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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 .1وآثاره: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ ۱۳الھدف 

0.bالغایة . 
: تعزیز القدرة على الصمود في مواجھة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبیعیة في جمیع البلدان، وتعزیز القدرة على ۱-۱۳ الغایة 

 التكیف مع تلك المخاطر

0.cر. المؤش 
االستراتیجیات الوطنیة نسبة الحكومات المحلیة التي تعتمد وتنفذ استراتیجیات محلیة للحد من مخاطر الكوارث تمشیاً مع  :۳-۱-۱۳المؤشر 

 للحد من مخاطر الكوارث

0.d. السلسلة 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
-۱۳؛ ۳-۱۳؛ ۲-۱۳جیم؛ -۱۱؛ ۳-۱۱؛ ۱-۱۱ألف؛ -۹؛ ۱-۹؛ ٦-٦ألف؛ -٤دال؛ -۳؛ ۹-۳؛ ٦-۳؛ ٤-۲؛ ۱-۱۳باء؛ -۱۱؛ ٥-۱۱؛ ٥-۱
 ۹-۱٥؛ ۳-۱٥؛ ۲-۱٥؛ ۱-۱٥؛ ۲-۱٤باء؛ -۱۳لف؛ أ

0.g.المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNISDRمكتب األمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (

 البیانات . اإلبالغ عن 1
1.Aالمنظمة . 

 (UNISDR) مكتب األمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
باعتباره  ۲۰۱٥في آذار/مارس  ۲۰۳۰-۲۰۱٥اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

سیاسة عالمیة للحد من مخاطر الكوارث. أحد الغایات ھي " زیادة عدد البلدان التي لدیھا استراتیجیات وطنیة ومحلیة للحد من مخاطر 
 .۲۰۲۰الكوارث بشكل كبیر بحلول عام 

سات الحد من مخاطر الكوارث ، یجب ان تعمم استراتیجیات وسیا۲۰۳۰-۲۰۱٥وتمشیا مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
ودمج الحد من مخاطر الكوارث داخل وعبر جمیع القطاعات ونطاقات زمنیة مختلفة والغایات والمؤشرات واألطر الزمنیة. وینبغي أن 

ة والصحیة تھدف ھذه االستراتیجیات إلى منع نشوء مخاطر الكوارث، والحد من المخاطر القائمة، وتعزیز المرونة االقتصادیة واالجتماعی
 .والبیئیة

 
لتغیّر    مع التسلیم بأن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ ھي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئیسي للتفاوض بشأن التصدي  1

 المناخ على الصعید العالمي. 
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وضع فریق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، الذي 
أقرتھ الجمعیة  )، مجموعة من المؤشرات لقیاس التقدم العالمي المحرز في تنفیذ إطار ِسنداي، والتي284/  69أنشأتھ الجمعیة العامة (القرار 

 ). وستستخدم المؤشرات العالمیة ذات الصلة إلطار ِسنداي لإلبالغ عن ھذا المؤشر.A/71/644العامة لألمم المتحدة (تقریر المكتب (

2.Bوحدة القیاس . 

 

2.Cالتصنیفات . 

 

 . نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات3
3.Aمصادر البیانات . 

 UNISDR الوطني لمرصد سنداي، الذي أبلغ بھ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثالتقریر المرحلي 
 

3.Bطریقة جمع البیانات . 

ستقوم نقاط االتصال الوطنیة إلطار سنداي بتجمیع جمیع المدخالت من الوزارات التنفیذیة و مكاتب اإلحصاء الوطنیة والكیانات األخرى، 
 م التقاریر من خالل نظام رصد إطار سنداي.إذا كان ذلك مناسباً، وتقدی

3.Cالبیانات لجمع  الزمني   . الجدول 

2015- 

3.Dلنشر البیانات الزمني   .الجدول 

 2018كل عام اعتباًرا من الربع الثاني  

3.Eللبیانات المزودة   . الجھات 

الرائدة المنسقة التي ترأس المنصة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك  الوكاالت
 .وكاالت الكوارث الوطنیة ووكاالت الحمایة المدنیة ووكاالت األرصاد الجویة

 

3.Fللبیانات المّجمعة   . الجھات 

 UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 

3.Gالتفویض المؤسسي . 

 

 . اعتبارات منھجیة أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

الحكومات الوطنیة التي   ھذا سیقوم للحد من مخاطر الكوارث. إن زیادة عدد  المؤشر ببناء جسر بین أھداف التنمیة المستدامة وإطار سنداي 
استراتیجیات وطنیة للحد من مخاطر الكوارث، والتي یدعو إلیھا إطار سنداي، من شأنھا أن تساھم في التنمیة المستدامة من   تتبنى وتنفذ 

والبیئیة واالجتماعیةالمنظورات االقتص  .ادیة 
 

4.Bوالقیود  . التعلیقات 

دولة في  60من  UNISDRومع مرور الوقت، زاد عدد البلدان التي ترفع تقاریر إلى  2007بدأت عملیة رصد إطار عمل ھیوغو في عام 
دولة تقوم اآلن بإجراء تقییم ذاتي طوعي للتقدم في تنفیذ إطار عمل ھیوغو. وخالل دورات اإلبالغ األربع  140إلى أكثر من  2007عام 



 2018 شباط/فبرایر 1آخر تحدیث: 
 

   
 

، أنتجت "عملیة رصد إطار عمل ھیوغو" أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سیاسة الحد من مخاطر الكوارث على 2015حتى عام 
، سیتم إطالق نظام رصد إطار سنداي، ومن المتوقع أن تقوم جمیع الدول األعضاء باإلبالغ عن بیانات 2018توى الوطني. في عام المس

  األعوام (السنوات) السابقة.

4.Cطریقة االحتساب . 

طر الكوارث تمشیا مع االستراتیجیة وتقوم الدول األعضاء بحساب عدد الحكومات المحلیة التي تعتمد وتنفذ استراتیجیات محلیة للحد من مخا
 .الوطنیة، ویعبر عنھا كنسبة مئویة من مجموع عدد الحكومات المحلیة في البلد

 
ع ویتم تحدید الحكومات المحلیة لھذا المؤشر من قبل البلد الذي یقدم التقریر، بالنظر إلى اإلدارات العامة دون الوطنیة المسؤولة عن وض

للحد من أخطار الكوارث. ویوصى بأن تبلغ البلدان عن التقدم الذي أحرزتھ أقل مستویات الحكومة الممنوحة لوالیة الحد استراتیجیات محلیة 
 .من مخاطر الكوارث، ألن إطار ِسنداي یعزز اعتماد وتنفیذ استراتیجیات محلیة للحد من مخاطر الكوارث في كل سلطة محلیة

 
حكومات المحلیة التي لدیھا استراتیجیات محلیة للحد من مخاطر الكوارث بما یتماشى مع وتحسب كل من دول االعضاء نسبة عدد ال

 .االستراتیجیات الوطنیة والعدد اإلجمالي للحكومات المحلیة
 

 .ثم یُحسب المتوسط العالمي على النحو الوارد أدناه من خالل المتوسط الحسابي لبیانات الدول االعضاء
 

 ن المعلومات عن المنھجیة في اإلرشادات التقنیة (انظر المرجع).ویمكن الحصول على مزید م
 

4.Dالتحقق . 

 

4.Eالتعدیالت . 

 

4.F) الناقصة القیم  و (1. معالجة  مستوى البلد  اإلقلیمي2) على   ) على المستوى 

 بلدعلى مستوى ال •
إطار عمل ھیوجو  اعتباره صفراً مثل مراقب  فسیتم   إذا لم یبلغ بلد (قیمة مفقودة)، 

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
 ال ینطبق

  
4.Gاإلقلیمیة  . المجامیع 

 ویمكن حسابھ كمتوسط حسابي لتقاریر الدول األعضاء
 

4.H  بشأن تجمیع المتاحة للبلدان  والتوجیھات  الصعید الوطني. المناھج   البیانات على 

 التوجیھ التقني للرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقیق األھداف العالمیة إلطار ِسنداي للحد من أخطار الكوارث •
http://www.preventionweb.net/events/view/55594   

 )یتم تحمیل أحدث نسخة على ھذا الموقع في أوائل تشرین الثاني/نوفمبر سوف(
 

4.Iإدارة الجودة . 

 

4.Jضمان الجودة . 

 وصف الممارسات والمبادئ التوجیھیة لضمان الجودة التي اتبعت في وكالتكم •
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منتظمة مع جھات التنسیق الوطنیة إلطار سیكون للمكتب اإلقلیمي التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اتصاالت  •
 ِسنداي (مزودو البیانات)

4.Kتقییم الجودة . 

 

 . توافّر البیانات والتفصیل5

 :توافر البیانات
البیانات، الذي ردت علیھ   األمم المتحدة للحد من الكوارث استعراض إطار ِسنداي الستعراض  من دول االعضاء في  87أجرى مكتب 

ونیسان / أبریل في عام الفترة ما بین   2017شباط / فبرایر 
 

السابقة، أفاد نحو  2018في الربع األول من عام  ومنذ فترة الرصد  التقاریر.  بلد عن    100، ستُدعى جمیع الدول األعضاء إلى بدء تقدیم 
الوطني في كل دورة، نتوقع أن یكون ھناك عدد مماثل من التقاریر  مراقبھ 

 
 :التسلسل الزمني

 2015من 
  

 :التفصیل
 حسب البلد

 حسب المدینة (تطبیق الوحدات اإلداریة دون الوطنیة)
 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة6
 :مصادر التباین

 إلى جانب مرصد خطة عمل ھیوغو  ما من قاعدة بیانات عالمیة تجمع المعلومات المتعلقة بسیاسة الحد من مخاطر الكوارث(ال ینطبق  
 ).ومرصد سنداي

 . المراجع والوثائق7

 الروابط:
 

1( http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf 
2( http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/ 
3( <uploaded soon> www.preventionweb.net/events/view/55594http:// 

  
  المراجع:

1) Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating 
to disaster risk reduction [A/71/644] 
The IAEG-SDGs and the UN Statistical Commission deferred the responsibility for the further refinement 
and development of the methodology for disaster-related SDGs indicators to the OIEWG and formally 
adopted the OIEWG Report. 

2) Hyogo Framework for Action Progress Reports 
During the four reporting cycles the HFA Monitor has generated the world’s largest repository of 
information on national DRR policy inter alia. 

3) Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving the global targets of the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction (Draft) 
The latest version will be available on-line in early November 

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/
http://www.preventionweb.net/events/view/55594
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