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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 . معلومات المؤشر0
0. aالهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف  

0.bالغاية . 

الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ بناء قدرة الفقراء والفئات  :  ٥-١الغاية 
 ٢٠٣٠وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

0.cالمؤشر. 

كل  :١-٥-١المؤشر   شخص من   100 000عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين 

 السكان

0.d  .السلسلة 
 

0.eتحديث البيانات الوصفية. 
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0.fالمؤشرات ذات الصلة . 

0.gالمنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي. 

 (UNISDRاألمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث )مكتب  

 البيانات . اإلبالغ عن 1

1.Aالمنظمة . 

 (UNISDR) مكتب األمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.Aالتعريف والمفاهيم . 

 ريف:التع

 من السكان. 100،000يقيس هذا المؤشر عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا بشكل مباشر بالكوارث لكل 

 

 المفاهيم:

 األشخاص الذين ماتوا أثناء الكارثة، أو بعدها مباشرةً، كنتيجة مباشرة لهذا الحدث الخطير.األشخاص المتوفون: عدد 

 

ويشمل األشخاص الذين يفترض أنهم ماتوا  األشخاص المفقودون: عدد األشخاص غير المعروف مكان وجودهم منذ وقوع الحدث الخطر.

 فّين وعدد المفقودين هي بيانات حصريّة بشكل متبادل.والبيانات المتعلقة بعدد المتو رغم عدم وجود أدلة مادية.

  

والذين تم إجالؤهم أو  األشخاص المتضررون بشكل مباشر: األشخاص الذين عانوا من اإلصابة أو المرض أو غيرها من اآلثار الصحية؛

 جتماعية والثقافية والبيئية.تشريدهم أو نقلهم أو عانوا من ضرر مباشر طال موارد رزقهم وأصولهم االقتصادية والبدنية واال
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األشخاص المتضررون بشكل غير مباشر: األشخاص الذين عانوا من عواقب، بخالف أو باإلضافة إلى اآلثار المباشرة، مع مرور الوقت 

ب االجتماعية والصحية بسبب االضطراب أو التغيرات في االقتصاد، والبنى التحتية الحيوية، والخدمات األساسية، والتجارة، والعمل أو العواق 

 والنفسية.

 

 

2.B  القياس. وحدة 

 

2.Cالتصنيفات . 

 

 . نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات3

3.Aمصادر البيانات . 

تم تعيين مزودوا البيانات على المستوى الوطني كجهات تنسيق إلطار سنداي. وفي معظم البلدان، يتم جمع بيانات الكوارث من قبل 

قبل الوكاالت ذات األغراض الخاصة بما في ذلك وكاالت  الوزارات التنفيذية ويتم إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث من

الغ إدارة الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية. وتتولى جهات التنسيق إلطار ِسنداي في كل بلد مسؤولية اإلب

 .عن البيانات من خالل نظام رصد إطار ِسنداي

 

3.Bطريقة جمع البيانات . 

 

3.Cالبيانات لجمع  الزمني   . الجدول 

 

3.Dلنشر البيانات الزمني   .الجدول 

3.Eللبيانات المزودة   . الجهات 

 

3.Fللبيانات المّجمعة   . الجهات 

 

3.G  المؤسسي. التفويض 

 

 . اعتبارات منهجية أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

باعتباره سياسة  ۲۰۱٥في آذار/مارس  ۲۰۳۰-۲۰۱٥نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة إطار سِ 

بحلول  ةكبير من الوفيات الناجمة عن الكوارث العالمي بشكلالحد العالمية، "الغاية ألف:  الغاياتعالمية للحد من مخاطر الكوارث. ومن بين 

الحد " و "الغاية باء:  ۲۰۰٥-۲۰۱٥ مقارنة بالفترة ۲۰۲۰-۲۰۳۰ بين حالة وفاة عالمية ۱۰۰ ۰۰۰متوسط لكل البهدف خفض  ،۲۰۳۰عام 

فرد  ۱۰۰ ۰۰۰لكل  يالعالمالرقم بهدف خفض متوسط  ،۲۰۳۰من عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام  كبير بشكل

االقتصادية " من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة ۲۰۱٥-۲۰۰٥ بين مقارنة بالفترة ۲۰۲۰-۲۰۳۰ الفترة بينفي 

والقدرة على التكيف في المناطق  الفقر،المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية القضاء على  شملقد تواالجتماعية والصحية والبيئية. و

 ۲۰۱٨آذار/مارس والتكيف مع تغير المناخ. آخر تحديث:  الحضرية،
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وضع فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، الذي 

أقرته الجمعية   تيالو، ندايسِ (، مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم العالمي المحرز في تنفيذ إطار 284/  69أنشأته الجمعية العامة )القرار 

 لإلبالغ عن هذا المؤشر.نداي سِ (. وستستخدم المؤشرات العالمية ذات الصلة إلطار A/71/644العامة لألمم المتحدة )تقرير المكتب )

خّص نسبة  فيمامهمة لتي تمثّل قيمة خارجة ، اباألحداث الكارثية الواسعة النطاق بشكل كبيرائر الكوارث المتعلقة بالوفيات خسبيانات تتأثر 

 باإلبالغلحد من مخاطر الكوارث البلدان . ويوصي مكتب األمم المتحدة لعداد ملحوظة من األشخاص الذين ماتواالوفيات بما أنها تشمل عادةً أ

بما فيها مثل هذه األحداث الكارثية أو عن البيانات حسب الحدث، لذا يمكن إجراء تحليل إضافي لتحديد االتجاهات الحقيقية من قبل االثنين 

 يتعلق بالوفيات. فيماباستثنائها والتي يمكن أن تمثّل قِيم متطّرفة مهمة 

 

4.Bوالقيود  . التعليقات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.  بواسطة المؤشرات المعتمدة منِسنداي لقياس التقدم المحرز في تنفيذ إطار ِسنداي نظام رصد إطار  تم تطوير

. وسيتم جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف 2018مارس /وسوف تتمكن الدول األعضاء من اإلبالغ من خالل النظام اعتبارا من آذار

 .مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثالتنمية المستدامة واإلبالغ عنها من قبل 

 

4.Cطريقة االحتساب . 

 2020 شباط/من فبراير اَلمؤشرات ذات الصلة اعتبارا

𝑋 =
(𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1)

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 × 100,000 

 حيث:

 2 A  الكوارث؛ بسببعدد الوفيات 

 3A و ؛عدد األشخاص المفقودين بسبب الكوارث 

 1B  مباشر بسبب الكوارث المتضررين بشكلعدد األشخاص.  

 قسم المراجع(في * يمكن العثور على المنهجيات التفصيلية في اإلرشادات الفنية )انظر أدناه 

 

4.Dالتحقق . 

 

4.Eالتعديالت . 

 

4.F( الناقصة القيم  و )1. معالجة  مستوى البلد  اإلقليمي2( على   ( على المستوى 

 

4.Gاإلقليمية  . المجاميع 

 

4.H  المتاحة والتوجيهات  الصعيد الوطني. المناهج  بشأن تجميع البيانات على   للبلدان 

 

4.Iإدارة الجودة . 

 

4.Jضمان الجودة . 

 

4.Kتقييم الجودة . 

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/644/Corr.1&referer=/english/&Lang=A


 2018آذار/مارس  1  آخر تحديث:

   
 

 . توافّر البيانات والتفصيل5

 :التفصيل

الكوارث؛  عدد الوفيات بسبب 

 عدد األشخاص المفقودين بسبب الكوارث؛ و

 عدد المتضررين بشكل مباشر بسبب الكوارث.

 ]التفصيل المرغوب[:

 نوع الخطر

 الموقع الجغرافي )وحدة إدارية(

 الجنس

 فئات( 3العمر )

 اإلعاقة

 الدخل

 

 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعايير الدولية6

 

 . المراجع والوثائق7

 الرسمي للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة:   الرابط

 01.pdf-05-01-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata   

  

Internationally agreed methodology and guideline URL:  

 

Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving the global targets of the 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNISDR 2017) 

https://www.preventionweb.net/files/54970_collectionoftechnicalguidancenoteso.pdf 

 

 :األخرى  المراجع 

 Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology 

relating to disaster risk reduction (OEIWG). Endorsed by UNGA on 2nd February 2017. Available at: 

https://www.preventionweb.net/publications/view/51748   
 

 :وطنيةأمثلة 

كون وفي معظم الحاالت، ال تسجل مصادر البيانات الدولية سوى أحداث تتجاوز عتبة التأثير وتستخدم مصادر البيانات الثانوية التي عادة ما ت

 .مجموعات بيانات غير متجانسةمما ينتج لديها منهجيات غير موحدة أو حتى غير متسقة،  

 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf
https://www.preventionweb.net/files/54970_collectionoftechnicalguidancenoteso.pdf
https://www.preventionweb.net/publications/view/51748

