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Typical PostTypical Post--Disaster StagesDisaster Stages
لما بعد الكارثةلما بعد الكارثة  ))النمطیةالنمطیة((  المراحل اإلعتیادیةالمراحل اإلعتیادیة

الكارثةالكارثة

الطوارئ الطوارئ ::
))المساعدة اإلنسانیةالمساعدة اإلنسانیة((

برنامج االنتعاش االقتصاديبرنامج االنتعاش االقتصادي

برنامج إعادة البناءبرنامج إعادة البناء
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PostPost-- DisasterDisaster ActivitiesActivities

ما بعد الكارثةما بعد الكارثة) ) فعالیاتفعالیات((نشاطات نشاطات 

البدء باألنشطة االقتصادیة البدء باألنشطة االقتصادیة : : برنامج االنتعاش االقتصاديبرنامج االنتعاش االقتصادي1.1.
..والدخل الفرديوالدخل الفردي  أثرةأثرةالمتالمت

  ))الموجوداتالموجودات((  استبدال األصولاستبدال األصول: : برنامج إعادة البناءبرنامج إعادة البناء  2.2.
..المادیة المدمرةالمادیة المدمرة
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PostPost-- DisasterDisaster ActivitiesActivities

ما بعد الكارثةما بعد الكارثة) ) فعالیاتفعالیات((نشاطات نشاطات 

البدء باألنشطة االقتصادیة البدء باألنشطة االقتصادیة : : برنامج االنتعاش االقتصاديبرنامج االنتعاش االقتصادي1.1.
..والدخل الفرديوالدخل الفردي  أثرةأثرةالمتالمت

  ))الموجوداتالموجودات((  استبدال األصولاستبدال األصول: : برنامج إعادة البناءبرنامج إعادة البناء  2.2.
..المادیة المدمرةالمادیة المدمرة

..رصد التقدم المحرز في كال البرنامجینرصد التقدم المحرز في كال البرنامجین. . 33
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Uses of Uses of thethe damagedamage and and lossloss assessmentassessment
استخدامات تقییم األضرار والخسائراستخدامات تقییم األضرار والخسائر

االحتیاجات المالیة إلعادة االنتعاش اإلقتصادي وإعادة البناء االحتیاجات المالیة إلعادة االنتعاش اإلقتصادي وإعادة البناء ) ) حجمحجم((لتحدید كمیة لتحدید كمیة ••
..بعد الكارثةبعد الكارثة

تحدید األولویات لالھتمام بالجغرافیا، والقطاعات والمجموعات الخاصة في تحدید األولویات لالھتمام بالجغرافیا، والقطاعات والمجموعات الخاصة في ••
 ً ً البرامج المذكورة سابقا ..البرامج المذكورة سابقا

التأكد من قدرات الحكومة على اجراءات ما بعد الكارثة من تلقاء نفسھا، أو التأكد من قدرات الحكومة على اجراءات ما بعد الكارثة من تلقاء نفسھا، أو ••
..لتحدید احتیاجات التعاون الدوليلتحدید احتیاجات التعاون الدولي

..لتوفیر أساس لرصد التقدم لبرنامج التنفیذ لما بعد الكارثةلتوفیر أساس لرصد التقدم لبرنامج التنفیذ لما بعد الكارثة••
..لتوفیر أساس كمي مسبق إلدارة مخاطر الكوارثلتوفیر أساس كمي مسبق إلدارة مخاطر الكوارث••
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TheThe ECLAC ECLAC MethodologyMethodology
لجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبيلجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبيمنھجیة الـمنھجیة الـ

SomeSome characteristicscharacteristics )     )     الممیزاتالممیزات((بعض الخصائص بعض الخصائص     

تعتبر المنھجیة الوحیدة المتاحة للتحلیل الشامل لمجمل آثار الكوارث وتأثیرھا على االقتصاد تعتبر المنھجیة الوحیدة المتاحة للتحلیل الشامل لمجمل آثار الكوارث وتأثیرھا على االقتصاد ••
..المتضرر والمجتمعالمتضرر والمجتمع

بنیت بشكل فردي، وفقاً لمنھجیات تقییم القطاعات التي تضعھا الوكاالت المتخصصة التابعة بنیت بشكل فردي، وفقاً لمنھجیات تقییم القطاعات التي تضعھا الوكاالت المتخصصة التابعة ••
اللجنة االقتصادیة اللجنة االقتصادیة   معمعلألمم المتحدة وغیرھا من المؤسسات، وبناء على طلب وتنسیق لألمم المتحدة وغیرھا من المؤسسات، وبناء على طلب وتنسیق 

)).(ECLAC.(ECLAC
..منظمة الصحة العالمیة لقطاع الصحةمنظمة الصحة العالمیة لقطاع الصحة/ / منظمة الصحة للبلدان األمریكیةمنظمة الصحة للبلدان األمریكیة––
..لقطاع اإلسكانلقطاع اإلسكان  (HABITAT)(HABITAT)المستعمرات االسكانیة المستعمرات االسكانیة ––
..(FAO)(FAO)  منظمة األغذیة والزراعة للزراعة والثروة الحیوانیةمنظمة األغذیة والزراعة للزراعة والثروة الحیوانیة––
..(UNEP)(UNEP)  برنامج األمم المتحدة للبیئةبرنامج األمم المتحدة للبیئة––
..(UNESCO)(UNESCO)  الیونیسكو لقطاع التعلیمالیونیسكو لقطاع التعلیم––
..(ILO)(ILO)  منظمة العمل الدولیة من أجل قضایا العمل ذات العالقةمنظمة العمل الدولیة من أجل قضایا العمل ذات العالقة––

))الطوارئالطوارئ((ھناك منھجیات أخرى ھي قطاعات موحدة أو تشیر لمرحلة المساعدات اإلنسانیة ھناك منھجیات أخرى ھي قطاعات موحدة أو تشیر لمرحلة المساعدات اإلنسانیة ••
..مستمرمستمر  بشكلبشكل  تشھد توسع وتحدیثتشھد توسع وتحدیث، و، و19721972انشئت منذ انشئت منذ ••
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DefinitionsDefinitions of of DisasterDisaster EffectsEffects
تعریفات لتأثیرات الكوارثتعریفات لتأثیرات الكوارث  

األضراراألضرار

التدمیر الكلي أو الجزئي لالصول التدمیر الكلي أو الجزئي لالصول ••
..المادیةالمادیة

..أثناء الحدث نفسھأثناء الحدث نفسھ  ظھرظھرتت••
تقاس بالوحدات المادیة وتقدر قیمتھا تقاس بالوحدات المادیة وتقدر قیمتھا ••

..بسعر االستبدالبسعر االستبدال

الخسائرالخسائر

تغیرات في التدفقات االقتصادیةتغیرات في التدفقات االقتصادیة••
تحدث بعد الحدث الطبیعي وعلى تحدث بعد الحدث الطبیعي وعلى ••

 ً ً مدى فترة زمنیة طویلة نسبیا مدى فترة زمنیة طویلة نسبیا
/  /  تقدر قیمتھا باالسعار الحالیةتقدر قیمتھا باالسعار الحالیة••

..الجاریةالجاریة

الخسائرالخسائر+ + األضرار األضرار : : االثار الكلیةاالثار الكلیة

آثار متوسطة األجلآثار متوسطة األجلاآلثار المباشرةاآلثار المباشرة  
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DefinitionDefinition of of DamagDamag
األضرار      األضرار      / / تعریف الضررتعریف الضرر        

، بما في ذلك المباني ، بما في ذلك المباني التدمیر الكلي أو الجزئي لألصول المادیةالتدمیر الكلي أو الجزئي لألصول المادیة••
..إلخإلخ........ومحتویاتھا، والبنى التحتیة والمخزونات والموارد الطبیعیةومحتویاتھا، والبنى التحتیة والمخزونات والموارد الطبیعیة

..الضرر الحاصل أثناء أو مباشرة بعد الحدثالضرر الحاصل أثناء أو مباشرة بعد الحدث••

..مادي، وقیمة االستبدال النقدي تسند إلیھمادي، وقیمة االستبدال النقدي تسند إلیھتعبیر تعبیر قاس الضرر بقاس الضرر بیی••
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DefinitionDefinition and and TypesTypes of of LossesLosses
تعریف وأنواع الخسائرتعریف وأنواع الخسائر

..تغیرات في التدفقات اإلقتصادیة التي سببتھا الكارثةتغیرات في التدفقات اإلقتصادیة التي سببتھا الكارثة••
: : ھذه الخسائرھذه الخسائر  و تتضمنو تتضمن••

من ارتفاع تكالیف من ارتفاع تكالیف ذلك ذلك   وما یرافقوما یرافق، ، تتمتتماالنتاج لم یحّصل والمبیعات لم االنتاج لم یحّصل والمبیعات لم ––
..االنتاجاالنتاج

في توفیر الخدمات في توفیر الخدمات   ارتفاع تكالیف التشغیل وانخفاض االیراداتارتفاع تكالیف التشغیل وانخفاض االیرادات––
..األساسیةاألساسیة

).).ھدم وإزالة األنقاضھدم وإزالة األنقاضووالمساعدة اإلنسانیة، المساعدة اإلنسانیة، ((  نفقات غیر متوقعةنفقات غیر متوقعة––
الخسائر التي تحصل من وقت حصول الكارثة وحتى االنجاز الكامل لكل من الخسائر التي تحصل من وقت حصول الكارثة وحتى االنجاز الكامل لكل من ••

..األصولاألصول  بناءبناءمرحلة االنتعاش االقتصادي وإعادة مرحلة االنتعاش االقتصادي وإعادة 
).).الجاریةالجاریة((بالقیمة النقدیة وباألسعار الحالیة بالقیمة النقدیة وباألسعار الحالیة ) ) الخسائرالخسائر((تقاس تقاس ••
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TypicalTypical DamageDamage and and LossesLosses
األضرار والخسائر اإلعتیادیةاألضرار والخسائر اإلعتیادیة

األضراراألضرار

اإلسكان والسلع المنزلیةاإلسكان والسلع المنزلیة* * 
المستشفیات والمدارس المستشفیات والمدارس * * 

ومحتویاتھاومحتویاتھا
األراضي الزراعیة ونظم الرياألراضي الزراعیة ونظم الري* * 
الطرق والجسورالطرق والجسور* * 
الموانئ والمطاراتالموانئ والمطارات* * 
نظم امدادات المیاهنظم امدادات المیاه* * 
النظم الكھربائیةالنظم الكھربائیة* * 

الخسائرالخسائر

خسائر االنتاج في الزراعة، خسائر االنتاج في الزراعة، *   *   
ومصاید األسماك، والثروة ومصاید األسماك، والثروة 

  ،،والتجارةوالتجارة  ،،الحیوانیة، والصناعةالحیوانیة، والصناعة
..والسیاحةوالسیاحة

ارتفاع تكالیف التشغیل، ارتفاع تكالیف التشغیل، *   *   
وانخفاض في ایرادات الكھرباء وانخفاض في ایرادات الكھرباء 

..وامدادات المیاه والنقلوامدادات المیاه والنقل



 EMS-98درجات االضرار واألنھیارات وفق المقیاس األوروبي 
Grade Grade 11:  Negligible to slight damage

Grade Grade 22:  Moderate damage

Grade Grade 33:  Substantial to heavy damage

Grade Grade 44:: Very heavy damage

Grade Grade 55:: Destruction

Jalal Al Dabbeek, UPDRR center. NNU, 
PS
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أخرى %4 

C 34%

B 33%

A 29%

               A : وتطلب إعطاء األولویة األولى في الترمیم أو التقویة ً قابلیة تطور األضرار تعتبر عالیة جدا
واإلصالح                                                                             

                B :                        قابلیة تطور األضرار تعتبر عالیة وتطلب إعطاء األولویة الثانیة في الترمیم أو التقویة واإلصالح
C : قابلیة تطور األضرار تعتبر محدودة وتطلب إعطاء األولویة الثالثة في الترمیم أو التقویة

واإلصالح                    
مبان منھارة بالكامل أو مبان تم أو یتم حالیا ترمیمھا باإلضافة إلى مباني مغلقة أو لم یتم  :أخرى             

التعرف إلى عنوانھا                        

قابلیة تطور األضرار وأولویة الترمیم أو التقویة واإلصالح

Jalal Al Dabbeek, UPDRRC - NNU



كان  4/2002بعد االجتیاح االسرائیلي االول للمدینة في شھر 
وضع المدینة كارثي وشبیھ بشكل  كبیر بحاالت ما بعد الزلزال

Jalal Al Dabbeek. UPDRR - NNU
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UnderUnder estimationestimation of of DisasterDisaster EffectsEffects in in thethe PastPast
آثار الكوارث في الماضيآثار الكوارث في الماضي  ))تقلیل تقدیرتقلیل تقدیر((بخس تقدیر بخس تقدیر 

:وذلك بسبب ،في الماضي كانت تكلفة الكوارث تقدر بقیمة األضرار فقط 
 و ؛لبناءالحاجة الماسة إلى التأكد من مبلغ التمویل الالزم إلعادة ا•
الصعوبة في تقدیر الخسائر •

:لذا    
.إلى حد كبیر )بخس تقدیرھا(قیمتھا  مجموع آثار الكوارث تم تقلیل•
.العدید من االحتیاجات االجتماعیة الناشئة عن الكوارث لم یتم اإلعتناء بھا•
تقدیره بطریقة فعالة /االثر السلبي على التنمیة االقتصادیة لم یتم معالجتھ•
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DistributionDistribution of of EffectsEffects DependsDepends onon thethe
OriginOrigin of of thethe DisasterDisaster
الكارثةالكارثة) ) أصلأصل((توزیع آثار الكوارث باإلعتماد على نوع توزیع آثار الكوارث باإلعتماد على نوع 

الكوارث التي سببتھا الظواھر الطبیعیة الجیولوجیة      *  
ً أكثر من الخسائر) الثوران البركاني والزالزل( المنشأ     .تسبب عادة أضرارا

الجفاف، (الكوارث التي سببتھا الظواھر الطبیعیة النابعة من الرطوبة الجویة *  
.عادة ما تسبب  خسائر أعلى من األضرار) الفیضانات، األعاصیر
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StructureStructure of of EffectsEffects byby DisasterDisaster TypeType
ھیكلیة اآلثار حسب نوع الكارثةھیكلیة اآلثار حسب نوع الكارثة
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StructureStructure of of EffectsEffects byby DisasterDisaster TypeType
ھیكلیة اآلثار حسب نوع الكارثةھیكلیة اآلثار حسب نوع الكارثة

زلزالزلزال    فیضاناتفیضانات    جفافجفاف

ارتفاع التكالیفارتفاع التكالیف خسائر االنتاجخسائر االنتاج أضرارأضرار
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TheThe MagnitudeMagnitude of of DisastersDisasters
حجم الكوارثحجم الكوارث

األضرار األضرار ((حتى ندرك تماماً أثر الكارثة، فإن المجموع اإلجمالي لآلثار حتى ندرك تماماً أثر الكارثة، فإن المجموع اإلجمالي لآلثار       
..أثرأثر، یجب مقارنتھا بحجم االقتصاد المت، یجب مقارنتھا بحجم االقتصاد المت))والخسائروالخسائر

        
وعادة ما تقدم مقارنات مع الناتج المحلي اإلجمالي،وعادة ما تقدم مقارنات مع الناتج المحلي اإلجمالي،      
..وغیرھا من المجامیع االقتصادیة الكلیةوغیرھا من المجامیع االقتصادیة الكلیة      
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
SummarySummary of of DamageDamage and and LossesLosses

20042004أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي   
ملخص األضرار والخسائر       ملخص األضرار والخسائر       

آثار الكوارث،  ملیون دوالر  أمریكي آثار الكوارث،  ملیون دوالر  أمریكي 
المجموع   المجموع           القطاع والقطاعات الفرعیة      الخسائر   الخسائر    األضراراألضرار

653653,,22
22,,196196

227227
230230

122122
7676
2828
1818

531531,,22
22,,120120

199199
212212

القطاعات االجتماعیة    القطاعات االجتماعیة    
االسكان     االسكان     

الصحة           الصحة           
التعلیمالتعلیم

867867,,44
291291

11,,487487
734734

22,,356356

308308,,33
170170
967967
541541

11,,630630

559559,,11
121121
520520
193193
726726

القطاعات االنتاجیة   القطاعات االنتاجیة   
الزراعة  والثروة الحیوانیة                                   الزراعة  والثروة الحیوانیة                                   

مصائد األسماك                      مصائد األسماك                      
الصناعة  والتجارة                                             الصناعة  والتجارة                                             

السیاحة                               السیاحة                               
636636,,11
119119
104104
934934
480480

500500
1616
1010

185185
290290

136136,,11
103103
9494

749749
190190

ee                 البنى التحتیة                 البنى التحتیة
المیاه والصرف  الصحي                                           المیاه والصرف  الصحي                                           

الكھرباء                        الكھرباء                        
النقل                            النقل                            
اعمال أخرى                   اعمال أخرى                   

569569
205205

394394
99

175175
196196

البیئة                     البیئة                     
آخرون                               آخرون                               

99,,930930 44,,333333 المجموع                               المجموع                               597597,,55
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي  2004 2004

DistributionDistribution of of EffectsEffects byby CountryCountry لدولة  لدولة  توزیع اآلثار حسب اتوزیع اآلثار حسب ا
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
20042004 أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي 

MagnitudeMagnitude byby CountryCountry     المقدار حسب البلد     المقدار حسب البلد

0.1 1 10 100
الي ، ٪( لوغاریتمي) االثر مقابل الناتج المحلي االجم

جزر المالدیف 

   سیریالنكا   

   اندونیسیا   

   تایالند    

    الھند    

8383..66%%

77..66%%

22..00%%

11..44%%

00..22%%

قیاس القدرة لالنتعاش الذاتيقیاس القدرة لالنتعاش الذاتي
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
20042004 أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي 

BreakdownBreakdown of of EffectsEffects byby MajorMajor SectorsSectors
اآلثار حسب القطاعات الرئیسیةاآلثار حسب القطاعات الرئیسیة  تصنیفتصنیف

لتحدید األولویاتلتحدید األولویات  ))مبدئيمبدئي((  معیار اولىمعیار اولى
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
      20042004  أمواج تسونامي في المحیط الھنديأمواج تسونامي في المحیط الھندي

TheThe ImportanceImportance of of DamageDamage
أھمیة األضرارأھمیة األضرار

المقارنة بین حجم األضرار والقیمة السنویة إلجمالي بنیة رأس المال، یعطي المقارنة بین حجم األضرار والقیمة السنویة إلجمالي بنیة رأس المال، یعطي 
. . فكرة عن الوقت الالزم إلعادة اإلعمار في البلدانفكرة عن الوقت الالزم إلعادة اإلعمار في البلدان
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
20042004أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي   

TheThe ImportanceImportance of of LossesLosses أھمیة األضرار  أھمیة األضرار  

ً لألثر المحتمل              ً لألثر المحتمل مقارنة الخسائر مع قیمة إجمالي الناتج المحلي،  تعطي مؤشرا مقارنة الخسائر مع قیمة إجمالي الناتج المحلي،  تعطي مؤشرا
. . على النمو االقتصاديعلى النمو االقتصادي
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2004 2004 IndianIndian OceanOcean TsunamiTsunami
  20042004  أمواج تسونامي في المحیط الھندي أمواج تسونامي في المحیط الھندي           

ImpactImpact onon EconomicEconomic GrowthGrowth RatesRates
  األثر على معدالت النمو االقتصاددياألثر على معدالت النمو االقتصاددي      

سیتأثر النمو االقتصادي المتوقع لالقتصادیات سلباً بالخسائر في االنتاجسیتأثر النمو االقتصادي المتوقع لالقتصادیات سلباً بالخسائر في االنتاج••
لقطاع البناء أثر ایجابي مستمد من أنشطة إعادة اإلعمار واالنتعاشلقطاع البناء أثر ایجابي مستمد من أنشطة إعادة اإلعمار واالنتعاش••
، حیث ستبطئ النمو االقتصادي المتوخى قبل، حیث ستبطئ النمو االقتصادي المتوخى قبل20052005النتیجة النھائیة ستظل سلبیة لعام النتیجة النھائیة ستظل سلبیة لعام ••

.  .  حدوث الكارثةحدوث الكارثة            

تایالند  سیریالنكا جزر المالدیف  اندونیسیا الھند

6.0 6.0 7.5 5.4 7.2
النمو االقتصادي 

المتوقع، قبل وقوع 
%الكارثة، 

- 0.3 - 0.6 - 9.2 - 0.2 ..
االنخفاض المقدر في 
معدل النمو بسبب 

%الكارثة، 

5.7 5.4 - 1.7 5.2 7.2 معدل النمو، بعد 
%الكارثة، 
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ImpactImpact onon EconomicEconomic GrowthGrowth::
األثر على النمو االقتصاددياألثر على النمو االقتصاددي

Honduras Honduras afterafter HurricaneHurricane MitchMitch
ھندوراس بعد إعصار میتشھندوراس بعد إعصار میتش
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ImpactImpact onon Fiscal Fiscal BudgetBudget
المالیةالمالیة  وازنةوازنةاألثر على الماألثر على الم

..انخفاض االیرادات بسبب انخفاض النشاط االقتصاديانخفاض االیرادات بسبب انخفاض النشاط االقتصادي––
الزیادة في النفقات نتیجة النفقات غیر المتوقعة الزیادة في النفقات نتیجة النفقات غیر المتوقعة ––

..للمساعدات اإلنسانیة وإعادة التأھیلللمساعدات اإلنسانیة وإعادة التأھیل
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ImpactImpact onon ExternalExternal SectorSector
األثر على القطاع الخارجياألثر على القطاع الخارجي

ر أثر الكارثة على المیزان التجاري ر أثر الكارثة على المیزان التجاري یییجب أن تقدیجب أن تقد••
::األخذ بعین االعتبار لـِ األخذ بعین االعتبار لـِ من خالل من خالل والمدفوعات، وذلك والمدفوعات، وذلك 

..االنخفاض في الصادرات بسبب خسائر االنتاجاالنخفاض في الصادرات بسبب خسائر االنتاج––
::الزیادة في الوارداتالزیادة في الواردات––

..الستعاضة عن خسائر االنتاج الغذائيالستعاضة عن خسائر االنتاج الغذائيلل••
مواد ومعدات البناء، إذا لم یتوفر إنتاج مواد ومعدات البناء، إذا لم یتوفر إنتاج “ “ استیراداستیراد””••

.  .  محلي كافيمحلي كافي



ImpactImpact of of DisastersDisasters
أثر الكوارثأثر الكوارث

FromFrom DamageDamage and and LossLoss AssessmentAssessment toto
EstimationEstimation of Socioof Socio--EconomicEconomic ImpactsImpacts

من تقییم األضرار والخسائر إلى تقدیر اآلثار اإلجتماعیة من تقییم األضرار والخسائر إلى تقدیر اآلثار اإلجتماعیة 
واالقتصادیةواالقتصادیة



TheThe Social Social ImpactImpact  of of DisastersDisasters
األثر اإلجتماعي للكوارث األثر اإلجتماعي للكوارث 

Personal Personal IncomeIncome  الدخل الشخصي  الدخل الشخصي
PovertyPoverty LevelsLevels   مستویات الفقر   مستویات الفقر



GenericGeneric ProcedureProcedure forfor DamageDamage and and 
LossLoss AssessmentsAssessments

لتقییم األضرار والخسائرلتقییم األضرار والخسائر  ةةعامعام  اتاتإجراءإجراء

StepsSteps in in thethe applicationapplication of  of  thethe
ECLAC ECLAC MethodologyMethodology
 ECLAC ECLAC  خطوات لتطبیق منهجیة اللجنة اإلقتصادیةخطوات لتطبیق منهجیة اللجنة اإلقتصادیة

J. Roberto JovelJ. Roberto Jovel
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TypicalTypical stepssteps in in assessmentassessment
  الخطوات المعتادة في التقییمالخطوات المعتادة في التقییم  

للتقییم للتقییم ) ) مرجعیةمرجعیة((وضع أساس وضع أساس . . 11  
. . تطویر الحالة بعد الكارثةتطویر الحالة بعد الكارثة22..
..تقدیر األضرار والخسائر حسب طریقة قطاع تلو قطاعتقدیر األضرار والخسائر حسب طریقة قطاع تلو قطاع33..
..تقدیر القیمة اإلجمالیة للخسائرتقدیر القیمة اإلجمالیة للخسائر44..
..األضرار والخسائراألضرار والخسائر“ “ الذي أحدثتهالذي أحدثته””تقدیر األثر االقتصادي الكلي تقدیر األثر االقتصادي الكلي 55..
..تقدیر األثر على الدخل الشخصي واألسريتقدیر األثر على الدخل الشخصي واألسري66..
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PrePre--DisasterDisaster SituationSituation
حالة ما قبل الكارثة   حالة ما قبل الكارثة   

، قبل حدوث ، قبل حدوث أثرةأثرةاألصول المادیة في المنطقة المتاألصول المادیة في المنطقة المت) ) مرجعیةمرجعیة((أساس أساس )    )    أأ
..الكارثةالكارثة

، المتوقعة قبل ، المتوقعة قبل أثرةأثرةمرجعیة أداء االنتاج والمبیعات ضمن المنطقة المتمرجعیة أداء االنتاج والمبیعات ضمن المنطقة المت)  )  بب
..حدوث الكارثةحدوث الكارثة

األضرار

الخسائر
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PrePre--DisasterDisaster Stock of Stock of PhysicalPhysical AssetsAssets
مخزون األصول المادیة قبل الكارثةمخزون األصول المادیة قبل الكارثة

..نوع وعدد الوحدات السكنیةنوع وعدد الوحدات السكنیة••
..عدد ومستوى المدارسعدد ومستوى المدارس••
..عدد وفئة المرافق الصحیةعدد وفئة المرافق الصحیة••
..المساحة الزراعیة المرویةالمساحة الزراعیة المرویة••
..عدد وحجم المنشآت الصناعیةعدد وحجم المنشآت الصناعیة••
..عدد وخصائص أنظمة إمدادات المیاه  والصرف الصحيعدد وخصائص أنظمة إمدادات المیاه  والصرف الصحي••
..قدرة وعدد المرافق والشبكات الكهربائیةقدرة وعدد المرافق والشبكات الكهربائیة••
طول ونوع الطرقطول ونوع الطرق••
..عدد وقدرة المطاراتعدد وقدرة المطارات••
..إلى آخرهإلى آخره••

ضمن منطقة الكارثة ضمن منطقة الكارثة 
أثرةأثرةالمتالمت

في المناطق المجاورة في المناطق المجاورة 
الستخدامها في ظروف مرحلةالستخدامها في ظروف مرحلة

    ما بعد الكارثةما بعد الكارثة  
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PrePre--DisasterDisaster Sector PerformanceSector Performance
أداء القطاع قبل حدوث الكارثةأداء القطاع قبل حدوث الكارثة

).).المحاصیل السنویة والمزارعالمحاصیل السنویة والمزارع( ( الجدول الزمني ألنشطة االنتاج الزراعي الجدول الزمني ألنشطة االنتاج الزراعي ••
..المبیعات الجاریة والالحقة في كل قطاعالمبیعات الجاریة والالحقة في كل قطاع  وقعاتوقعاتاالنتاج وتاالنتاج وت••
تجارة تجارة و و المزرعة، المزرعة، ((واألسعار واألسعار   ،،المحصولالمحصولو و معلومات إحصائیة عن حجم االنتاج، معلومات إحصائیة عن حجم االنتاج، ••

).).ومستویات التجزئةومستویات التجزئة  ،،الجملةالجملة
، ووحدة تكالیف النقل في مختلف ، ووحدة تكالیف النقل في مختلف ))األشخاص والبضائعاألشخاص والبضائع( ( بیانات عن حجم النقل بیانات عن حجم النقل ••

..وسائل النقلوسائل النقل
من قبل مستخدمي القطاع من قبل مستخدمي القطاع ) ) حجم ومعدالتحجم ومعدالت((معلومات إحصائیة عن مبیعات الكهرباء معلومات إحصائیة عن مبیعات الكهرباء ••

..الرئیسيالرئیسي
..إلى آخرهإلى آخره••



DevelopeDevelope PostPost--
DisasterDisaster SituationSituation
تطویر حالة ما بعد الكارثةتطویر حالة ما بعد الكارثة
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Total Total oror partialpartial destructiondestruction
of of physicalphysical assetsassets

التدمیر الكلي أو الجزئي لألصول المادیةالتدمیر الكلي أو الجزئي لألصول المادیة
مخزون مخزون ) ) التدمیر الكلي أو الجزئيالتدمیر الكلي أو الجزئي( ( مسح میداني لتحدید حالة مسح میداني لتحدید حالة ••

..األصول المادیة بعد حصول الكارثة في كل قطاعاألصول المادیة بعد حصول الكارثة في كل قطاع
حسب الحجم، والقدرة، ومواد البناء، حسب الحجم، والقدرة، ومواد البناء، ((وضع تصنیف لألصول المادیة وضع تصنیف لألصول المادیة ••

..)..)الخالخ
و بناء ما ذكر و بناء ما ذكر ) ) السائدةالسائدة((الحصول على تكالیف االصالحات العامة الحصول على تكالیف االصالحات العامة ••

..أعالهأعاله
وذلك وذلك وضع جدول زمني أولي لإلصالح واستبدال األصول المادیة، وضع جدول زمني أولي لإلصالح واستبدال األصول المادیة، ••

..وتوافر مواد البناءوتوافر مواد البناء  بناءبناءاستنادًا إلى تحلیل قدرة قطاع الاستنادًا إلى تحلیل قدرة قطاع ال

مسح حقليمسح حقلي
))میدانيمیداني((

تحلیل حقیقيتحلیل حقیقي
للصورةللصورة
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PostPost--DisasterDisaster Sector PerformanceSector Performance
أداء القطاع بعد حدوث الكارثةأداء القطاع بعد حدوث الكارثة

عادة   حذرحذرتقدیر تقدیر •• عادة لفترة االنتعاش وإ لقطاعلقطاعاا  بناءبناءلفترة االنتعاش وإ
::صیاغة توقع أداء القطاع بعد الكارثة، مع األخذ بعین اإلعتبار لما یليصیاغة توقع أداء القطاع بعد الكارثة، مع األخذ بعین اإلعتبار لما یلي••

).).العرضالعرض((إعادة بناء األصول إعادة بناء األصول / / االصالح المنظم المتوقعاالصالح المنظم المتوقع––
).).حلول مؤقته لمشاكل التخزینحلول مؤقته لمشاكل التخزین((إمكانیة التخزین المؤقت إمكانیة التخزین المؤقت ––
).).الطلبالطلب((واالنتعاش المتوقع لالنتاج واالنتعاش المتوقع لالنتاج ––

).).الدخل والتكالیفالدخل والتكالیف( ( عاش االنتاج المؤقت عاش االنتاج المؤقت تتتقدیر الجدول الزمني المتوقع النتقدیر الجدول الزمني المتوقع الن••
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Example: Drop in Supply due to damage in water supply Example: Drop in Supply due to damage in water supply 
plantplant

إنخفاض في التزوید بسبب األضرار في شبكة إمدادات المیاهإنخفاض في التزوید بسبب األضرار في شبكة إمدادات المیاه: : مثالمثال
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Example: Drop in Water Demand due to Destruction of Example: Drop in Water Demand due to Destruction of 
Housing UnitsHousing Units

انخفاض في الطلب على المیاه نتیجة لتدمیر الوحدات السكنیةانخفاض في الطلب على المیاه نتیجة لتدمیر الوحدات السكنیة: : مثالمثال
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EstimationEstimation of of 
DamageDamage and and LossesLosses

تقییم األضرار والخسائرتقییم األضرار والخسائر

SectorSector--byby--Sector Sector ApproachApproach  
طریقة قطاع تلو القطاعطریقة قطاع تلو القطاع    
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Comparison of “Before” and Comparison of “Before” and 
“After” Conditions“After” Conditions

““بعدبعد””و و “ “ قبلقبل””المقارنة بین شروط المقارنة بین شروط 
مرجعیةمرجعیة

للتقییمللتقییم  
ثابتثابت) ) أأ    
متحركمتحرك) ) بب

سیناریو ما بعدسیناریو ما بعد
الكارثةالكارثة

ثابتثابت) ) أأ  
متحركمتحرك) ) بب

تقییم األضرارتقییم األضرار
والخسائروالخسائر  
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ExampleExample of of LossesLosses in in TourismTourism SectorSector
مثال على الخسائر في قطاع السیاحةمثال على الخسائر في قطاع السیاحة
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EstimationEstimation of Total of Total ValueValue
of of DamageDamage and and LossesLosses

تقییم القیمة الكلیة لألضرار والخسائرتقییم القیمة الكلیة لألضرار والخسائر
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EstimationEstimation of Total of Total DisasterDisaster EffectsEffects
تقدیر اآلثار الكلیة للكارثةتقدیر اآلثار الكلیة للكارثة

اجتماعياجتماعي منتجمنتج

البنیة التحتیةالبنیة التحتیة البیئةالبیئة

::اآلثار الكلیة للكارثةاآلثار الكلیة للكارثة
األضرار والخسائر في سائر القطاعاتاألضرار والخسائر في سائر القطاعات
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Total Total ValueValue of of DamageDamage and and LossesLosses
القیمة اإلجمالیة لألضرار والخسائرالقیمة اإلجمالیة لألضرار والخسائر

::القیمة االجمالیة آلثار الكوارثالقیمة االجمالیة آلثار الكوارث••
).).؟؟((األضرار والخسائراألضرار والخسائر  ::الحساب المضاف للقطاعاتالحساب المضاف للقطاعات––
..سلسلة انتاج الغذاء وغیرهاسلسلة انتاج الغذاء وغیرها: : الروابط بین القطاعات، مثالالروابط بین القطاعات، مثال––
..ضمان عدم وجود ثغراتضمان عدم وجود ثغرات––
..ضمان عدم المحاسبة المزدوجةضمان عدم المحاسبة المزدوجة––
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TheThe FoodFood--ProductionProduction ChainChain
  سلسلة انتاج الغذاءسلسلة انتاج الغذاء  

اإلنتاج الزراعي

االستهالك المباشر 
من قبل 
المزارعین

صناعةال
المعالجة الزراعیة

التجارة القائمة
على الزراعة

15-30%

70-85%

صید االسماكصید االسماك

الدواجنالدواجن

الزراعةالزراعة
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SomeSome TypicalTypical DuplicationsDuplications
بعض الحاالت النمطیة المكررةبعض الحاالت النمطیة المكررة

تقاس خسائر الزراعة والثروة الحیوانیه ومصاید االسماك باالسعار المدفوعه للمنتجین؛ ال تقاس خسائر الزراعة والثروة الحیوانیه ومصاید االسماك باالسعار المدفوعه للمنتجین؛ ال ••
..باسعار الجمله او المفرق في السوقباسعار الجمله او المفرق في السوق

تقدراالضرار والخسائر المدادات المیاه والصرف الصحى بشكل منفصل عن المستوطنات تقدراالضرار والخسائر المدادات المیاه والصرف الصحى بشكل منفصل عن المستوطنات ••
..البشریه او قطاع االسكانالبشریه او قطاع االسكان

ما لم یتم ما لم یتم ((النقل النقل   الىالىتدرج المزارع والطرق عادة الى قطاع الزراعة والثروة الحیوانیه؛ ولیس تدرج المزارع والطرق عادة الى قطاع الزراعة والثروة الحیوانیه؛ ولیس ••
    ..))االتفاق على ترتیبات اخرى مسبقااالتفاق على ترتیبات اخرى مسبقا

ینبغي ان ال یشمل قطاع السیاحة االضرار التى تعرضت لها الطرق أو غیرها من الهیاكل ینبغي ان ال یشمل قطاع السیاحة االضرار التى تعرضت لها الطرق أو غیرها من الهیاكل ••
..االساسیة للنقل واألصولاالساسیة للنقل واألصول

حسب حسب   وذلكوذلك  االراضي والتربة  في قطاع الزراعة وایضا في مجال االسكان،االراضي والتربة  في قطاع الزراعة وایضا في مجال االسكان،  اضراراضرارستدرج ستدرج   ••
    ).).المالئمالمالئم((المناسب المناسب 

ستدرج اضرار الموارد الطبیعیه في البیئة،ستدرج اضرار الموارد الطبیعیه في البیئة،••
..تفادي االزدواجیه مع القطاعات االخرى عند تقدیر مجموع االضرار والخسائرتفادي االزدواجیه مع القطاعات االخرى عند تقدیر مجموع االضرار والخسائرللو و   
:  :  الحل الحل ••

، و ، و اتاتتقییم القطاعتقییم القطاع  ييتنسیق التحلیل بین متخصصتنسیق التحلیل بین متخصص  --            
الضرار والخسائر وتقییم الضرار والخسائر وتقییم للخاصة من قبل الشخص المكلف مع موجز خاصة من قبل الشخص المكلف مع موجز   اهتمام وعنایةاهتمام وعنایة  - -                   

..االثر الشاملاالثر الشامل                    



EstimateEstimate MacroMacro--EconomicEconomic
ImpactImpact of of DamageDamage and and LossesLosses

))العامالعام((  تقدیر األثر االقتصادي الكليتقدیر األثر االقتصادي الكلي
  لألضرار والخسائرلألضرار والخسائر

GrossGross DomesticDomestic ProductProduct                               الناتج المحلي االجماليالناتج المحلي االجمالي

Balance of Balance of TradeTrade and and PaymentsPayments    میزان التجارة والمدفوعات    میزان التجارة والمدفوعات
Fiscal Fiscal BudgetBudget                                                                    المیزانیة المالیةالمیزانیة المالیة  
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BaselineBaseline forfor AnalysisAnalysis
        للتحلیلللتحلیل)  )  اتاتمرجعیمرجعی( ( أسس أسس 

الناتج الناتج ((  عامةعامةالحصول على أحدث التقدیرات أو التقییمات للتغیرات االقتصادیة الالحصول على أحدث التقدیرات أو التقییمات للتغیرات االقتصادیة ال••
للسنة الحالیة والمقبلة، للسنة الحالیة والمقبلة، ) ) المحلي اإلجمالي، میزان المدفوعات، المیزانیة المالیةالمحلي اإلجمالي، میزان المدفوعات، المیزانیة المالیة

..وذلك لظروف عدم وجود كارثة أو قبل الكارثةوذلك لظروف عدم وجود كارثة أو قبل الكارثة
بیانات عن الناتج المحلي اإلجمالي والمیزانیة المالیة یجب أن تحّصل من القیمة بیانات عن الناتج المحلي اإلجمالي والمیزانیة المالیة یجب أن تحّصل من القیمة ••

..للعملة المحلیةللعملة المحلیة) ) الجاریةالجاریة((الحالیة الحالیة 
في في ) ) التعطلالتعطل((بیانات عن الناتج المحلي االجمالي یجب أن یشمل االنهیار بیانات عن الناتج المحلي االجمالي یجب أن یشمل االنهیار ••

..القطاعالقطاع
..بیانات لمیزان المدفوعات ینبغي أن تكون جاریة بالدوالر األمریكيبیانات لمیزان المدفوعات ینبغي أن تكون جاریة بالدوالر األمریكي••
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GDP GDP ImpactImpact AnalysisAnalysis
الناتج المحلي اإلجماليالناتج المحلي اإلجمالي  ))أثر االضرار والخسائر علىأثر االضرار والخسائر على((  تحلیل أثرتحلیل أثر

الناتج المحليالناتج المحلي
اإلجمالياإلجمالي  

بعد  الكارثةبعد  الكارثة

القطاع    القطاع    

الزراعة     الزراعة     
الصناعة     الصناعة     
التجارة      التجارة      
السیاحة    السیاحة    
النقل      النقل      
غیرها     غیرها     
المجموع    المجموع    

الناتج المحليالناتج المحلي
اإلجمالياإلجمالي  

قبل الكارثةقبل الكارثة

الخسائرالخسائر
معاملمعاملاالجمالیةاالجمالیة

القیمة المضافةالقیمة المضافة
قیمة قیمة 

الخسائر الخسائر 
المضافةالمضافة

))، العملة المحلیة، العملة المحلیةالجاریةالجاریة//القیمة الحالیةالقیمة الحالیة((
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DisasterDisaster ImpactImpact onon GDPGDP
أثر الكارثة على الناتج المحلي اإلجماليأثر الكارثة على الناتج المحلي اإلجمالي

..تحویل أرقام الناتج المحلي ما قبل وما بعد الكارثة من الجدول السابق إلى القیم الثابتةتحویل أرقام الناتج المحلي ما قبل وما بعد الكارثة من الجدول السابق إلى القیم الثابتة••
..قارن بین معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي قبل وما بعد الكارثةقارن بین معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي قبل وما بعد الكارثة  ،،للتأكد من تأثیر الكارثةللتأكد من تأثیر الكارثة••
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Balance of Balance of PaymentPayment AnalysisAnalysis
          اتاتععو و دفدفممتحلیل میزان التحلیل میزان ال

میزان المدفوعاتمیزان المدفوعات
بعد الكارثةبعد الكارثة

الخسائر الخسائر 
المقدرةالمقدرة

میزان میزان   
 w/o w/oالمدفوعاتالمدفوعات

الكارثةالكارثة
-- 22,,911911 میزان السلع               میزان السلع               

22,,016016 (FOB)(FOB)الصادرات  الصادرات                              

44,,927927 (FOB)(FOB)الواردات   الواردات                               

788788 میزان الخدمات             میزان الخدمات             

-- 663663 الدخل                     الدخل                             

11,,670670 التحویالت الجاریة التحویالت الجاریة 

-- 11,,116116 الرصید الحالي لوكالة التعاون الثقافي الرصید الحالي لوكالة التعاون الثقافي 
والتقنيوالتقني

بملیون دوالر أمریكيبملیون دوالر أمریكي) ) الجاریةالجاریة((القیمة الحالیة القیمة الحالیة 

1212..44

4848..44

206206..44

9494..33

-- 22,,972972

22,,004004

44,,975975

582582

--663663

11,,576576

-- 11,,478478
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Fiscal Fiscal BudgetBudget ImpactImpact AnalysisAnalysis
      المالیةالمالیة  وازنةوازنةتحلیل التأثیر على المتحلیل التأثیر على الم

الحالة بعدالحالة بعد
الكارثةالكارثة

تقییم خسائر تقییم خسائر 
            الكارثةالكارثة

الحالة بدون  كارثةالحالة بدون  كارثة

--  7474..22    
--  00..44

أداء الحكومة المركزیةأداء الحكومة المركزیة
بملیون دوالر أمریكيبملیون دوالر أمریكي--
كنسبة مثویة من الناتج المحليكنسبة مثویة من الناتج المحلي--

1111..7676 --  
5757..2323 --  

انخفاض في االیرادات الضریبیةانخفاض في االیرادات الضریبیة--
الزیادة في النفقاتالزیادة في النفقات--

  
--        143143..22

  00..77   --    

أداء الحكومة المركزیةأداء الحكومة المركزیة
بملیون دوالر أمریكيبملیون دوالر أمریكي--
ویة من الناتج المحليویة من الناتج المحليئئكنسبة مكنسبة م--



OverallOverall DisasterDisaster AssessmentAssessment
التقییم اإلجمالي للكوارثالتقییم اإلجمالي للكوارث

J. Roberto JovelJ. Roberto Jovel

PuttingPutting togethertogether resultsresults of of thethe assessmentassessment
تجمیع نتائج التقییمتجمیع نتائج التقییم
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2006 2006 Yogyakarta EarthquakeYogyakarta Earthquake
20062006زلزال یوجیاكارتا زلزال یوجیاكارتا 

Summary of Total EffectsSummary of Total Effects            ملخص اآلثار الكلیةملخص اآلثار الكلیة
Sector Sector 
and Subsector and Subsector القطاع والقطاع الفرعيالقطاع والقطاع الفرعي 

اآلثار الكلیة، بلیون روبیةاآلثار الكلیة، بلیون روبیة
األضراراألضرار الخسائرالخسائر المجموعالمجموع

HousingHousing اإلسكان    اإلسكان           1313,,915915 11,,382382 1515,,296296

Transport and CommunicationsTransport and Communications
النقل واالتصاالت            النقل واالتصاالت            

9090 ------ 9090

Energy Energy          الطاقة         الطاقة 225225 150150 375375

Water and SanitationWater and Sanitation  المیاه والصرف الصحي  المیاه والصرف الصحي 8282 44 8686

EducationEducation          التعلیم          التعلیم 11,,683683 5656 11,,739739

Health  Health      الصحة    الصحة 11,,569569 2121 11,,590590

Culture and ReligionCulture and Religion   الثقافة والدین   الثقافة والدین 654654 ---- 654654

Agriculture  Agriculture  الزراعةالزراعة 6666 640640 705705

Trade Trade     التجارة    التجارة 184184 120120 303303

IndustryIndustry الصناعة    الصناعة       44,,063063 33,,899899 77,,962962

Tourism Tourism     السیاحة    السیاحة 3636 1818 5454

Government  Government        الحكومة      الحكومة 137137 ---- 137137

Banking and FinanceBanking and Finance      
االعمال المصرفیة والمالیةاالعمال المصرفیة والمالیة    

4848 ---- 4848

EnvironmentEnvironment     البیئة     البیئة ---- 110110 110110

TOTAL  TOTAL      المجموع    المجموع 2222,,751751 66,,398398 2929,,149149
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2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake   20062006 زلزال یوغیاكارتازلزال یوغیاكارتا
OwnershipOwnership of Total of Total DisasterDisaster EffectsEffects      ملكیھ مجموع آثار الكوارث      ملكیھ مجموع آثار الكوارث

إشارة الى الجھود المبذولة في مرحلة ما بعد الكارثةإشارة الى الجھود المبذولة في مرحلة ما بعد الكارثة
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2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake زلزال یوجیاكارتازلزال یوجیاكارتا
BreakdownBreakdown of of EffectsEffects byby SectorSector

تصنیف اآلثار حسب القطاعتصنیف اآلثار حسب القطاع
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2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake: : 
DistributionDistribution of Total of Total EffectsEffects byby DistrictDistrict

توزیع اآلثار الكلیة حسب  المقاطعةتوزیع اآلثار الكلیة حسب  المقاطعة: : زلزال یوغیاكارتا زلزال یوغیاكارتا 
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TheThe MagnitudeMagnitude of of DisastersDisasters
الكوارثالكوارث) ) مقدارمقدار((حجم حجم 

RelativeRelative SizeSize of of DisasterDisaster EffectsEffects
vis a visvis a vis thethe AffectedAffected EconomyEconomy

الحجم النسبي لتأثیرات الكوارث الحجم النسبي لتأثیرات الكوارث 
واالقتصاد المتأثرواالقتصاد المتأثر
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2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake
MagnitudeMagnitude of of DisasterDisaster per per ProvinceProvince

حجم الكارثة فى كل مقاطعةحجم الكارثة فى كل مقاطعة: : زلزال یوغیاكارتازلزال یوغیاكارتا
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Relative Size of Disaster EffectsRelative Size of Disaster Effects
الحجم النسبي لتأثیرات الكوارثالحجم النسبي لتأثیرات الكوارث

االضرار مقابل المعدل االضرار مقابل المعدل ••
السنوي الجمالي بنیة السنوي الجمالي بنیة 

رأس المال رأس المال ) ) شكلشكل((

األضرار مقابل الناتج األضرار مقابل الناتج ••
المحلي االجمالي لقطاع المحلي االجمالي لقطاع 

).).التشییدالتشیید((البناء البناء 

االضرار مقابل الدیون االضرار مقابل الدیون ••
الوطنیةالوطنیة

الخسائر مقابل مجموع       الخسائر مقابل مجموع       ••
الناتج المحلي االجماليالناتج المحلي االجمالي

الخسائر مقابل اجمالي الخسائر مقابل اجمالي ••
الصادراتالصادرات

Total Effects versus GDPTotal Effects versus GDP
اآلثار الكلیة مقابل اجمالى الناتج المحلياآلثار الكلیة مقابل اجمالى الناتج المحلي

نصیب الفرد من اجمالي األثارنصیب الفرد من اجمالي األثار



Distribution of Disaster EffectsDistribution of Disaster Effects
توزیع آثار الكارثةتوزیع آثار الكارثة

DefiningDefining prioritiespriorities forfor recoveryrecovery and and reconstructionreconstruction
تحدید االولویات العادة البناء واالنتعاشتحدید االولویات العادة البناء واالنتعاش
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BreakdownBreakdown byby Sector of Total Sector of Total DisasterDisaster EffectsEffects::
2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake

20062006زلزال یوجیاكارتا زلزال یوجیاكارتا : : تصنیف جمیع آثار الكارثة حسب القطاع تصنیف جمیع آثار الكارثة حسب القطاع 

كارثة اجتماعیة وانتاجیةكارثة اجتماعیة وانتاجیة
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2006 2006 Yogyakarta Yogyakarta EarthquakeEarthquake
DamageDamage and and LossesLosses byby SectorSector

زلزال یوجیاكارتا زلزال یوجیاكارتا 
األضرار والخسائر حسب القطاعاألضرار والخسائر حسب القطاع



From Damage to Reconstruction NeedsFrom Damage to Reconstruction Needs

من االضرار إلى إحتیاجات اعادة البناءمن االضرار إلى إحتیاجات اعادة البناء
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Use of DALA Use of DALA forfor ReconstructionReconstruction PlanningPlanning
إستخدام تقییم األضرار والخسائر للتخطیط إلعادة البناءإستخدام تقییم األضرار والخسائر للتخطیط إلعادة البناء

قیمة األضرارقیمة األضرار

احتیاجات اعادة البناء احتیاجات اعادة البناء 
االضراراالضرار+ + 

  
تحسین تقنيتحسین تقني/ / الجوده الجوده 

تكالیف النقلتكالیف النقل+ +   
تكلفة التخفیف تكلفة التخفیف + + 

التضخم التضخم + +   

صیغة التمویل  صیغة التمویل  

اموال حكومیھ اموال حكومیھ 
أموال القطاع الخاص أموال القطاع الخاص 

سداد التأمین سداد التأمین 
المنح الدولیة المنح الدولیة 

القروض الدولیة القروض الدولیة 
تحویل القروض القائمة تحویل القروض القائمة   --
قروض جدیدةقروض جدیدة  --

برنامج اعادة البناءبرنامج اعادة البناء

االحتیاجات التمویلیھ االحتیاجات التمویلیھ ••
::أولویات العادة البناءأولویات العادة البناء••
قطاعیة قطاعیة     --
جغرافیةجغرافیة  --
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ReconstructionReconstruction NeedsNeeds
إحتیاجات إعادة البناءإحتیاجات إعادة البناء

لتحدید االحتیاجات المالیة لبرنامج إعادة البناء، لتحدید االحتیاجات المالیة لبرنامج إعادة البناء،   وذلكوذلكل قیمة االضرار ل قیمة االضرار ااستكمستكماایجب یجب ••
::وذلك من خالل ادخال معاییر من استراتیجیة اعادة البناء ومعدالت التضخم وذلك من خالل ادخال معاییر من استراتیجیة اعادة البناء ومعدالت التضخم 

") ") اعادة بناء افضلاعادة بناء افضل( "( "استراتیجیةإعادة بناء استراتیجیةإعادة بناء . .    1 1                
..تحسین النوعیةتحسین النوعیة  --                      
..االبتكار التكنولوجياالبتكار التكنولوجي  --                                  
..ادخال تدابیر التخفیفادخال تدابیر التخفیف    --                                  
..االنتقال الى المناطق االمنةاالنتقال الى المناطق االمنة  --                                  

::التضخم الشامل متعدد السنوات بسبب الجمع بینالتضخم الشامل متعدد السنوات بسبب الجمع بین. .    2 2                
التخمین التخمین   --                                  
الندرةالندرة  --                                  
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ReconstructionReconstruction NeedsNeeds
إحتیاجات إعادة البناءإحتیاجات إعادة البناء  

•• ً ً یمكن تحدید وتركیز االحتیاجات المالیة إلعادة البناء، باإلضافة إلى تصنیفھا وفقا یمكن تحدید وتركیز االحتیاجات المالیة إلعادة البناء، باإلضافة إلى تصنیفھا وفقا
..وفقاً لما تم تبیانھ في الشریحة السابقةوفقاً لما تم تبیانھ في الشریحة السابقةوولألولویات وذلك باالستناد إلى تقییم األضرار، لألولویات وذلك باالستناد إلى تقییم األضرار، 

  
::معاییر لتخصیص الموارد المالیةمعاییر لتخصیص الموارد المالیة••
  

))توزیع األضرار حسب الفردتوزیع األضرار حسب الفرد((نصیب الفرد من االضرار نصیب الفرد من االضرار     --        
))توزیع األضرار حسب القطاعتوزیع األضرار حسب القطاع((لالضرار لالضرار   ييالتوزیع القطاعالتوزیع القطاع  - -                 
) ) مكانمكانتوزیع األضرار حسب التوزیع األضرار حسب ال((التوزیع المكاني لألضرار التوزیع المكاني لألضرار   - -                 
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SpatialSpatial PrioritiesPriorities forfor ReconstructionReconstruction

إلعادة البناءإلعادة البناء  ))حسب المكانحسب المكان((  أولویات مكانیةأولویات مكانیة
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SpatialSpatial PrioritiesPriorities forfor ReconstructionReconstruction....
إلعادة البناءإلعادة البناء  ))حسب المكانحسب المكان((  أولویات مكانیةأولویات مكانیة ... ...
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ر حسب الفرد وحسب المنطقةر حسب الفرد وحسب المنطقةااضرضراالاال
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Sector Sector PrioritiesPriorities forfor ReconstructionReconstruction
إلعادة البناء إلعادة البناء ) ) القطاعالقطاعحسب حسب ((أولویات القطاع أولویات القطاع 

63%18%

7%

7% 3% 1%1%0%

اإلسكان الصناعة التعلیم الصحة الثقافة الطاقة والماء التجارة الزراعة



Sector
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Jalal Al Dabbeek Jalal Al Dabbeek. UPDRR - NNU



Jalal Al Dabbeek
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PS
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University, PalestineUniversity, Palestine

Examples from ME and ….

الحكم الرشید بناء القدرات
The key elements for SD 

and SRM

ایجاد البنیة الفّعالة و الّسیاسة الحكیمة و الجھاز القادر

Building the resilience of nations and Building the resilience of nations and 
communities to disasterscommunities to disasters

بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجھة الكوارث بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجھة الكوارث 

مفتاح
والحد من مخاطر الكوارث تنمیة المستدامةال



Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine

:زوروا
موقع تخفیف مخاطر الزالزل في 

فلسطین
www.sasparm.ps

:موقع المركز
جامعة النجاح الوطنیة 

مركز التخطیط الحضري والحد 
من مخاطر الكوارث

www.najah.edu

seiscen@najah.edu


