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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 
 السكانمن  100 000: عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بین كل ۱-۱-۱۳المؤشر 

0.d. السلسلة 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 

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

 البیانات . اإلبالغ عن 1
1.Aالمنظمة . 

 (UNISDR) مخاطر الكوارثمكتب األمم المتحدة للحدّ من 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.Aالتعریف والمفاھیم . 

 التعریف:
 من السكان. 100،000یقیس ھذا المؤشر عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تأثروا بشكل مباشر بالكوارث لكل 

 
 المفاھیم:

 الكارثة، أو بعدھا مباشرةً، كنتیجة مباشرة لھذا الحدث الخطیر.األشخاص المتوفون: عدد األشخاص الذین ماتوا أثناء 
 

ویشمل األشخاص الذین یفترض أنھم ماتوا  األشخاص المفقودون: عدد األشخاص غیر المعروف مكان وجودھم منذ وقوع الحدث الخطر.
 ات حصریّة بشكل متبادل.والبیانات المتعلقة بعدد المتوفّین وعدد المفقودین ھي بیان رغم عدم وجود أدلة مادیة.

  

 
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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والذین تم إجالؤھم أو  األشخاص المتضررون بشكل مباشر: األشخاص الذین عانوا من اإلصابة أو المرض أو غیرھا من اآلثار الصحیة؛
 .تشریدھم أو نقلھم أو عانوا من ضرر مباشر طال موارد رزقھم وأصولھم االقتصادیة والبدنیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة

  
األشخاص المتضررون بشكل غیر مباشر: األشخاص الذین عانوا من عواقب، بخالف أو باإلضافة إلى اآلثار المباشرة، مع مرور الوقت 

حیة بسبب االضطراب أو التغیرات في االقتصاد، والبنى التحتیة الحیویة، والخدمات األساسیة، والتجارة، والعمل أو العواقب االجتماعیة والص
 یة.والنفس

 
 

2.Bوحدة القیاس . 

 

2.Cالتصنیفات . 

 

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

تم تعیین مزودوا البیانات على المستوى الوطني كجھات تنسیق إلطار سنداي. وفي معظم البلدان، یتم جمع بیانات الكوارث من قبل 
وإدارة قواعد البیانات الوطنیة لخسائر الكوارث من قبل الوكاالت ذات األغراض الخاصة بما في ذلك وكاالت الوزارات التنفیذیة ویتم إنشاء 

الغ إدارة الكوارث الوطنیة ووكاالت الحمایة المدنیة ووكاالت األرصاد الجویة. وتتولى جھات التنسیق إلطار ِسنداي في كل بلد مسؤولیة اإلب
 .إطار ِسندايعن البیانات من خالل نظام رصد 

 

3.Bطریقة جمع البیانات . 

 

3.Cالبیانات لجمع  الزمني   . الجدول 

 

3.Dلنشر البیانات الزمني   .الجدول 

 
3.Eللبیانات المزودة   . الجھات 

 

3.Fللبیانات المّجمعة   . الجھات 

 

3.Gالتفویض المؤسسي . 

 

 . اعتبارات منھجیة أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

باعتباره سیاسة  ۲۰۱٥في آذار/مارس  ۲۰۳۰-۲۰۱٥اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
لول عالمیة للحد من مخاطر الكوارث. ومن بین الغایات العالمیة، "الغایة ألف: الحد بشكل كبیر من الوفیات الناجمة عن الكوارث العالمیة بح

" و "الغایة باء: الحد  ۲۰۰٥-۲۰۱٥ مقارنة بالفترة ۲۰۲۰-۲۰۳۰حالة وفاة عالمیة بین  ۱۰۰ ۰۰۰، بھدف خفض المتوسط لكل ۲۰۳۰عام 
فرد  ۱۰۰ ۰۰۰، بھدف خفض متوسط الرقم العالمي لكل ۲۰۳۰من عدد األشخاص المتضررین على الصعید العالمي بحلول عام  بشكل كبیر

" من شأنھ أن یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز المرونة االقتصادیة ۲۰۱٥-۲۰۰٥نة بالفترة بین مقار ۲۰۲۰-۲۰۳۰في الفترة بین 
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اطق واالجتماعیة والصحیة والبیئیة. وقد تشمل المنظورات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة القضاء على الفقر، والقدرة على التكیف في المن
 ۲۰۱۸آخر تحدیث: آذار/مارس  الحضریة، والتكیف مع تغیر المناخ.

وضع فریق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، الذي 
أقرتھ الجمعیة   ، والتي)، مجموعة من المؤشرات لقیاس التقدم العالمي المحرز في تنفیذ إطار ِسنداي284/  69أنشأتھ الجمعیة العامة (القرار 

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

یانات خسائر الكوارث المتعلقة بالوفیات بشكل كبیر باألحداث الكارثیة الواسعة النطاق، التي تمثّل قیمة خارجة مھمة فیما خّص نسبة تتأثر ب
الغ الوفیات بما أنھا تشمل عادةً أعداد ملحوظة من األشخاص الذین ماتوا. ویوصي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث البلدان باإلب

لبیانات حسب الحدث، لذا یمكن إجراء تحلیل إضافي لتحدید االتجاھات الحقیقیة من قبل االثنین بما فیھا مثل ھذه األحداث الكارثیة أو عن ا
 باستثنائھا والتي یمكن أن تمثّل قِیم متطّرفة مھمة فیما یتعلق بالوفیات.

 

4.Bوالقیود  . التعلیقات 

نظام رصد إطار ِسنداي لقیاس التقدم المحرز في تنفیذ إطار ِسنداي بواسطة المؤشرات المعتمدة من الجمعیة العامة لألمم المتحدة.  تم تطویر
. وسیتم جمع البیانات المتعلقة بمؤشرات أھداف 2018وسوف تتمكن الدول األعضاء من اإلبالغ من خالل النظام اعتبارا من آذار/مارس 

 مة واإلبالغ عنھا من قبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.التنمیة المستدا
 

4.Cطریقة االحتساب . 

 2020 شباط/من فبرایر المؤشرات ذات الصلة اعتباراَ

𝑋𝑋 =
(𝐴𝐴2 +𝐴𝐴3 +𝐵𝐵1)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃
 × 100,000 

 حیث:
 2 A  الكوارث؛ بسببعدد الوفیات 
 3A  و ؛المفقودین بسبب الكوارثعدد األشخاص 
 1B  مباشر بسبب الكوارث المتضررین بشكلعدد األشخاص.  

 قسم المراجع)في * یمكن العثور على المنھجیات التفصیلیة في اإلرشادات الفنیة (انظر أدناه 
 

4.Dالتحقق . 

 

4.Eالتعدیالت . 

 

4.F) الناقصة القیم  و (1. معالجة  مستوى البلد  اإلقلیمي) على  2) على   المستوى 

 

4.Gاإلقلیمیة  . المجامیع 

 

4.Hالصعید الوطني بشأن تجمیع البیانات على  المتاحة للبلدان  والتوجیھات   . المناھج 

 

4.Iإدارة الجودة . 

 

4.Jضمان الجودة . 

 

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

 

 . توافّر البیانات والتفصیل5
 :التفصیل

الكوارث؛  عدد الوفیات بسبب 

 األشخاص المفقودین بسبب الكوارث؛ وعدد 

 عدد المتضررین بشكل مباشر بسبب الكوارث.

 [التفصیل المرغوب]:

 نوع الخطر

 الموقع الجغرافي (وحدة إداریة)

 الجنس

 فئات) 3العمر (

 اإلعاقة

 الدخل

 

 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة6
 

 . المراجع والوثائق7

 الرسمي للبیانات الوصفیة ألھداف التنمیة 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: 

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

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
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