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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 
: عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتیجیات وطنیة للحد من مخاطر الكوارث تمشیا مع إطار سنداي للحد من مخاطر ۲-۱-۱۳المؤشر 

 ۲۰۳۰-۲۰۱٥الكوارث للفترة  

0.d. السلسلة 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2017تموز/یولیھ  7

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) مخاطر الكوارثمكتب األمم المتحدة للحدّ من 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.Aالتعریف والمفاھیم . 

 التعریف:
 ال ینطبق

  
الجمعیة  ، أنشأتھمخاطر الكوارثلقة بالحد من یقوم فریق عامل حكومي دولي مفتوح العضویة معني بالمؤشرات والمصطلحات المتع [أ]

في  أن تعكس ھذه المؤشراتومن شأن  نداي.م العالمي في تنفیذ إطار سالمؤشرات لقیاس التقد بوضع مجموعة من ،)69/284العامة (القرار 
 .ندايمؤشرات إطار سب المتعلقةالنھایة االتفاقیات 

 

2.Bوحدة القیاس . 

 

 
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. 



 2017 یولیھ/زوتم 7آخر تحدیث: 

   
 

2.Cالتصنیفات . 

 

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

 UNISDR مقدّم إلى مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثالوطني لمرصد سنداي، ال تقدّمریر التق
 

3.Bطریقة جمع البیانات . 

 نداي.طري تقریر التقدم الوطني لمرصد سعلى المستوى الق (النظراء الرسمیون) الرسمي سیقدم النظیر

3.Cالبیانات لجمع  الزمني   . الجدول 

2017-2018 
 

3.Dلنشر البیانات الزمني   .الجدول 

 2019أول مجموعة بیانات كاملة إلى حد كبیر بحلول عام ، و2017ات البیانات األولیة في عام مجموع
 

3.Eللبیانات المزودة   . الجھات 

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

 

3.Fللبیانات المّجمعة   . الجھات 

 )UNISDRالكوارث ( مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من
 

3.Gالتفویض المؤسسي . 

 

 . اعتبارات منھجیة أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

عدد الحكومات الوطنیة التي  زیادة ومن شأن نداي للحد من مخاطر الكوارث.أھداف التنمیة المستدامة وإطار سسیقوم المؤشر ببناء جسر بین 
المستدامة من تساھم في التنمیة أن التي یدعو إلیھا إطار سنداي،  ،للحد من مخاطر الكوارث محلیّةالیة ووطنالستراتیجیات االوتنفذ  عتمدت

 المنظورات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة.
 

4.Bوالقیود  . التعلیقات 

مكتب األمم المتحدة للحد من  تقاریر إلى تقدّموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  2007و في عام غھیو إطار عمل رصدم ت أعمالبدأ
عي للتقدم في تنفیذ إطار دولة تقوم اآلن بإجراء تقییم ذاتي طو 140إلى أكثر من  2007دولة في عام  60من  UNISDR مخاطر الكوارث

أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سیاسة الحد من  وغھیو صد، أنتج مر2015وخالل دورات اإلبالغ األربع حتى عام  و.غعمل ھیو
عامل الفریق ال قید التطویر وسیتم إبالغھ بتوصیاتھو و، يسندا ما یُعرف مؤقتاً بمرصد، وخلفھ مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.

من شأنھ تسھیل  2017-2016في الفترة  2015ومن المتوقع إنشاء خط أساس اعتباًرا من عام  .OEIWG مفتوح العضویةالدولي الحكومي ال
 نداي وأھداف التنمیة المستدامة.األھداف ذات الصلة لكل من إطار ساإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقیق 
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ق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات فریو OEIWG الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة أعضاء كل من تناولوقد 

عوضاً عن تلك المؤشرات التي ، غیر الموصي بھا ببساطة عدد الدول يتلك المؤشرات التي تحص، IAEG-SDGs أھداف التنمیة المستدامة
 العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویةالمداوالت التي أجراھا الفریق  باإلضافة إلى أن عبر الزمن. المُحرز مقیاس التقدّ تعمل على
OEIWG مداوالت فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت وكذلك IAEGمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، اقترح UNISDR 

تتراوح ھذه المنھجیات  الوقت. الوطنیة والمحلیة مع مرورالحدّ من مخاطر الكوارث منھجیات حسابیة تسمح بمراقبة التحسن في استراتیجیات 
، باإلضافة إلى التغطیة السكانیة لالستراتیجیات ى مقیاس نوعي للمواءمة مع إطار سندايمن التقییم الكمي البسیط لعدد ھذه االستراتیجیات إل

 المحلیة.
 

4.Cطریقة االحتساب . 

خارج نطاق ھذه على األرجح صفحة) و 180(حوالي شاملة جدًا وطویلة جدًا ھي منھجیة مالحظة: منھجیة الحساب للعدید من المؤشرات 
حكومیة الدولیة الرجوع إلى نتائج مجموعة العمل ال UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضلی البیانات الوصفیة.

 ، التي توفر منھجیة تفصیلیة كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي.العضویةالمفتوحة 
  
 :الرابط التالي یمكن الحصول على أحدث نسخة من ھذه المنھجیات علىو

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Concept٪20Notes٪20o
n٪20Indicators.pdf  

 ملخص قصیر:
 ندايمن تقاریر التقدم الوطني لمرصد سجمع البیانات  

 

4.Dالتحقق . 

 

4.Eالتعدیالت . 

 

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

 بلدعلى مستوى ال •
ال أو  0تبار القیم المفقودة و، سیتم اعإطار عمل ھیوجو صدطوعي مثل مرتي ، الذي سیجري كتقییم ذاتسنداي مرصد في 

 متكافئة. شيء
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ال ینطبق
 

4.Gاإلقلیمیة  . المجامیع 

 ساب.تحطریقة اال راجع
طریقة  خطي للمؤشر الموصوف في، إما كمتوسط OEIWG الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة ، حسب تقدیرسیتم حسابھ

 ، مقسومًا على عدد سكان العالمالزمن لسكان البلد لمقیاس مرجحساب، أو كمتوسط تحاال

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

 

4.Iإدارة الجودة . 

 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%D9%AA20Collection%D9%AA20of%D9%AA20Concept%D9%AA20Notes%D9%AA20on%D9%AA20Indicators.pdf
http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%D9%AA20Collection%D9%AA20of%D9%AA20Concept%D9%AA20Notes%D9%AA20on%D9%AA20Indicators.pdf
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4.Jضمان الجودة . 

 

4.Kتقییم الجودة . 

 

 . توافّر البیانات والتفصیل5
 توافر البیانات:

 دولة 100حوالي 
  

مكتب األمم المتحدة للحد من  تقاریر إلى تقدّموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  2007و في عام غھیو إطار عمل مرصد ت أعمالبدأ
عي للتقدم في تنفیذ إطار طوتدولة تقوم اآلن بإجراء تقییم ذاتي  140إلى أكثر من  2007دولة في عام  60من  UNISDR مخاطر الكوارث

أھداف إطار سنداي، التنمیة المستدامة وإلبالغ عن أھداف لحد من مخاطر الكوارث المكرسة بالنظر إلى متطلبات استراتیجیات ال .وغعمل ھیو
، أن تبلغ جمیع الدول األعضاء عن استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث وفقًا للتوصیات والمبادئ التوجیھیة 2020من المتوقع بحلول عام 

 .OEIWG الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة الصادرة عن
 

 التسلسل الزمني:

 وغإطار عمل ھیو صد: مر2015و 2013
 

 :التفصیل

 حسب البلد
 حسب المدینة (تطبیق الوحدات اإلداریة دون الوطنیة) 
  

 .  المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة6
 مصادر التباین:

 . سنداي ومرصد صد إطار عمل ھیوغوإلى جانب مرث بسیاسة الحد من مخاطر الكوارة ال توجد قاعدة بیانات عالمیة تجمع المعلومات المتعلق
 

 . المراجع والوثائق7
 الرابط:

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes
%20on%20Indicators.pdf  

 المراجع:

، ) OEIWGبالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ( المفتوح العضویة المعني الفریق العامل ما بین الحكومات حنِمُ 
وضع مجموعة من المؤشرات لقیاس التقدم العالمي في تنفیذ إطار سنداي، مقابل السبعة األھداف  مسؤولیة ،من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة

فریق كل من  وقد أقرّ  فیھ. تقریرھا إلى الجمعیة العامة للنظرستقدّم و 2016دیسمبر كانون األول/بحلول  OEIWGینتھي عمل  العالمیة.
واللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة رسمیاً بدور  IAEG-SDGs اف التنمیة المستدامةالخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھد

OEIWGھذا الفریق العاملمتعلقة بالكوارث إلى لا أھداف التنمیة المستدامة ولیة زیادة تنقیح وتطویر منھجیة مؤشراتؤمس حاال، وقد أ. 
 http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/  

 أحدث نسخة من المستندات في: توفّرت 
-intersessional-group/sessional-working-ended-framework/open-http://www.preventionweb.net/drr
 documents 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-intersessional-documents
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-intersessional-documents

	0. معلومات المؤشر
	0. a. الهدف
	الهدف ١٣: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره0F .
	0.b. الغاية
	الغاية  ١٣-١: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك المخاطر
	0.c. المؤشر
	المؤشر ١٣-١-٢: عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ٢٠١٥-٢٠٣٠
	0.d. السلسلة
	0.e. تحديث البيانات الوصفية
	7 تموز/يوليه 2017
	0.f. المؤشرات ذات الصلة
	١-٥؛ ١١-٥؛ ١١-باء؛ ١٣-١؛ ٢-٤؛ ٣-٦؛ ٣-٩؛ ٣-دال؛ ٤-ألف؛ ٦-٦؛ ٩-١؛ ٩-ألف؛ ١١-١؛ ١١-٣؛ ١١-جيم؛ ١٣-٢؛ ١٣-٣؛ ١٣-ألف؛ ١٣-باء؛ ١٤-٢؛ ١٥-١؛ ١٥-٢؛ ١٥-٣؛ ١٥-٩
	0.g.المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي
	مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR)
	3.D.الجدول الزمني لنشر البيانات


