد إطار سندي حالًيا قيد التطوير
2- مقدمة في مؤتمر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة المعقود في مايو 2017

https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/mhews-ref/EW%20Checklist%20
DRAFT.pdf 
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والقائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر القائمة )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
األكاديمية  والمؤسسات  الحكومات  من  لعدد  المكتسبة  السابقة  الخبرات  عن  فضال   )2016
والبحثية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات األخرى. وقد بلغها خبراء، في جملة أمور، من 
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، والدوائر الوطنية لألرصاد الجوية والمسائل الهيدرولوجية 
الشبكة  الخارجي، وشركاء  الفضاء  المتحدة لشؤون  إليها، ومكتب األمم  التابعين  وأعضائها 
الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.  وتستمد المذكرة أيضا من العمل المستند إلى 
تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث، 2009، 2011، 2013، 2015( ومؤتمر اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة لعام 

.2017

المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  مداوالت  ومن خالل 
بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، اقترح فريق الخبراء المشترك 
بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة منهجيات حسابية لقياسات التزايد من 
أجل تحقيق الوصول إلى مستوى التقدم في العنصر الرئيسي لنظم اإلنذار المبكر باألخطار 

المتعدة والمساهمة في تحسين السياسة. 

من  األقل  على  واحدة  بدورة  اضطلعت  بلًدا  تقارير 159  بتحليل  أيًضا  المنهجية  وتسترشد 
التقييم الذاتي للتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015 )تقارير التقدم 
الوطنية بشأن إطار عمل هيوغو( واستعراض جاهزية بيانات إطار سنداي الذي أجرته 87 
دولة عضو بين فبراير وأبريل 2017. وفي الفترة من أبريل إلى يوليو 2017، عمم مكتب 
األمم المتحدة للحد من الكوارث على نطاق واسع مشروع المالحظات الفنية لعقد المشاورات 

وأُدرجت هذه التعليقات في هذه المالحظة.

3- المؤشرات                                                        

يرد في الجدول التالي المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح 
لقياس الغاية العالمية »ز« إلطار ِسنداي والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 
العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء  فريق  تقرير   ،A/RES/71/276

المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.
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No.المؤشرات للقياس على المستوى العالمي

عدد البلدان التي لديها نظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )مركبة من ز-1
الغايات ز-2 إلى ز-5(

عدد البلدان التي لديها نظم لرصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها.ز-2

ز-3
عدد األشخاص في كل 100.000 نسمة الذين تغطيهم معلومات اإلنذار 
لنشر  الوطنية  اآلليات  أو من خالل  المحلية  الحكومات  المبكر من خالل 

المعلومات 

النسبة المئوية للحكومات المحلية التي لديها خطة للتصرف إزاء إشارات ز-4
اإلنذار المبكر 

معلومات ز-5 والمحلي  الوطني  الصعيدين  للناس على  تتيح  التي  البلدان  عدد 
وتقييمات مالئمة وميسورة وصالحة لالستخدام بشأن مخاطر الكوارث.

ز-6

النسبة المئوية للسكان المعرضين للكوارث أو المهددين بمخاطرها الذين 
يتلقون الحماية من خالل إجراءات اإلجالء الوقائي التي تتم عقب صدور 

اإلنذار المبكر.

تشجع الدول األعضاء على أن تقدم معلومات عن عدد األشخاص الذين يتم 
إجالؤهم إذا كان باستطاعتها ذلك.

العامــل  الخبراء  فريق  بها  أوصى  التي  الستة  المؤشرات  من  مؤشرات  أربعة  وتتطابق 
الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  الحكــومي 
مخاطر الكوارث مع كل من العناصر الرئيسية لنظام اإلنذار المبكر الوارد وصفها في شروح 
فريق الخبراء العامل الحكومي الـدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات 
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. ويمكن لهذه المؤشرات أن تستخدم البيانات المتاحة على 
البلدان وفي مختلف األزمان، وبالتالي يمكن اعتبارها مناسبة  التي تتسق عبر  نطاق واسع 

للغرض من قياس التقدم المحرز في تحقيق الغاية »ز«

وبالنظر إلى التعقيد والتباين الواسع بين البلدان في العناصر والظروف التي تؤدي إلى فعالية 
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث - راجع 

القسم 7 - ُيقترح ما يلي:
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يقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث- فيما يتعلق بنظم اإلنذار المبكر باألخطار 
المتعددة- أن تستخدم نتائج مؤتمر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة المعقود في 2017 
والمؤتمر الدولي الثالث عن اإلنذار المبكر لعام 2006 كأساس لوضع المؤشرات عالمية، 
وفق العناصر الرئيسية المترابطة األربعة لنظام اإلنذار المبكر الفعال )راجع القسم 4 أدناه(، 

التي يتعين تنسيقها جميًعا بين العديد من الوكاالت على المستوى الوطني إلى المحلي. 

إلى آخر  بلد  المتعددة من  باألخطار  المبكر  اإلنذار  لنظم  المختلفة  الخصائص  فإن  ثم،  ومن 
تتطلب نهًجا متعدد األوجه لكي تتمكن من قياس درجة اإلنجاز والقياسات المتزايدة - التي 
ُتوضع على أساس مشروع القائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )مكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2006( المتفق عليها والمعترف بها على نطاق واسع 

والمقترح استخدامها في قياس التقدم المحرز في تحقيق الغاية. 

تعتبر عنصًرا رئيسًيا من  التي  الكوارث،  والتقييمات عن مخاطر  بالمعلومات  يتعلق  وفيما 
لديها  التي  البلدان  عدد  حساب  مجرد  فإن  المتعددة،  باألخطار  المبكر  اإلنذار  نظم  عناصر 
ويقترح  التقنية،  الناحية  من  به  موصى  غير  الكوارث  مخاطر  عن  والتقييمات  المعلومات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ويقترح  األوجه.  متعدد  نهج  استخدام  ذلك  من  بداًل 
الكوارث عدًدا من الخيارات التي تتجاوز االعتبارات الثنائية البسيطة، التي تسعى إلى قياس 
طريق  عن  األخطار  متعددة  الكوارث  مخاطر  عن  الوطنية  والتقييمات  المعلومات  نوعية 
التغطية باإلضافة إلى  لقياس نطاق  العامة. وتوفير خيارات إضافية  الفعالية  تقييم مستويات 
قياس النوعية. ومن المقترح أن تقوم البلدان، عند قياس النوعية، بتقييم مدى تلبية المعلومات 
والتقييمات عن مخاطر الكوارث للبنود الهامة المدرجة في قسم المعرفة بمخاطر الكوارث في 

مشروع القائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )راجع القسم 5(. 

وينبغي لكل بلد تحديد األخطار الكبرى التي ينبغي إدراجها في نظام اإلنذار المبكر »باألخطار 
في  أثيرت  التي  المسائل  وكانت  لذلك.  وفًقا  ترجيحها  ينبغي  التي  والمؤشرات  المتعددة«، 
مؤتمر اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وفريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح 
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث أن مستوى 
أو تراكمية بسبب أحداث  أو متتالية  المتعددة« كآثار متزامنة  اإلنجاز من حيث »األخطار 
متعددة األخطار ينبغي أن يؤخذ في االعتبار لقياس فعالية النظام. ومع ذلك، وألسباب عملية 
إلجراء رصد عالمي عن طريق اإلبالغ عن بيانات المؤشرات العالمية للغاية » ز«، ينبغي 
تحديد ترجيح المخاطر بالمعنى األول للمصطلح المتفق عليه »األخطار المتعددة«، أي اختيار 

األخطار الكبرى العديدة التي تواجها البلد.

إلى ز-5  الفرعية من  ز-2  المؤشرات  إلى  يتم حسابه استنادا  ز-1هو مؤشر مركب، 
من العناصر الرئيسية األربعة المترابطة لفعالية عمل نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة. 
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والمستويات  القطاعات  عبر  تنسيقها  ينبغي  التي  الفرعية  المؤشرات  أدناه  الجدول  ويلخص 
المتعددة للحكومات.

وينبغي أن تستوفي نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة المتكاملة والفعالة جميع العناصر 
الرئيسية األربعة لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة. وتتوافق المؤشرات من ز-2 إلى 

ز-5 مع كل من العناصر الرئيسية التالية:

المؤشرات العناصر الرئيسية األربعة المترابطة
العالمية

وتقييم  للبيانات  المنتظم  الجمع  إلى  استناًدا  الكوارث  بمخاطر  المعرفة   )1(
 ز-5مخاطر الكوارث

ز-2)2( الكشف عن األخطار وعواقبها المحتملة ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها

)3(  نشر وتعميم مصدر رسمي اإلنذارات ومعلومات ذات صلة باحتمال وقوع 
ز-3أخطار وآثار تلك األخطار على أن تكون موثوقة وآنية ودقيقة وقابلة للتنفيذ

ز-4)4(  االستعداد على جميع المستويات لالستجابة لإلنذارات التي يتم تلقيها

3- التعاريف والمصطلحات المنطبقة                                

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المصطلحات الرئيسية هي المصطلحات المحددة في »توصيات 
فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات المتعلقة بالحد 

من مخاطر الكوارث«.

المصطلحات الرئيسية                                                            

نظم اإلنذار المبكر 
ونظـم  الكـوارث،  مـخاطر  وتقيـيم  وتوقعهـا،  بها  والتنبؤ  األخطار  لرصد  متكاملة  منظومة 
وعمليات أنشطة االتصاالت واالسـتعداد الـتي تمكن األفــراد والمجتمعات المحلية والحكومات 
من  للحد  المناسب  الوقت  ف  اإلجراءات  اتخاذ  من  األخرى  والجهات  التجاريـة  واألعمال 

مخاطر الكوارث قبل وقوع األحداث الخطيرة.
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شرح: يمكن أن تشمل نظم اإلنذار المبكر الفعالة »الممتدة من البداية إلى النهاية« و«المتحورة 
حول اإلنسان« أربعة عناصر رئيسية مترابطة هي: )1( المعرفة بمخاطر الكوارث استناًدا 
الكوارث؛ و)2( الكشف عن األخطار وعواقبها  للبيانات وتقييم مخاطر  المنتظم  إلى الجمع 
المحتملة ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها؛ و)3( نشر وتعميم مصدر رسمي اإلنذارات ومعلومات 
ذات صلة باحتمال وقوع أخطار وآثار تلك األخطار على أن تكون موثوقة وآنية ودقيقة وقابلة 
للتنفيذ؛ و)4( االستعداد على جميع المستويات لالستجابة لإلنذارات التي يتم تلقيها. وينبغي أن 
تنسق هذه العناصر المترابطة األربعة داخل القطاعات وعلى المستويات المتعددة لكي تشغل 
المنظومة بفعالية وأن ُتدرج آلية إلبداء التعليقات من أجل التحسن المستمر. وقد يؤدي الفشل 

في عنصر واحد من هذه العناصر أو عدم التنسيق فيما بينها إلى فشل المنظومة بأكملها.

ويعمل نظام اإلنذار باألخطار المتعددة على معالجة عدة أخطار و/أو آثار ذات طبيعة مماثلة 
أو مختلفة في السياقات التي يمكن لألحداث الخطيرة أن تقع فيها منفردة أو متزامنة أو بالتتابع 
اإلنذار  نظام  المترابطة. ويساهم  المحتملة  اآلثار  الوقت، مع مراعاة  بالتراكم مع مرور  أو 
المبكر باألخطار المتعددة، القادر على التنبيه بخطر واحد أو أكثر، في زيادة فعالية واتساق 
بتخصصات  االستعانة  تشمل  ومتوافقة،  منسقة  وقدرات  آليات  توفير  اإلنذارات عن طريق 

متعددة من أجل تحديث وضبط تحدد األخطار ورصد األخطار المتعددة.

ويعني تعدد األخطار ما يلي: )1( تشكيلة األخطار المتعددة الكبرى التي يواجهها البلد، )2( 
السياقات المحددة التي يمكن أن تحدث فيها أحداث خطيرة بالتزامن أو التتابع أو التراكم مع 

مرور الوقت، مع مراعاة اآلثار المحتملة المترابطة. 

تقييم مخاطر الكوارث:
نهج كمي أو نوعي لتحديد طبيعة ومدى مخاطر الكوارث عن طريق تحليل األخطار المحتملة 
وتقييم الظروف الحالية للتعرض للخطر وقابلية التضرر التي يمكنها باالقتران إلحاق أضرار 

باألشخاص والممتلكات والخدمات وأسباب المعيشة والبيئة التي يعتمدون عليها.

شرح: يشمل تقييم مخاطر الكوارث: تحديد األخطار؛ واستعرض الخصائص التقنية لألخطار 
مثل موقعها وشدتها وتواترها واحتمالها؛ وتحليل التعرض للخطر وقابلية التضرر، بما في 
ذلك األبعاد المادية واالجتماعية والصحية والبيئة واالقتصادية، وتقييم فعالية قدرات المواجهة 

القائمة والبلدية فيما يتعلق بسيناريوهات المخاطر المحتملة. 

المعلومات عن مخاطر الكوارث
المعلومات الشاملة عن جميع أبعاد مخاطر الكوارث، بما في ذلك األخطار والتعرض للمخاطر 
وقابلية التضرر والقدرات، فيما يتعلق باألشخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات والبلدان 

والممتلكات.
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شرح: تشمل المعلومات عن مخاطر الكوارث جميع الدراسات والمعلومات والخرائط الالزمة 
لفهم العوامل المتسببة في مخاطر الكوارث والعوامل الكامنة وراءها.اإلجالء:

نقل الناس والممتلكات مؤقًتا إلى أماكن أكثر أماًنا قبل وقوع الحدث الخطير أو أثناءه أو بعده 
بغية حمايتهم.

*يصنف إجالء الناس هنا على أنهم المتضررين بشكل مباشر. 

4- منهجية الحساب                                                  

بالنظر إلى الطبيعة الذاتية للمؤشرات المقترحة، سيكون من األهمية بمكان إقامة توازن بين 
الدقة والتطبيق العملي. ووجد فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية 
المعنيون  الكوارث والشركاء  بالحد من مخاطر  المتعلقة  بالمؤشرات والمصطلحات  المعني 
أن مجرد إحصاء عدد البلدان )التي لديها نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات 
والتقييمات عن مخاطر الكوارث( لم ُيوصى به تقنًيا بل يقترح قياس التقدم العالمي والوطني 
في كل عنصر؛ وهذا أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة لهذه المؤشرات التي تتطلب نهًجا متعدد 
األوجه. غير أن هناك عددا من االقتراحات أثناًء التشاور بعد اقتراح فريق الخبراء العامــل 
الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  الحكــومي 
مخاطر الكوارث أن المنهجية ينبغي أن تكون بسيطة قدر اإلمكان بالنسبة للمرحلة األولى، 
ينبغي  المطلوبة لخيار متقدم،  المعلومات  البلدان في رصد وتوحيد  وبمجرد أن تعزز قدرة 
اتباع نهج أكثر تفصياًل لقياس التقدم. وبما أن لكل دولة عضو إمكانية اختيار منهجيتها التي 
تعكس مرحلة تطوير نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، يقترح مكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث على الدول األعضاء النظر في خيارات متقدمة لقياس التقدم المحرز إذا 
كان في إمكانيتهم تنفيذ ذلك. ويالحظ أن المنهجيات المطبقة والبيانات الفوقية تتسم باتساقها 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أي 2015-2030. وإذا ما تغيرت بعد ذلك، فسيكون من 

الضروري إعداد التقارير الخلفية مع تعديل المنهجية. 

وثمة عدة مسائل هامة ينبغي معالجتها للتعامل مع نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.

)1( األخطار المتعددة 
ينبغي لكل دولة عضو أن تحدد أخطارها الرئيسية التي يتعين إدراجها في نظم اإلنذار المبكر 
»باألخطار المتعددة«. وبالنسبة لقائمة المتابعة، يشجع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث الدول األعضاء على النظر في المصطلح المتفق عليه »باألخطار المتعددة« الوارد 
في تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 
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تحدث  قد  الخطرة  األحداث  أن  حيث  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات 
بالتزامن أو بالتتابع.

فعلى سبيل المثال، يضرب إعصار مداري وزالزل عادة دولة ما. وغالًبا ما تعقب األعاصير 
المدارية بالفيضانات واالنهيارات األرضية، في حين أن الزالزل تليها تسونامي أو االنهيارات 
األرضية أو قد تؤدي إلى مخاطر تكنولوجية. وفي هذه الحالة تكون قائمة المتابعة على النحو 

التالي.

بالتزامن

األعصاير المدارية

بالتتابع
الفيضان

االنهيار األرضي
المخاطر التكنولوجية

الزالزل
التسونامي

االنهيار األرضي
المخاطر التكنولوجية

وينبغي ترجيح البيانات الخاصة بالمؤشرات العالمية تبًعا لذلك عند اإلبالغ، مما يعكس اآلثار 
المترتبة على كل من أنواع المخاطر. وثمة طرق ممكنة عديدة لترجيح أنواع المخاطر التي 
تراعي خصائص المخاطر في البلدان. ويقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
ترجيح للمخاطر الرئيسية التي يمكن أن تعكس التأثيرات حسب أنواع المخاطر في كل دولة 
الستخدامها مع جميع المنهجيات المقترحة التالية للمؤشرات العالمية نظًرا ألن الهدف الرئيسي 
لنظام اإلنذار المبكر الذي يركز على الناس يتمثل في الحد من اآلثار على األرواح البشرية 
وال سيما الخسائر في األرواح، وسبل المعيشة واألصول االقتصادية استنادا إلى النهج التالي؛

I . تواتر من  معين  لمستوى  الخطرة  أو  البشرية  المخاطر  على  المحتملة  اآلثار 
وكثافة أو شدة كل خطر. ويمكن للبلدان تحديد مستوى هذه العتبات مما يعكس 

ظروف قابلية تأثرهم بالمخاطر. 

II . السجالت التاريخية بشأن اآلثار؛ على سبيل المثال، باستخدام بيانات خط األساس
للغايتين »ألف« و«باء«، أي عدد الوفيات واألشخاص المفقودين واألشخاص 
أنواع  حسب  و2015   2005 عامي  بين  الكوارث  بفعل  مباشرة  المتضررين 
المخاطر. وينغي توزيع ترجيحات المخاطر تبًعا بذلك. وأن يؤخذ في الحسبان أن 
فترات عودة أكثر المخاطر الشديدة أطول بكثير من 10 سنوات، عند االقتضاء. 

III . وإذا رغبت البلدان، وهو من المستحسن أيًضا تحديد الترجيحات وفقا ألهدافها
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أو غاياتها عند إجراء ذلك، فإنه يمكن حساب المتوسط   المرجح لجميع مؤشرات 
األخطار المتعددة، وال سيما المؤشرات ز-1 )المركب(، ز-2 و ز-5، وربما 
ز-3 و ز-4 التي تعتمد على كل نظام. يجب حساب المؤشر ز-6 حسب كل 

حدث. 

ومع إمكانية الدول األعضاء اختيار أي تصنيف لألخطار ألغراض الترجيح، فإنها قد ترغب 
في إحالة التصنيف حسب »األحداث الرئيسية« التي حددتها البحوث المتكاملة عن مخاطر 
الكوارث )البحوث المتكاملة عن مخاطر الكوارث 2014(، باستثناء المخاطر بفعل اإلنسان.

)2( التغطية ومقام الكسر  

يمكن أن تختلف نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة داخل بلد لديها مناطق مختلفة تتعرض 
لألخطار. وإذا كان األمر يتعلق بترجيح أنواع المخاطر، فينبغي أن يميز بدرجة أكبر حسب 

المناطق، وينبغي عندئذ اعتبار المتوسط   المرجح اإلضافي رقًما وطنًيا.

ويشجع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الدول األعضاء، عند االقتضاء، على 
النظر في الترجيح حسب السكان لضمان اتباع نهج يركز على الناس. ويجب أن تؤخذ السكان 
المعرضة في الحسبان كمقام كسر للحصول على تغطية السكان إذا ما توافرت البيانات وإال 
كبديل  المقيمين،  تسجيل  تتوفر عادة من خالل  لتي  ا الديموغرافية،  البيانات  استخدام  ينبغي 
للسكان المعرضين في المناطق المستهدفة. ومن ناحية أخرى، يمكن أيًضا استخدام التغطية 

الجغرافية للترجيح حسب أنواع المخاطر إذا كان من الممكن للدول األعضاء القيام بذلك.

 الحالة )1(                                                                                            

تواجه بلد مخاطر كبرى كما هو مذكور أعاله. ويوجد نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة 
فيما يتعلق باألعاصير المدارية والفيضانات التي تغطي جميع األمة، في حين أن االنهيارات 
األرضية والزالزل يمكن أن تغطي فقط جزء من المناطق المعرضة بنسبة 10% و60% على 
التوالي في الوقت الحاضر دون األخذ بعين االعتبار اآلثار المترابطة المحتملة، والتي يمكن 
تحسينها بحلول 2030. وال يوجد أي نموذج للمخاطر ألي مخاطر تقنية وال يحتمل أن يطور 

نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة لهذه األخطار بحلول عام 2030.

وبالنظر إلى المخاطر المحتملة على اآلثار وتوافر البيانات، يمكن ألي بلد أن يحدد الترجيح 
التوالي.  على  األرضية  واالنهيارات  والزالزل  مدارية  ال واألعاصير  للفيضانات   4:3:2:1
وعند النظر في تغطية نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة للمخاطر الكبرى، تحسب درجة 

البلد في نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة على النحو التالي:
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 x 4 + 100% x 3 + 10% x 2 + 60% x 100%( =درجة البلد
    1( / 10

الفيضانات األعاصير المدارية الزالزل االنهيارات األرضية 
۰.78 =

الحالة )2(                                                                                                 

يواجه بلد خطرين كبيرين، وهما الزالزل والفيضانات، في هذه الحالة، يحدد الترجيح لهذا 
البلد 70:30 على التوالي.

وفي حالة الزالزل، تكون درجة مؤشرات نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة 0.50،

أما في حالة الفيضانات، تكون درجة مؤشرات نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة 0.75.

ثم ُيحسب المتوسط المرجح لمؤشر نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في البلد من خالل:

درجة البلد = )الزالزل 70 × 0.50 + الفيضانات 30 × 0.75( / 100 = ۰.575

ز-1: عدد البلدان التي لديها نظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )مركبة من 
الغايات  ز-2 إلى ز-5( 

باستخدام  يحسب  المتعددة  باألخطار  المبكر  لإلنذار  لنظم  مركب  مؤشر  هو  ز-1  المؤشر 
المؤشرات التي تمثل العناصر األربعة المذكورة أعاله لنظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، 
وهي من المؤشر ز-2 إلى ز-5. وقد ترغب الدول األعضاء في النظر في منهجية مركبة 
للمؤشر ز-1 تستلزم حساب المتوسط الحسابي لدرجات المؤشرات األربعة حيث تقدم كل دول 
عضو تقارير بالدرجات تتراوح من صفر إلى 1 لكل من المؤشرات األربعة أي من المؤشر 

ز-2 إلى ز-5. 

ويحسب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عندئذ الرقم العالمي للمؤشر ز-1 من 
خالل جمع مؤشرات كل بلد. وبعبارة أخرى، يتم تعيين كل درجة من المؤشرات على درجة 
0.25، حيث ترد أدناه تعريفات أوضح تحت كل مؤشر فرعي. ويمكن أن يعكس المؤشر 
التقدم المحرز حيث أن درجة المتوسط العالمي ستزداد عند ما يلي: )أ( عدد البلدان المبلغة 
عن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، بما في ذلك تغطية المخاطر الكبرى أو المناطق 
المتاحة أو السكان، )ب( تحسين نوعية نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من أجل تلبية 

العناصر الرئيسية مع مرور الوقت.
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ز-2: عدد البلدان التي لديها نظم لرصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها

المؤشر ز-2 هو مؤشر يمثل أحد العناصر الرئيسية األربعة المذكورة أعاله في نظم اإلنذار المبكر 
باألخطار المتعددة أي )2( الكشف عن األخطار وعواقبها المحتملة ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها.

وفي هذا السياق، يشجع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الدول األعضاء على 
الترجيح حسب أنوع المخاطر الكبرى لديهم، عند االقتضاء، ومراعاة أيًضا تغطية السكان 

على النحو الوارد أعاله.

ويقترح خيارين للحساب، حيث مناهج حسابية مبسطة إلى مناهج أكثر تعقيًدا لتعكس مدى 
جودة / إنجاز النظام. وفي أي من الخيارين، سيكون المؤشر بين 1 و0.

الخيار 1: الحد األدنى من المتطلبات

إحصاء عدد البلدان ببساطة إذا كان لديها نظام رصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها. وتحدد 
أساًسا حسب كل بلد والبيانات الثنائية المجاب عنها بنعم أو ال، أو 1 أو 0، ألنواع المخاطر 

في النظام، ثم حساب الدرجة مع ترجيح المخاطر الكبرى.

الخيار 2: الخيار الموصي به

الدول األعضاء من رصد  الترجيح حسب أنواع المخاطر، يمّكن هذا الخيار  باإلضافة إلى 
التقدم التدريجي وتحسين نوعية نظام رصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها، بدال من وجودها، 

من خالل مؤشرات فرعية بمستوى التنفيذ أو اإلنجاز.

وبالنظر إلى أهمية المؤشرات الفرعية وصلتها بالموضوع، يقترح مكتب األمم المتحدة للحد 
األخطار  رصد  نظام  استيفاء  مدى  لقياس  التالية  الفرعية  المؤشرات  الكوارث  مخاطر  من 
المتعددة والتنبؤ بها البنود الهامة المقابلة المدرجة في مشروع القائمة المرجعية لنظم اإلنذار 
المحتملة  وعواقبها  األخطار  عن  الكشف   :2 الرئيسي  للعنصر  المتعددة  باألخطار  المبكر 
الرصد  لنظام  ينبغي  التي تنص على ثالث مسائل رئيسية  ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها، 
والتنبؤ مراعاتها وهي: 1( نظم الرصد المعمول بها، 2( خدمات التنبؤ واإلنذار المعمول بها، 

3( اآلليات المؤسسية المعمول بها.

قبل  وتناول مالحظات  ثابتة  المتاحة من خالل شبكة  البيانات  I. رصد 
الموظفين المدربين تدريًبا جيًدا

على  والتنبؤ  ونمذجتها  ومعالجتها  البيانات  تحليل  خالل  من  التنبؤ   .II
أساس المنهجيات العلمية والتقنية المقبولة ونشرها في إطار المعايير 

والبروتوكوالت الدولية

III. نشر وتعميم متسق لرسائل اإلنذار التي تشمل معلومات عن المخاطر 
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لتحريك  الطوارئ  لحاالت  الواضحة  االستعدادات  وأخذ  آثارها  أو 
ردود فعل االستجابة في الوقت المناسب. 

IV. تمكين العمليات الموحدة وأدوار ومسؤوليات جميع المنظمات التي 
تنشر وتصدر إنذارات يحددها ويكلف بها التشريع أو صك رسمي 

آخر )مثل مذكرة التفاهم، اإلجراءات التشغيلية الموحدة(.

وبهذه الطريقة، يمكن تقييم نوعية نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من خالل جملة أمور منها 
كثافة شبكات المراقبة أو عدد أنواع المخاطر المشمولة أو القرارات المكانية والزمانية. ويتصف 

هذا المؤشر بأنه أكثر تعقيدا من الخيار 1، إال أنه يمّكن من رصد التحسن في نوعية النظام.

وستقيم الدول األعضاء مستوى التنفيذ لكل مؤشر فرعي وتدرج جميع المعلومات في رصد 
إطار سنداي على شبكة اإلنترنت. وبما أن كل مؤشر فرعي ينبغي أن يتألف في حد ذاته من 
باألخطار  المبكر  اإلنذار  لنظم  المرجعية  القائمة  عناصر فرعية متعددة محددة في مشروع 
المتعددة، يقترح مكتب األمم المتحددة للحد من مخاطر الكوارث على الدول األعضاء القياس 

وفقا للترجيح التالي:

التنفيذ الشامل )الدرجة الكاملة(: 1.0؛   •  

التنفيذ الجوهري، يلزم إحراز تقدم إضافي: 0.75؛   •  

التنفيذ المعتدل، غير شامل وال جوهري: 0.50؛   •  

التنفيذ المحدود: 0.25؛   •  

   وإذا لم يكن هناك تنفيذ أو عدم وجوده، سيكون 0 )صفر(. 

الفرعية  المؤشرات  هذه  ترجيح  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ويقترح 
الدرجة  ستحسب  وبالتالي  منها،  لكل   0.25 يكون  أعاله  المذكورة  الحالة  وفي  بالتساوي، 

بالمتوسط   الحسابي.

حيث أن: 

م اإلنذار فرعية متعددة حمددة يف مشروع القائمة املرجعية لنظ ومبا أن كل مؤشر فرعي ينبغي أن يتألف يف حد ذاته من عناصر
املبكر ابألخطار املتعددة، يقرتح مكتب األمم املتحددة للحد من خماطر الكوارث على الدول األعضاء القياس وفقا للرتجيح 

 التايل:
 
 ؛ 0.1التنفيذ الشامل )الدرجة الكاملة(:  •
 ؛ 1.22التنفيذ اجلوهري، يلزم إحراز تقدم إضايف:  •
 ؛ 1.21التنفيذ املعتدل، غري شامل وال جوهري:  •
 ؛ 1.72التنفيذ احملدود:  •

 )صفر(.  1وإذا مل يكن هناك تنفيذ أو عدم وجوده، سيكون    
 

ملذكورة أعاله ويف احلالة ا ويقرتح مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ترجيح هذه املؤشرات الفرعية ابلتساوي،
 احلسايب.لكل منها، وابلتايل ستحسب الدرجة ابملتوسط  1.72يكون 

 
∑ ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑚𝑚 ⁄ =  درجة الدولة

 
 حيث أن: 
INDij  درجة املؤشر الفرعي =j (=1, …m)   للمخاطر I (=1, .., n) 

Wi املتوسط املرجح لنوع املخاطر =i;   ∑ 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  =  1 

Nعدد أنواع املخاطر = 
Mعدد املؤشرات الفرعية يف احلساب = 
 

وميكن حساب املؤشر على املستوى الوطين من خالل مراعاة التغطية السكانية أو اجلغرافية لنظام رصد األخطار املتعددة 
 عاملية.لمؤشرات الوالتنبؤ هبا إال أنه نظرًا لتعقيدها ال يوصى مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث بيها ل

 
 

G-3  نسمة الذين تغطيهم معلومات اإلنذار املبكر من خالل احلكومات  011.111: عدد األشخاص يف كل
 احمللية أو من خالل اآلليات الوطنية لنشر املعلومات

 
العناصر الرئيسية  أحد إبمكان هذا املؤشر توفري درجة التقدم احملرز يف جمال االتصال والنشر والتوعية للسكان، وهو ما ميثل 

نشر وتعميم مصدر رمسي اإلنذارات ومعلومات ذات ( 3األربعة املذكورة سابًقا لنظم اإلنذار املبكر ابألخطار املتعددة، )

)I )=1, .., n  للمخاطر  )j )=1, …m درجة المؤشر الفرعي = INDij

   ;i المتوسط المرجح لنوع المخاطر =Wi

N= عدد أنواع المخاطر

M= عدد المؤشرات الفرعية في الحساب
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ويمكن حساب المؤشر على المستوى الوطني من خالل مراعاة التغطية السكانية أو الجغرافية 
لنظام رصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها إال أنه نظًرا لتعقيدها ال يوصى مكتب األمم المتحدة 

للحد من مخاطر الكوارث بيها للمؤشرات العالمية.

ز-3: عدد األشخاص في كل 1۰۰.۰۰۰ نسمة الذين تغطيهم معلومات اإلنذار 
المبكر من خالل الحكومات المحلية أو من خالل اآلليات الوطنية لنشر المعلومات

 بإمكان هذا المؤشر توفير درجة التقدم المحرز في مجال االتصال والنشر والتوعية للسكان، 
وهو ما يمثل أحد العناصر الرئيسية األربعة المذكورة سابًقا لنظم اإلنذار المبكر باألخطار 
باحتمال وقوع  ذات صلة  اإلنذارات ومعلومات  وتعميم مصدر رسمي  نشر   )3( المتعددة، 
أخطار وآثار تلك األخطار على أن تكون موثوقة وآنية ودقيقة وقابلة للتنفيذ. وإذا كانت نظم 
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة تغطي مساحة صغيرة )مثل جزيرة صغيرة(، فإن تحديد 

النسبة المئوية للتغطية السكانية سيكون أمر مهًما.

وقد ال يتطلب المؤشر ز-3 متوسًطا مرجًحا ألنواع المخاطر، حيث قد ال تختلف االتصاالت 
حسب نوع المخاطر. ويمثل هذا المؤشر في قياس التغطية السكانية المدخالت والمخرجات 

على حد سواء.

ويقترح خيارين لمنهجية الحساب، وهما: 

الخيار 1: الحد األدنى من المتطلبات

التحديد ببساطة أي وسائل إعالم أساسية / نمطية لمعلومات اإلنذار المبكر من خالل الحكومات 
المحلية أو من خالل آليات نشر وطنية، مثل السلطات المعترف بها.

▫ وسائل اإلعالم بما في ذلك اإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت - والمواقع 	
اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، والرسائل القصيرة، وسائل االعالم 

االجتماعية، والتطبيقات. 

▫ واللوحات 	 اإلنذار  صفارات  ذلك  في  بما  المحلية  االتصاالت  نظم 
العامة والهاتف.

يعتبر هؤالء األشخاص مشمولين بالتغطية في حالة توفر أي من وسائط المعلومات المذكورة أعاله.

ثم يتعين على الدول األعضاء أن تحصي ببساطة عدد األشخاص المشمولين بوسائط اإلعالم 
األساسية/ النمطية المحددة. وبما أن حساب السكان المعرضين يشكل تحدًيا، يمكن استخدام 
مجموع السكان كمقام لحساب التغطية. وبالتالي، يمكن اختيار نسبة االنتشار )التغطية( لوضع 

المعلومات الرئيسية كبديل.

سيكون المؤشر بين 1 و0.



ز(
( ة 

ايـ
لغـ

ا

241

وبداًل من تحديد وسائط اإلعالم األساسية/ النمطية، يمكن النظر في درجة التغطية الزائدة عن 
طريق قنوات نشر اإلنذار المختلفة في هذا المؤشر. غير أنه نظراً التسام المنهجية بالتعقيد 
المؤشرات  في  باستخدامها  يوصى  ال  لذلك   - بعدة طرق  التغطية  تداخل  لقياس  والصعوبة 

العالمية.

اإلنذار  إشارات  إزاء  للتصرف  لديها خطة  التي  المحلية  للحكومات  المئوية  النسبة  ز-4: 
المبكر

اإلنذار  لنظم  المذكورة سابًقا  األربعة  الرئيسية  العناصر  أحد  يمثل  المؤشر ز-4 هو مؤشر 
المبكر باإلخطار المتعدة، أي )4( االستعداد على جميع المستويات لالستجابة لإلنذارات التي 
يتم تلقيها. وقد تتضمن »خطط العمل لالستجابة لإلنذارات التي يتم تلقيها » خطط االستعداد 
أو خطط اإلجالء أو خطط االستجابة أو أي خطط أخرى تصف استجابة نظم اإلنذار المبكر 
واإلجالء. وإذا كانت هذه الخطط محددة المخاطر، يمكن للبلدان أن تنظر في ترجيح أنواع 

مخاطرهم الكبرى بنفس الطريقة المتبعة في المؤشر ز-2. 

ويمكن أن تكون »خطط العمل لالستجابة لإلنذارات التي يتم تلقيها » خطة التأهب أو خطة 
الطوارئ أو خطة العمل أو أي خطط تصف المسؤول عن االستجابة لمعلومات اإلنذار المبكر 

التي يتم تلقيها وكيفية ذلك. 

وينص اإلطار العالمي للخدمات المناخية على أن الخدمات الجوية والهيدرولوجية تمكن من 
الخدمات   / المعلومات  وتصف  الخطرة،  لألحداث  القصير  المدى  على  واالستجابة  التأهب 
التخطيط  ألغراض  ضرورية  باعتبارها  والعقدية  الموسمية  الزمنية  الجداول  في  المناخية 

الطويل األجل.

وفيما يتعلق بالغاية »هـ«، قد تشمل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والمحلية 
عمليات تخطيط ما قبل الكارثة مثل التخطيط للطوارئ، مما يمكن الحكومات من االستجابة 
الالزم  الدعم  توفير  الخطرة عن طريق  األحداث  آلثار  فعالة  وبطريقة  المناسب  الوقت  في 
للسكان المتضررين؛ ومن ثم، تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في المجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية.

وقد ُطرح لفريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 
والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث مسألة استناد مكونات نظم اإلنذار المبكر 
إلى إجراءات التشغيل الموحدة أو تحديد مدى تكرار اختبار هذه الخطط أو كليهما. غير أن 
التي  ذلك يستلزم تقييًما مفصاًل ويمكن أن يعالج على نحو أفضل في أطر الرصد الوطنية 

تستحدث غايات ومؤشرات مناسبة.

وُيقترح خيارين للحساب، وتتشابه منهجية هذا المؤشر مع منهجية المؤشر ز-3؛ ومع ذلك، 
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يمكن تحديد المتوسط   المرجح ألنواع المخاطر حسب البلد.

الخيار 1: الحد األدنى من المتطلبات

اإلنذار  إشارات  إزاء  للتصرف  خطة  لديها  التي  ببساطة  لمحلية  ا الحكومات  عدد  إحصاء 
في  الكبرى  المخاطر  أنواع  كانت  إذا  فيما  النظر  في  األعضاء  ول  د ال ترغب  وقد  المبكر. 
المناطق المحلية مشمولة بالخطة )الخطط( وأن تطبق الترجيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان 
لدى الحكومة المحلية X خطة للتصرف إزاء إشارات اإلنذار المبكر، يتم احتسابها. وإذا كانت 
الحكومة المحلية Y معرضة للفيضانات بدرجة )0.8( والزالزل بدرجة )0.2( ولديها خطة 
للتصرف في إشارات اإلنذارات المبكر بالفيضانات دون خطة للزالزل، يتم احتسابها على 

أنها 0.8.

الخيار 2: الخيار الموصي به

باإلضافة إلى الترجيح حسب أنواع المخاطر، فإن هذا الخيار، إن أمكن، يمّكن الدول األعضاء 
من رصد التقدم التدريجي وتحسين نوعية خطة العمل للتصرف إزاء إشارات اإلنذار المبكر 

بداًل من وجودها من خالل مؤشرات فرعية بمستوى التنفيذ أو اإلنجاز.

لقياس مدى  الكوارث مؤشرات فرعية كمية  للحد من مخاطر  المتحدة  ويقترح مكتب األمم 
تلبية الخطة البنود الهامة المدرجة في مشروع القائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار 
الثنائية:  الرئيسي 4: قدرات االستعداد واالستجابة ويجاب عليها باإلجابة  للعنصر  المتعددة 

نعم/ ال على النحو التالي: 

I . وقيد االستجابة،  خطط  ذلك  في  بما  للكوارث،  التأهب  تدابير  ُطورت  هل 
التشغيل؟ 

II . هل تم إجراء التوعية العامة والتثقيف؟

III . هل تم اختبار التوعية واالستجابة العامة وتقييمها؟

إطار  نظام رصد  أو ال في  بنعم  اإلجابة  الدول األعضاء كل مؤشر فرعي وتدرج  وستقيم 
سنداي على شبكة اإلنترنت. ويقترح مكتب لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن ترجح 
هذه المؤشرات الفرعية بالتساوي، وفي الحالة المذكورة أعاله سيكون 3/1 لكل منها، وبالتالي 

سوف تحسب الدرجة بالمتوسط   الحسابي لكل حكومة محلية.

ثم تحسب درجة البلد عن طريق تجميع جميع درجات الحكومات المحلية مقسوًما على عدد 
الحكومات المحلية.
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I.  هل طُورت تدابري التأهب للكوارث، مبا يف ذلك خطط االستجابة، وقيد التشغيل؟ 
II.  هل مت إجراء التوعية العامة والتثقيف؟ 
III.  هل مت اختبار التوعية واالستجابة العامة وتقييمها؟ 

 
نت. ويقرتح نرت وستقيم الدول األعضاء كل مؤشر فرعي وتدرج اإلجابة بنعم أو ال يف نظام رصد إطار سنداي على شبكة اإل

مكتب لألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث أن ترجح هذه املؤشرات الفرعية ابلتساوي، ويف احلالة املذكورة أعاله سيكون 
 احلسايب لكل حكومة حملية.لكل منها، وابلتايل سوف حتسب الدرجة ابملتوسط  0/3

 احمللية مقسوًما على عدد احلكومات احمللية.مث حتسب درجة البلد عن طريق جتميع مجيع درجات احلكومات 
 

∑𝑙𝑙
𝑘𝑘=1 ∑ ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚 × 𝑙𝑙⁄ =   درجة البلد
 

 حيث أن:
INDijk الدرجة الثنائية للمؤشر الفرعي :j (=1, …m)    للخطر i (=1, .., n)يف احلكومة احمللية 

 k (= 1, …, l)  0أو  1؛ 
 

Wi املتوسط املرجح لنوع املخاطر :i;  ∑ 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  =  1 

 WI= 1إذا مل تكن اخلطة حمددة املخاطر، 
n  عدد أنواع املخاطر : 

Mعدد املؤشرات الفرعية يف احلساب : 
I إمجايل عدد احلكومات احمللية : 

 
G-5 عدد البلدان اليت تتي  للناس على الصعيدين الوطين واحمللي معلومات وتقييمات مالئمة وميسورة وصاحلة :

 بشأن خماطر الكوارث.لالستخدام 
 

 (0)هو مؤشر ميثل أحد العناصر الرئيسية األربعة املذكورة سابًقا لنظم اإلنذار املبكر ابإلخطار املتعدة، أي  G-5املؤشر 
اس التقدم احملرز يف بقي ويُنصح .املعرفة مبخاطر الكوارث استناًدا إىل اجلمع املنتظم للبياانت وتقييم خماطر الكوارث

الوصول إىل املعلومات والتقييمات بشأن خماطر الكوارث على املستويني الوطين واحمللي إال أُنا ميكن أن ختتلف إمكانية 
؛ G-2الوصول والتغطية والتطبيق اختالًفا كبريا على كل مستوى. وتتشابه منهجية هذا املؤشر مع املنهجية املتبعة يف املؤشر 

 دد املتوسط املرجح ألنواع املخاطر حسب البلد.حيث ُي

حيث أن:

 i )=1,  للخطر   )j )=1, …m الدرجة الثنائية للمؤشر الفرعي :INDijk
n ,..(في الحكومة المحلية

؛ 0 أو 1   )k )= 1, …, l 

  ;i المتوسط المرجح لنوع المخاطر :Wi

WI= 1 ،إذا لم تكن الخطة محددة المخاطر

n : عدد أنواع المخاطر 

M: عدد المؤشرات الفرعية في الحساب

I: إجمالي عدد الحكومات المحلية 

ز-5: عدد البلدان التي تتيح للناس على الصعيدين الوطني والمحلي معلومات وتقييمات 
مالئمة وميسورة وصالحة لالستخدام بشأن مخاطر الكوارث.

اإلنذار  لنظم  المذكورة سابًقا  األربعة  الرئيسية  العناصر  أحد  يمثل  المؤشر ز-5 هو مؤشر 
المنتظم  الجمع  إلى  استناًدا  الكوارث  بمخاطر  المعرفة   )1( أي  المتعدة،  باإلخطار  المبكر 
للبيانات وتقييم مخاطر الكوارث. وُينصح بقياس التقدم المحرز في الوصول إلى المعلومات 
والتقييمات بشأن مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي إال أنها يمكن أن تختلف 
هذا  منهجية  وتتشابه  مستوى.  كل  على  كبيرا  اختالًفا  والتطبيق  والتغطية  الوصول  إمكانية 
المؤشر مع المنهجية المتبعة في المؤشر ز-2؛ حيث يحدد المتوسط المرجح ألنواع المخاطر 

حسب البلد.

وُيقترح خيارين للحساب، مع الترجيح للمخاطر الكبرى، وسيكون المؤشر بين 1 و0 في كال 
الخيارين. 
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الخيار 1: الحد األدنى من المتطلبات

وصالحة  وميسورة  مالئمة  وتقييمات  معلومات  لديها  كان  إذا  ببساطة  البلدان  عدد  إحصاء 
لالستخدام بشأن مخاطر الكوارث. وتحدد أساًسا حسب كل بلد والبيانات الثنائية المجاب عنها 
بنعم أو ال، أو 1 أو 0، ألنواع المخاطر في النظام، ثم حساب الدرجة مع ترجيح المخاطر 

الكبرى.

الخيار 2: التغطية السكانية

الخيار على معلومات  الكوارث أن يركز هذا  للحد من مخاطر  المتحدة  يقترح مكتب األمم 
المخاطر، نتيجة لتقييم المخاطر، والحصول على تغطية السكان لها. ويمكن اعتبار خرائط 
المخاطر مصدًرا للمعلومات المالئمة والميسورة والصالحة لالستخدام بداًل من الناس الذين 
أسرة  بإمكان كل  كان  إذا  كاملة  إعطاء درجة  يتم  الحالة،  هذه  إليها. وفي  الوصول  يمكنهم 
معيشية الوصول إلى خرائط المخاطر أو خريطة المخاطر المتعددة لمخاطرهم الكبرى، أي 

تسليمها أو إتاحتها على شبكة اإلنترنت.

الخيار 3: الخيار الموصي به

الدول األعضاء من رصد  الترجيح حسب أنواع المخاطر، يمّكن هذا الخيار  باإلضافة إلى 
التقدم التدريجي وتحسين نوعية معلومات وتقييمات المخاطر لنظام اإلنذار المبكر باألخطار 

المتعددة، بداًل من وجودها، من خالل مؤشرات فرعية بمستوى التنفيذ أو اإلنجاز.

لقياس مدى  الكوارث مؤشرات فرعية كمية  للحد من مخاطر  المتحدة  ويقترح مكتب األمم 
استيفاء معلومات المخاطر أو تقييمات المخاطر الوطنية متعددة األخطار البنود الهامة المقابلة 
المدرجة في مشروع القائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة للعنصر الرئيسي 
1: المعرفة بمخاطر الكوارث، التي تنص على ثالث مسائل رئيسية ينبغي النظر فيها. وعلى 
أيًضا  ولكن  المتعددة،  باألخطار  المبكر  اإلنذار  فقط  يتناول  ال  ز-5  المؤشر  أن  من  الرغم 
معلومات وتقييمات المخاطر في السياق األوسع، فإن القائمة المرجعية لنظم اإلنذار المبكر 

باألخطار المتعددة تغطي الجوانب العامة والشاملة.

I .هل يتم تحديد األخطار الكبرى والتهديدات ذات الصلة؟

II .هل يتم تقييم التعرض ونقاط الضعف والقدرات والمخاطر؟

III .هل يتم تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة؟

IV .هل يتم توحيد معلومات المخاطر؟

وستقيم الدول األعضاء مستوى التنفيذ لكل مؤشر فرعي وتدرج جميع المعلومات في رصد 
إطار سنداي على شبكة اإلنترنت. وبما أن كل مؤشر فرعي ينبغي أن يتألف في حد ذاته من 
باألخطار  المبكر  اإلنذار  لنظم  المرجعية  القائمة  عناصر فرعية متعددة محددة في مشروع 
المتعددة، يقترح مكتب األمم المتحددة للحد من مخاطر الكوارث على الدول األعضاء القياس 

وفقا للترجيح التالي:
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التنفيذ الشامل )الدرجة الكاملة(: 1.0؛   •  

التنفيذ الجوهري، يلزم إحراز تقدم إضافي: 0.75؛   •  

التنفيذ المعتدل، غير شامل وال جوهري: 0.50؛   •  

التنفيذ المحدود: 0.25؛   •  

   *وإذا لم يكن هناك تنفيذ أو عدم وجوده، سيكون 0 )صفر(. 

الفرعية  المؤشرات  هذه  ترجيح  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  ويقترح 
الدرجة  ستحسب  وبالتالي  منها،  لكل   0.25 يكون  أعاله  المذكورة  الحالة  وفي  بالتساوي، 

بالمتوسط   الحسابي.

 
 ؛ 0.1التنفيذ الشامل )الدرجة الكاملة(:  •
 ؛ 1.22التنفيذ اجلوهري، يلزم إحراز تقدم إضايف:  •
 ؛ 1.21التنفيذ املعتدل، غري شامل وال جوهري:  •
 ؛ 1.72التنفيذ احملدود:  •

 )صفر(.  1*وإذا مل يكن هناك تنفيذ أو عدم وجوده، سيكون    
 

ويقرتح مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ترجيح هذه املؤشرات الفرعية ابلتساوي، ويف احلالة املذكورة أعاله 
 احلسايب.ها، وابلتايل ستحسب الدرجة ابملتوسط لكل من 1.72يكون 

 
∑ ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑚𝑚 ⁄ =  درجة الدولة

 
 حيث أن: 
INDij  درجة املسائل الرئيسية =j (=1, …m)   للمخاطر I (=1, .., n) 

Wi املتوسط املرجح لنوع املخاطر =i;   ∑ 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  =  1 

Nعدد أنواع املخاطر = 
M الرئيسية يف احلساب= عدد املسائل 
 

وميكن حساب هذا املؤشر خالل مراعاة التغطية السكانية أو اجلغرافية لنظام رصد األخطار املتعددة والتنبؤ هبا إال أنه نظًرا 
 لتعقيدها الشديد ال يوصى بيها للمؤشرات العاملية.

G-6 راءات يتلقون احلماية من خالل إج: النسبة املئوية للسكان املعرضني للكوارث أو املهددين مبخاطرها الذين
 اإلجالء الوقائي اليت تتم عقب صدور اإلنذار املبكر.

 
 ُيدد هذا املؤشر نواتج أثر وفعالية معلومات اإلنذار املبكر، واليت قد ال تكون ممكنة إال على املستوى احمللي.  

 االنتقال مؤقًتا من حمل إقامتهم. وجرتحيث يتم إجالء األشخاص الذين أتثروا بشكل مباشر ويطلب منهم على األقل 
ة ابحلد من املفتوح العضوية املعين ابملؤشرات واملصطلحات املتعلقالعامــل احلكــومي الــدويل مناقشات بني أعضاء فريق اخلرباء 

رية عن طريق البشخماطر الكوارث أن هذا املؤشر يتناول جانبني: أ( قياس مدى جناح السلطات املعنية يف جتنب اخلسائر 
 إجالء السكان على حنو استباقي، ب( وقياس مدى أتثر حياة السكان وأصوهلم سلًبا بسبب اإلجالء.

ملتعلقة ابحلد املفتوح العضوية املعين ابملؤشرات واملصطلحات االعامــل احلكــومي الــدويل ويف املداوالت اليت أجراها فريق اخلرباء 
ل مجع يف حتديد وسائمن األعضاء مشاكل مجع البياانت حيث ستطعن العديد من السلطات  من خماطر الكوارث، أاثر عدد

حيث أن: 

)I )=1, .., n  للمخاطر  )j )=1, …m درجة المسائل الرئيسية = INDij

   ;i المتوسط المرجح لنوع المخاطر =Wi

N= عدد أنواع المخاطر

M= عدد المسائل الرئيسية في الحساب

ويمكن حساب هذا المؤشر خالل مراعاة التغطية السكانية أو الجغرافية لنظام رصد األخطار 
المتعددة والتنبؤ بها إال أنه نظًرا لتعقيدها الشديد ال يوصى بيها للمؤشرات العالمية.

يتلقون  الذين  بمخاطرها  المهددين  أو  للكوارث  المعرضين  للسكان  المئوية  النسبة  ز-6: 
الحماية من خالل إجراءات اإلجالء الوقائي التي تتم عقب صدور اإلنذار المبكر.

 يحدد هذا المؤشر نواتج أثر وفعالية معلومات اإلنذار المبكر، والتي قد ال تكون ممكنة إال 
على المستوى المحلي. 

حيث يتم إجالء األشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر ويطلب منهم على األقل االنتقال مؤًقتا 
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من محل إقامتهم. وجرت مناقشات بين أعضاء فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي 
المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث أن 
هذا المؤشر يتناول جانبين: أ( قياس مدى نجاح السلطات المعنية في تجنب الخسائر البشرية 
عن طريق إجالء السكان على نحو استباقي، ب( وقياس مدى تأثر حياة السكان وأصولهم سلًبا 

بسبب اإلجالء.

وفي المداوالت التي أجراها فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني 
بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، أثار عدد من األعضاء مشاكل 
جمع البيانات حيث ستطعن العديد من السلطات   في تحديد وسائل جمع البيانات. وسيتطلب 
ذلك جمع بيانات عن القطاعات السكانية التي قد ال تتبعها السلطة المختصة أو تسجلها ولن 
يكون هناك أي قياس للتحقق من المعلومات. ولذلك، يوصى بأن تشجع الدول األعضاء القادرة 
عليه  المنصوص  النحو  على  إجالؤهم،  تم  الذين  األشخاص  عدد  معلومات عن  تقديم  على 
في تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات 
والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتحديد األحداث واألرقام الخطرة التي 
يتعين اتخاذها. وقد يكون من الممكن جمع بيانات عن أولئك الذين انتقلوا إلى مراكز اإلجالء، 
وذلك كبديل لعدد األشخاص الذين تم إجالؤهم. ومع ذلك، فمن غير المرجح وجود بيانات 
موثوقة فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين غادروا منازلهم وذهبوا إلى معارفهم أو الذين تم 
إجالؤهم عمودًيا أو إجالئهم إلى مأوى )ألنه قد يكون أكثر أمًنا في بعض الحاالت أو لبعض 

الفئات الفرعية من السكان )على سبيل المثال، مرضى العناية الخاصة(.

خطر«  في  أو  للخطر  المعرضين  »السكان  انات  بي إنتاج  من  األعضاء  الدول  تمكنت  وإذا 
كمقام لهذا المؤشر، يمكن أن يكون عدد األشخاص المستهدفين باإلنذار المبكر بدياًل له؛ وهذا 
يمكن أن يساوي مجموع السكان في البلديات أو المناطق أو المجتمعات التي يستهدفها اإلنذار 

الرسمي.

ونظرا ألن أنماط / حاالت اإلجالء تختلف اختالًفا كبيًرا بسبب األحداث الخطرة، يقترح أن 
تقدم الدول األعضاء البيانات حسب الحدث. وتشجع الدول األعضاء القادرة على ذلك على 
الوطني، يحث تكون قادرة على  المحددة على الصعيد  المؤشر في أطر الرصد  وضع هذا 

قياس آثار السياسات.
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5- الحد األدنى من البيانات المطلوبة والمرغوبة                             

إلحاًقا بتوصيات فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية 
الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني 
المشاورات،  أثناء  أثيرت  التي  التقنية األخرى  واالجتماعات واالقتراحات 

يوصي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بتصنيف البيانات:

رقم 
المؤشرات المؤشر

ز-1
من  )مركبة  المتعددة  باألخطار  المبكر  لإلنذار  نظم  لديها  التي  البلدان  عدد 

الغايات ز-2 إلى ز-5(

مؤشر مركب، راجع منهجية الحساب. 

ز-2

عدد البلدان التي لديها نظم لرصد األخطار المتعددة والتنبؤ بها.

]الحد األدنى من متطلبات التصنيف[

مخاطر  عن  المتكاملة  البحوث  تصنيف  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  نوع 
الكوارث  مخاطر  عن  المتكاملة  )البحوث  الرئيسية«(  »األحداث  الكوارث 

))2014

ز-3

عدد األشخاص في كل ۰۰۰.۰۰1 نسمة الذين تغطيهم معلومات اإلنذار المبكر 
من خالل الحكومات المحلية أو من خالل اآلليات الوطنية لنشر المعلومات 

]التصنيف المحتمل[

مخاطر  عن  المتكاملة  البحوث  تصنيف  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  نوع 
الكوارث  مخاطر  عن  المتكاملة  )البحوث  الرئيسية«(  »األحداث  الكوارث 

))2014

الحكومة المحلية 
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إشارات ز-4 إزاء  للتصرف  لديها خطة  التي  المحلية  للحكومات  المئوية  النسبة 
اإلنذار المبكر 

]الحد األدنى المطلوب من متطلبات التصنيف[

الحكومة المحلية 

]التصنيف المحتمل[

مخاطر  عن  المتكاملة  البحوث  تصنيف  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  نوع 
الكوارث  مخاطر  عن  المتكاملة  )البحوث  الرئيسية«(  »األحداث  الكوارث 

))2014

معلومات ز-5 والمحلي  الوطني  الصعيدين  على  للناس  تتيح  التي  البلدان  عدد 
وتقييمات مالئمة وميسورة وصالحة لالستخدام بشأن مخاطر الكوارث.

]الحد األدنى المطلوب من متطلبات التصنيف[

مخاطر  عن  المتكاملة  البحوث  تصنيف  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  نوع 
الكوارث  مخاطر  عن  المتكاملة  )البحوث  الرئيسية«(  »األحداث  الكوارث 

))2014

الحكومة المحلية 

الذين ز-6 بمخاطرها  المهددين  أو  للكوارث  المعرضين  للسكان  المئوية  النسبة 
عقب صدور  تتم  التي  الوقائي  اإلجالء  إجراءات  خالل  من  الحماية  يتلقون 

اإلنذار المبكر.

]الحد األدنى المطلوب من متطلبات التصنيف[

األحداث الخطيرة 

]التصنيف المرغوب[

مخاطر  عن  المتكاملة  البحوث  تصنيف  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  نوع 
الكوارث  مخاطر  عن  المتكاملة  )البحوث  الرئيسية«(  »األحداث  الكوارث 

))2014

الحكومة المحلية )الوحدة اإلدارية دون الوطنية(

*مالحظة في تقرير فريق الخبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتوح العضوية 
المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث

ُتشجع الدول األعضاء على أن تقدم معلومات عن عدد األشخاص الذين يتم 
إجالؤهم إذا كان باستطاعتها ذلك.
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6- مسائل محددة                                                  

تتسم العناصر التي تشكل نظاًما فعااًل للنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والتي تؤدي 
إلى معلومات وتقييمات يمكن الوصول إليها بشأن المخاطر بتعديدها وتعقيدها. وهي تشمل، 
في  والضعف  لها  والتعرض  للمخاطر  المنهجي  والرصد  الكشف  جوانب  أمور،  جملة  في 
مواجهتها والتنبؤ بها، والقدرة على التحليل المفّصل للمخاطر التي تنطوي عليها، وتدعمها 
الوسائل المناسبة والفعالة إلبالغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر ونشرها من خالل السلطات 
المحلي، بحيث تحث  المعرضين للخطر على الصعيد  المعرضين أو  السكان  إلى  المسؤولة 
على اتخاذ إجراءات مناسبة منسقة داخل القطاعات وفيما بينها وعلى المستويات المتعددة، 
وكلها مصحوبة بالقدرة على التحضير واالستجابة في الوقت المناسب. ولما كان قياس هذه 
فريق  مداوالت  في  األعضاء  راعى  وصًعبا،  معقًدا  أمًرا  يعتبر  أخرى  مرة  العالمية  الغاية 
والمصطلحات  بالمؤشرات  المعني  العضوية  المفتوح  الــدولي  الحكــومي  العامــل  الخبراء 

المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث المسائل الهامة التالية: 

▫ بما أن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة تختلف اختالًفا كبيًرا من بلد إلى 	
آخر، اقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التركيز على الوظائف 
)مثل درجة اإلنجاز( لقياس التقدم المحرز في كل عنصر من العناصر األربعة 

المترابطة في نظم اإلنذار المبكر كبديل إلحصاء عدد النظم. 

▫ المبكر 	 اإلنذار  نظم  في  إدراجها  يتعين  التي  الكبرى  المخاطر  اختيار  يزال  ال 
باألخطار المتعددة قراًرا وطنًيا، مع التسليم بأن األحداث الخطرة تختلف اختالًفا 
بين  تتراوح  المثال،  سبيل  )على  والكثافة  التواتر  حيث  من  البلدان  بين  كبيًرا 
أحداث واسعة النطاق وغالًبا ما تكون أحداث ذات ترددات منخفضة مثل الزالزل 
العالية  الترددات  ذات  الخطيرة  األحداث  إلى  والتسونامي  والرياح  واألعاصير 
ضيقة النطاق مثل الفيضانات(. ويقترح مكتب األمم المتحدة من مخاطر الكوارث 
أن يحدد كل بلد األخطار الكبرى التي يتعين إدراجها في »المخاطر المتعددة« 

عند اإلبالغ.

▫ تتمتع نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة عموًما بنطاق وتغطية محددتين التي 	
تخص جغرافية معينة أو سكان معينين، وقد اقترحت العديد من البلدان درجة 
السكان أو التغطية الجغرافية. ويمكن أن يكون تحديد التقدم المحرز في التغطية 
مؤشًرا يسهم في قياس التقدم المحرز في تحقيق الغاية العالمية. وقد ترغب الدول 
األعضاء عند استكشاف قياس تغطية معلومات اإلنذار المبكر في دراسة البدائل 
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لمستوى »تكرار المعلومات«، أي عدد ونوع قنوات نشر اإلنذارات المختلفة التي 
الوصول  معدل  اإلعالم:  وسائل  )مثل  الرسمية  اإلنذارات  معلومات  نفس  توفر 
للبريد  اإلنترنت  إلى  الوصول  ومعدل  التلفزيون،  انتشار  ومعدل  الراديو  إلى 
الهاتف  لشبكات  السكانية  والتغطية  اإلنترنت،  شبكة  على  واإلنذار  اإللكتروني 
المحمول للرسائل النصية القصيرة، ونظام االتصاالت المحلية )مثل وجود مراكز 
واللوحة  اإلنذار،  مثل صفارة  الخدمات  هذه  إلى  الوصول  مع  المحلي  المجتمع 

العامة، واالتصاالت عن طريق الهاتف أو خط أرضي أو جوال(.

▫ سيتعين على األعضاء عند حساب التغطية تحديد مقام الكسر المناسب الستخدامه 	
في الحساب، وال سيما فيما يتعلق بالتغطية السكانية. ومن الناحية المثالية، سيجرى 
استخدام عدد السكان المعرضين؛ ومع ذلك، فإن التحديد والحساب سيكون تحدًيا، 
وخاصة بالنسبة لألحداث الخطرة الصغيرة والمتوسطة الحجم وألي حدث عندما 
ال يتعرض أي شخص للتأثر. وعليه، اقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث استخدام بديل على سبيل المثال، مجموع السكان في الوحدات اإلدارية 

دون الوطنية المستهدفة.

▫ سيشكل تحديد »توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات 	
إذا  الناس منها« تحدًيا، وتحديدا ما  استفادة  إمكانية  الكوارث وفي  عن مخاطر 
كان ذلك سيصل إلى الفئات األكثر تعرًضا أو ستشكل فئات السكان المستضعفة 

تحدًيا كبيًرا.

▫ ولما كان هناك أكثر من نظام من نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة يمكنه 	
العد  في  األعضاء  ينظر  أن  ينبغي  السكان،  أو  الجغرافي  النطاق  نفس  تغطية 

المزدوج ومدى اتساق المعلومات.
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المرفق 1
تصنيف المخاطر المقترح 

المخاطرالفئة

الجيوفيزيائية

الزلزال والتسونامي

حركة هائلة ناشئة في الغالب عن أحداث جيوفيزيائية )تتداخل مع 
الفئة الهيدرولوجية( واالنهيار األرضي، واالنهيار، وسقوط الصخور، 

والسريان الطيني، وتدفق الحطام، واالنخساف(

النشاط والثوران البركاني، وتدفق الحمم، وسقوط الرماد، والتدفق 
البركاني الفتاتي والالهار

الهيدرولوجية

الفيضانات، وفيضانات األنهار، والفيضانات الساحلية، وفيضان البرك، 
والفيضان في المناطق الحضرية، والفيضانات المفاجئة أو العرضية.  

حركة هائلة ناشئة في الغالب عن أحداث هيدرولوجية )تتداخل 
مع الفئة الجيوفيزيائية( واالنهيار األرضي، واالنهيار، وسقوط 

الصخور، والسريان الطيني، وتدفق الحطام، واالنخساف(

الموجات والتحات الساحلي والتغّيرات الشاطئية.

الميتورولوجية

عواصف الحمل، والمطر، والرياح، والبرد، والثلج، والجليد، والعاصفة 
الثلجية، والبرق، والرمل، والغبار، وظاهرة »Derecho“ واالعصار

اإلعصار خارج االستوائي أو اإلعصار فوق المداري

درجة الحرارة القصوى، والموجة الباردة، وموجة الحرارة، والصقيع، 
والتجمد أو التصلب. 

الضباب

اإلعصار االستوائي، الرياح اإلعصاري، الممطر اإلعصاري، وعرام 
اإلعصار

المناخية 

الجفاف

انفجارات البحيرات الجليدية 

الحريق الهائل أو المدمر 

الفضاء الخارجي 
التأثير

مناخ الفضاء
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تدهور البيئة 

التعرية

إزالة الغابات

التملح

ارتفاع مستوى سطح البحر

التصحر

السحائب الغبارية اآلسيوية 

فقدان األراضي الرطبة أو تدهورها

انحسار الجليد او ذوبانه

المخاطر البيولوجية 

األوبئة

األوبئة

األوبئة الحيوانية

اآلفات

اإلصابة الحشرية والطاعون 

الحوادث الحيوانية 

التلوث

المخاطر التكنولوجية 

الكوارث الصناعية 

االنهيار الهيكلي 

انقطاع التيار الكهربائي

الحريق

االنفجار 

كارثة األلغام 

التسرب الكيميائي 

تسرب النفط

التلوث اإلشعاعي، الحادث النووي

حادث الطيران

حادث السكك الحديدية

حادث الطرق 

الحادث البحري أو المالحي 

حادث الفضاء
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المرفق 2
فيما يلي مثال لجدول تقييم النهج العلمي حسب أنواع تقييمات المخاطر 

حسب نوع الخطر

نوع التقييمالمخاطرالفئة
نموذج 

المخاطر 
المحتملة

التحليالت 
الخالية 
من 

األخطاء
تحليل 
الحدث 
وأشكال 
الفشل  

رأي 
الخبراء 

الحتمية 
)السيناريو 

القائم(

دراسة 
المخاطر 
والنظم 
التشغيلية

المجتمع 
القائم

أخرى 

الزلزال الجيوفيزيائية
والتسونامي 

)الهزة 
األرضية(

غير 10.750.50.5
متوفر 

0.250.25

....
الفيضانات، الهيدرولوجية

وفيضانات 
األنهار، 

والفيضانات 
الساحلية، 
وفيضان 
البرك، 

والفيضان 
في المناطق 
الحضرية، 
والفيضانات 
المفاجئة أو 
العرضية.  

غير 10.750.50.5
متوفر 

0.250.25

المخاطر 
التكنولوجية 

الكارثة 
الصناعية

غير 
متوفر 

0.750.50.510.250.25

يرجى العلم بأن النهج العلمية المقدمة ليست شاملة.1

1- نموذج المخاطر المحتملة: يتميز هذا النموذج بعدم اليقين المتأصل، ويرتبط جزئًيا بالعشوائية الطبيعية للمخاطر، 
ويعزي ذلك جزئًيا إلى فهمنا غير الكامل وقياس المخاطر والتعرض والضعف أمام المخاطر قيد النظر؛

التحليالت الخالية من األخطاء 
تحليل الحدث وأشكال الفشل.

النهج الحتمية: تستخدم لتقييم آثار الكوارث لسيناريو خطر معين، في حين تستخدم األساليب االحتمالية للحصول على 
تقديرات أكثر دقة لمعرفة وتيرة األخطار واألضرار.

دراسة المخاطر والنظم التشغيلية
 ksir-citsilibaborp-citsinimreted/ksir/ten.bewnoitneverp.www//:sptth
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