الهدف  :٣١اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
الغاية  :٣-٣١تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع
البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك المخاطر
المؤشر  :٢-٣-٣١عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 5101-5102
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()UNISDR
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
ال ينطبق
[أ] يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث ،أنشأته الجمعية العامة (القرار  ،)582/96بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم العالمي في
تنفيذ إطار سنداي .ومن شأن هذه المؤشرات أن تعكس في النهاية االتفاقيات المتعلقة بمؤشرات إطار سنداي.
األساس المنطقي:
سيقوم المؤشر ببناء جسر بين أهداف التنمية المستدامة وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث .ومن شأن
زيادة عدد الحكومات الوطنية التي تعتمد وتنفذ االستراتيجيات الوطنية والمحليّة للحد من مخاطر الكوارث،
التي يدعو إليها إطار سنداي ،أن تساهم في التنمية المستدامة من المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
التعليقات والقيود:
بدأت أعمال مرصد إطار عمل هيوغو في عام  5112وبمرور الوقت ،زاد عدد البلدان التي تقدّم تقارير إلى
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  UNISDRمن  91دولة في عام  5112إلى أكثر من 021
دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طوعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو .وخالل دورات اإلبالغ األربع
حتى عام  ،5102أنتج مرصد هيوغو أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سياسة الحد من مخاطر
الكوارث على المستوى الوطني .وخلفه ،ما يُعرف مؤقتا ً بمرصد سﻨﺪاي ،وهو قﻴﺪ الﺘﻄﻮيﺮ وسﻴﺘﻢ إبالغه
اعتبارا
بﺘﻮصﻴات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  .OEIWGومن المتوقع إنشاء خط أساس
ً

من عام  5102في الفترة  5102-5109من شأنه تسهيل اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف ذات
الصلة لكل من إطار سنداي وأهداف التنمية المستدامة.
وقد تناول أعضاء كل من الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  OEIWGوفريق الخبراء
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  ،IAEG-SDGsتلك المؤشرات التي
تحصي ببساطة عدد الدول غير الموصي بها ،عوضا ً عن تلك المؤشرات التي تعمل على قياس التق ّدم ال ُمحرز
عبر الزمن .باإلضافة إلى أن المداوالت التي أجراها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
 OEIWGوكذلك مداوالت فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت  ،IAEGاقترح مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث  UNISDRمنهجيات حسابية تسمح بمراقبة التحسن في استراتيجيات الح ّد من مخاطر
الكوارث الوطنية والمحلية مع مرور الوقت .تتراوح هذه المنهجيات من التقييم الكمي البسيط لعدد هذه
االستراتيجيات إلى مقياس نوعي للمواءمة مع إطار سنداي ،باإلضافة إلى التغطية السكانية لالستراتيجيات
المحلية.
المنهجية
طريقة االحتساب:
مالحظة :منهجية الحساب للعديد من المؤشرات هي منهجية شاملة جدًا وطويلة جدًا (حوالي  081صفحة)
وعلى األرجح خارج نطاق هذه البيانات الوصفية .يفضل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 UNISDRالرجوع إلى نتائج مجموعة العمل الحكومية الدولية المفتوحة العضوية ،التي توفر منهجية
تفصيلية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي.
ويمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي:
http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20
of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf
ملخص قصير:
جمع البيانات من تقارير التقدم الوطني لمرصد سنداي
التفصيل:
حسب البلد
حسب المدينة (تطبيق الوحدات اإلدارية دون الوطنية)

عالج القيم الناقصة:
على مستوى البلد



في مرصد سنداي ،الذي سيجري كتقييم ذاتي تطوعي مثل مرصد إطار عمل هيوجو ،سيتم اعتبار القيم
المفقودة و 1أو ال شيء متكافئة.
على المستويين اإلقليمي والعالمي



ال ينطبق
المجاميع اإلقليمية:
راجع طريقة االحتساب.
سيتم حسابه ،حسب تقدير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  ،OEIWGإما كمتوسط خطي
للمؤشر الموصوف في طريقة االحتساب ،أو كمتوسط مرجح لمقياس الزمن لسكان البلد ،مقسو ًما على عدد
سكان العالم.
مصادر التفاوت:
ال توجد قاعدة بيانات عالمية تجمع المعلومات المتعلقة بسياسة الحد من مخاطر الكوارث إلى جانب مرصد
إطار عمل هيوغو ومرصد سنداي.
مصادر البيانات
الوصف:
تقرير التقدّم الوطني لمرصد سنداي ،المقدّم إلى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR
عملية الجمع:
سيقدم النظير الرسمي (النظراء الرسميون) على المستوى القطري تقرير التقدم الوطني لمرصد سنداي.

توافر البيانات
الوصف:
حوالي  011دولة
بدأت أعمال مرصد إطار عمل هيوغو في عام  5112وبمرور الوقت ،زاد عدد البلدان التي تقدّم تقارير إلى
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  UNISDRمن  91دولة في عام  5112إلى أكثر من 021
دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي تطوعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو .بالنظر إلى متطلبات استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث المكرسة لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة وأهداف إطار سنداي ،من المتوقع
بحلول عام  ،5151أن تبلغ جميع الدول األعضاء عن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفقًا للتوصيات
والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية .OEIWG
السالسل الزمنية:
 5100و :5102مرصد إطار عمل هيوغو
الجدول الزمني
جمع البيانات:
5108-5102
إصدار البيانات:
مجموعات البيانات األولية في عام  ،5102وأول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام 5106
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
االسم:
المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات
أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.
الوصف:

المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات
أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.
الجهات المج ِّ ّمعة للبيانات
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20
of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf
المراجع:
ُمنح الفريق العامل ما بين الحكومات المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث ( ،)OEIWGمن قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،مسؤولية وضع مجموعة من المؤشرات
لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي ،مقابل السبعة األهداف العالمية .ينتهي عمل  OEIWGبحلول
أقر كل من فريق الخبراء
كانون األول/ديسمبر  5109وستقدّم تقريرها إلى الجمعية العامة للنظر فيه .وقد ّ
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  IAEG-SDGsواللجنة اإلحصائية لألمم
المتحدة رسميا ً بدور  ،OEIWGوقد أحاال مسؤولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة المتعلقة بالكوارث إلى هذا الفريق العامل.
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
تتوفّر أحدث نسخة من المستندات في:
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-workinggroup/sessional-intersessional-documents
المؤشرات ذات الصلة
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