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ى ال 13.1 الغاية ي جميع تكيف مع تعزيز المرونة والقدرة عل اخ والكوارث الطبيعية ف المن األخطار المرتبطة ب

ى التكيف مع تلك األخطار  البلدان، وتعزيز القدرة عل

 بسببعدد الوفيات واألشخاص المفقودين واألشخاص المتضررين مباشرة 13.1.1 المؤشر 
 من السكان 100,000الكوارث لكل 

 المنظمة

 .(UNISDR) مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث

 التعريف

 من السكان.100,000الكوارث لكل سبب ب ةمباشر المتوفين، المفقودين أو المتضررينيقيس هذا المؤشر عدد األشخاص 

 المنهجية
 طريقة الحساب

، واألشخاص المفقودين، واألشخاص وفاةجمع بسيط للمؤشرات ذات الصلة )الحاصل ، كXيتم حساب هذا المؤشر 

تعداد الكوارث الوطنية مقسومة على البيانات السكانية العالمية )من الالخاصة بخسائر بيانات الالمتضررين( من قواعد 

 المتحدة(. باألممالوطني، البنك الدولي أو بيانات القسم اإلحصائي  السكاني

X =
(𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1)

عدد السكان

× 100,000 

 :حيث أن

𝐴2: .عدد الوفيات بسبب الكوارث 

A3: .عدد المفقودين بسبب الكوارث 

B1 :.عدد األشخاص المتضررين بشكل مباشر من الكوارث 

 التصنيف

 تصنف البيانات حسب الخطر، جغرافًيا )الوحدة االدارية(، الجنس، العمر )ثالث فئات(، االعاقة، الدخل.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات واصدارها

في أغلب البلدان يتم جمع بيانات . المستوى الوطني على من قبل مزودي البيانات Sendai إلطار االتصال تحديد جهاتتم 

 الكوارث عن طريق خط من الوزارات وقواعد بيانات الخاصة بخسائر الكوارث الوطنية التي أنشئت واديرت بواسطة الوكاالت

 الكوارث، وكاالت الحماية المدنية، وكاالت االرصاد الجوية. جهات إلدارة طنيةالو الوكاالت ذلك في بما الخاصة األغراض ذات

 مسؤولة في كل بلد عن اعداد التقارير من خالل انظمة الرصد.Sendai  طارإل االتصال
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استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث  وتنفذ التي تتبنى عدد البلدان 13.1.2المؤشر 
 2030-2015من مخاطر الكوارث  للحد Sendaiمع إطار  بما يتماشىالمحلية 
 المنظمة

 (UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )

 التعريف

 ال يوجد.

 المنهجية
 طريقة الحساب

( وربما خارج نطاق هذه البيانات 180مالحظة: منهجية الحساب للعديد من المؤشرات شاملة جًدا وطويلة جًدا )حوالي 

 منهجية توفر التي العضوية، المفتوحة الدولية الحكومية العمل مجموعة نتائج إلى الرجوع UNISDR تفضلالوصفية. 

 يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات على: .فرعي ومؤشر مؤشر لكل كاملة تفصيلية

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

 ملخص قصير

 .Sendai اقبلمر ةالوطني معالجةجمع البيانات من تقارير ال

 التصنيف

 .((الوحدات اإلدارية) الوطنية-الفروعحسب المدينة )تطبيق ، حسب البلد

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

صفر أو والسيتم اعتبار القيم المفقودة  ،HFA كمراقبطوعي تتقييم ذاتي  اءإجرك اتخاذه ، الذي سيتمSendai اقبفي مر

 كافئة.تم NULL فارغةال

 جمع العملية 

 .Sendai اقبلمر ةالوطني معالجةال سجل ،على المستوى المحلي )الوطني( ينالرسمي النظراء/سيقدم النظير

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

2017-2018. 

 إصدار البيانات

 .2019م ، وسيتم إصدار أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عا2017تم إصدار مجموعات البيانات األولية في عام 

 مقدمي البيانات

وكالت األغراض الخاصة من  ألفالتي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتي تت الرائدة المؤسسة المنسقة

 وكاالت األرصاد الجوية(. ،: )وكاالت الكوارث الوطنية، وكاالت الحماية المدنيةوالتي تحتوي على

 

 

 

 

 

 

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


 عشر الثالثالهدف  تغير المناخ وآثارهل لتصدياتخاذ إجراءات عاجلة ل 

4 

المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات الحد من مخاطر نسبة الحكومات 13.1.3 المؤشر 
 بما يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الكوارث المحلية

 المنظمة

 (UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )

 التعريف

 2015 مارس في المتحدة األمم في األعضاء الدول قبل من 2030-2015 الكوارث مخاطر من للحد Sendai إطار تبني تم

 للحد استراتيجيات لديها التي البلدان عدد في كبيرة زيادة: "األهداف أحد ويتمثل. الكوارث مخاطر من للحد عالمية كسياسة

 ،2030-2015 الكوارث مخاطر من للحد Sendai إطار مع تمشيا". 2020 عام بحلول والمحلية الوطنية الكوارث مخاطر من

 جميع داخل الكوارث مخاطر من الحد وتكامل دمج على الكوارث مخاطر من الحد وسياسات استراتيجيات تقوم أن ينبغي

 خلق منع إلى االستراتيجيات هذه تهدف أن يجب. زمنية وأطر ومؤشرات أهداف ومع مختلفة زمنية نطاقات عبر القطاعات،

 .والبيئي والصحي واالجتماعي االقتصادي الصمود وتعزيز الحالية المخاطر من والحد الكوارث مخاطر

فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث الذي  يقوم

. هذه Sendai مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار بوضع( 69/284وضعته الجمعية العامة )القرار 

 .Sendaiالمؤشرات ستنعكس في نهاية المطاف على اتفاقيات مؤشرات إطار 

 المنهجية
 طريقة الحساب

تحسب الدول األعضاء عدد الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع 

 د.ومات المحلية في البالالوطنية ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي عدد الحك االستراتيجية

 عن مع مراعاة اإلدارات العامة الوطنية الفرعية المسؤولةيتم تحديد الحكومات المحلية من قبل تقرير البلد لهذا المؤشر،  

عن أدنى مستوى للتقدم المحرز من  برفع تقريروتم توصية البلدان  .المحلية الكوارث مخاطر من الحد استراتيجيات تطوير

على اعتماد تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث  Sendai إطارلممنوحة للحد من مخاطر الكوارث، حيث يشجع الحكومة ا

 المحلية في كل سلطة محلية.

 يتماشى بما الكوارث مخاطر من للحد محلية استراتيجيات لديها التي المحلية الحكومات عدد نسبة عضو دولة كل ستحسب

 .المحلية للحكومات اإلجمالي والعدد الوطنية االستراتيجيات مع

 ثم يتم حساب المتوسط العالمي على النحو التالي من خالل المتوسط الحسابي للبيانات من كل دولة عضو

 التصنيف

 ((الوحدة اإلدارية) الوطنية-الفرعيةالحكومة المحلية )تطبيق ، حسب البلد   

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .HFAمرصد كتماًما    NULLفارغةصفًرا أو ا ، فسيتم اعتبارهبتسجيل قيم مفقودة إذا لم يقم بلد ما

 
 عملية الجمع

الوطنية بجمع كل المدخالت من الوزارات الخاصة بها، ومكاتب االحصاء  Sendaiتقوم جهات االتصال المحورية الخاصة بإطار 

 .Sendaiالوطنية، وبعض الجهات االخرى في حال كان ذلك مناسًبا، واعداد التقرير عن طريق نظام المراقبة الخاص بإطار 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات
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2015. 

 إصدار البيانات

 .2018الربع الثاني من كل سنة من عام 

 مقدمي البيانات

وكالت األغراض الخاصة من  ألفالتي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتي تت الرائدة المؤسسة المنسقة

 : )وكاالت الكوارث الوطنية، وكاالت الحماية المدنية، وكاالت األرصاد الجوية(.والتي تحتوي على

ي السياسات واالستراتيجيات  مقاييسدمج ال 13.2الغاية  اخ ف  ةالوطني والمخططاتالمتعلقة بتغير المن

عدد البلدان التي لديها مساهمات محددة وطنيًا، واستراتيجيات طويلة األجل  13.2.1المؤشر 
وخطط تكيّيف وطنية، واستراتيجيات على النحو الوارد في البالغات المتعلقة بالتكييف، 

 وبالغات وطنية  
 المنظمة

 .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

 التعريف

01.pdf-02-13-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 عد الخطط سنويا قبل إعداد تقارير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة بناء على أحدث البيانات.

 التصنيف

 ال ينطبق

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ال ينطبق

 جمع العملية 

المناخ من األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تقديم الوثائق إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

جارية حيث تقدم األطراف تقاريرها. سيتم تجميعها سنوًيا قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن أهداف التنمية 

 مقدما من التقييم العالمي. المستدامة؛

 البيانات إصدار

جارية حيث تقدم األطراف تقاريرها. سيتم تجميعها سنوًيا قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن أهداف التنمية 

 مقدما من التقييم العالمي. المستدامة؛

 مقدمي البيانات

 .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-13-02-01.pdf
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 غازات الدفيئة في السنةمجموع انبعاثات  13.2.2المؤشر 
 المنظمة

 .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

 التعريف

تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب االنسان في النظام 

يحظيان بأهمية حاسمة في الجهود الرامية إلى المناخي، وتقدير مستويات انبعاثات هذه الغازات والعمل على ازالتها 

 تحقيق هذا الهدف

 المنهجية
 طريقة الحساب

 CO2: ثاني أكسيد الكربون نيحسب مجموع انبعاثات غازات الدفيئة على أنه مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة م

 HFCsومركبات الهيدروفلوروكربون  PFCsومركبات الكربون المشبع بالفلور  N2Oوأكسيد النيتروجين  CH4والميثان 

مقاسا بوحدات مكافئ ثاني أكسيد الكربون وباستخدام  NF3وثالثي فلوريد النيتروجين  SF6وسداسي فلوريد الكبريت 

 .GWPعامل الترجيح المشترك يعرف بإمكانات االحترار العالمي 

 التصنيف

 رفق األول في اتفاقية المناخ.تصنف البيانات حسب الطراف المدرجة وغير المدرجة في الم

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 تقتصر البيانات المتوفرة على المعلومات الواردة من األطراف.

 جمع العملية 

تقدم األطراف المدرجة في المرفق األول قوائم الجرد السنوية النبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها من خالل تطبيق نماذج 

 جدولية الموحدة لإلبالغ، وُترسل البيانات تلقائيا إلى مستودع البيانات الخاص باالتفاقية االطارية بشأن تغير المناخ.ال

غير المدرجة في المرفق األول يدويا من البالغات الوطنية و/ أو التقارير المحدثة  باألطرافوتستخرج البيانات المتعلقة 

االطارية بشأن تغير المناخ باستخدام جداول نظام إكسل الخاص باالتفاقية  البياناتمستودع لفترة سنتين، وتخزن في 

 Excel Import sheetللتصدير 

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

لنهائي لتقديمها االموعد )قوائم جرد غا ازت الدفيئة الخاصة بها بشكل سنوي  األولفي المرفق  درجةمال األطراف مدتق

لفترة بصورة  المحدثة غاتها الوطنية/تقاريرهاالب األولفي المرفق  درجةملغير ا تقدم األطراففي حين  (/أبريل 15هو 

 دورية فقط

 مقدمي البيانات

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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ة للتخفيف ةوعيتال ،تحسين التعليم 13.3الغاية  اخ، والتكيف معه، من  والقدرات البشرية والمؤسسي تغير المن

 والحد من أثره واإلنذار المبكر به

( التعليم من أجل التنمية 2( تعليم المواطنة العالمية، )1دى تعميم مراعاة )م 13.3.1المؤشر  
المستدامة في )أ( سياسات التعليم الوطنية، )ب( المناهج الدراسية، )ج( تدريب المعلمين، )د( 

 تقييم الطالب
 المنظمة

  UNESCO-UISمعهد اإلحصاء  -ونيسكوي

 / UNESCO-ED / PSDلتنمية المستدامة )لقسم التعليم  المستدامة،قسم السالم والتنمية قطاع التعليم،  -يونيسكو

ESD) 

 فالتعري

( في أنظمتها ESD( والتعليم من أجل التنمية المستدامة )GCEDيس مدى دمج البلدان لتعليم المواطنة العالمية )يق

 .التعليمية

 المنهجية
 طريقة الحساب

سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها مع االستبيان لرصد تنفيذ الدول األعضاء في اليونسكو لتوصية عام 

 بشأن التعليم من أجل التفاهم الدولي والتعاون والسالم والتعليم المتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في1974

وتقييم  المعلمين،وتعليم  والمناهج، السياسات،العالمي. لكل مكون من المكونات األربعة للمؤشر )بناء المؤشر 

والتي يتم دمجها بعد ذلك إلعطاء درجة واحدة بين صفر وواحد لكل مكون. سيتم  المعايير،يتم قياس عدد من  (،الطالب

 .4.7.1 /12.8.1/ 13.3.1 اب المؤشراستخدام المعلومات الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي فقط لحس

 
 التصنيف

 ال ينطبق

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 يتم استبدال اإلجابات الفارغة و/ او المجهولة بصفر في حساب درجات السؤال. 

 جمع العملية 

 وعادة من قبل المسؤولين في وزارات التعليم. ُيطلب من المستجيبين الوطنية،يتم تقديم الردود من قبل الحكومات 

معاهد وقطاع التعليم ومنظمات و مع حقوق اإلنسان الوطنية األخرى،التشاور على نطاق واسع عبر الوزارات الحكومية 

أو روابط )مثل المجتمع المدني في تجميع ردودهم. ُيطلب من المستجيبين أيًضا تقديم أدلة داعمة في شكل وثائق 

والتي سيتم إتاحتها للجمهور في نهاية دورة إعداد  (،وما إلى ذلك الدراسية،والمناهج  القوانين،سياسات التعليم أو 

 التقارير.

 النشر تاريخ

 جمع البيانات

 2024وتتبعها  2020الجولة القادمة في 

 البيانات اصدار

 (2020)من جولة  2021الربع الثاني من 

 البياناتمقدمي 
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وزراء التربية والتعليم. عادة  م تقديم طلبات التقارير إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو والذين هم عادةيت

ُيطلب من البلدان التشاور على نطاق  ما يتم إكمال التقارير من قبل المسؤولين الحكوميين في وزارات التربية والتعليم.

ُتنَسخ أيًضا طلبات التقارير إلى المنظمات غير الحكومية التي لها شراكة  ذلك،واسع قبل تقديم تقاريرها. وللمساعدة في 

ُيدعى مقدمو البيانات الوطنيون والمكاتب  النتائج،رسمية مع اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان. قبل إصدار 

 .إلحصائية الوطنية لمراجعة النتائجا
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ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن   a.13الغاية تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو ف

اخ من  ا بحلول عام 100مبلغ قدره لجمع المشترك  دخلف التاهداتغير المن من جميع  2020 بليون دوالر سنوي

اجات ة احتي اق إجراءات التخفيف الم المصادر لتلبي ي سي امية، ف التنفيذ، وجعل شفافية و  عنويالبلدان الن

ي  الصندوق  ي أقرب وقت ممكنالمال س المال ف ة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأ ي حال اخ ف  األخضر للمن

يتعلق  فيماالمقدمة والمجمعة سنويًا بدوالرات الواليات المتحدة  المبالغ .a.113المؤشر 
بليون  100باستمرار الهدف الجماعي الحالي المتعلق بتعبئة األموال للوفاء بالتزام توفير 

 2025دوالر إلى غاية عام 
 لمنظمةا

 .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

 فالتعري

اعداد تقييم عام كل عاميين عن تدفقات التمويل المتعلق بالمناخ، ليشمل معلومات التوازن الجغرافي والمواضيعي لهذه 

التدفقات، مع االستفادة بمصادر المعلومات المتاحة، بما فبها البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتين المقدمة من البلدان 

متفقا عليه بشأن العناصر الواجب احتسابها في اطار تقييم التقدم المحرز نحو الوفاء  الطراف. وال توفر االتفاقية تعريفا

 مليار دوالر. 100توفير ب

 المنهجية
 طريقة الحساب

 مليار دوالر امريكي. 100لم يتم التوصل إلى اتفاق مشترك حول كيفية قياس التقدم المحرز نحو الوفاء بالتزام توفير 

 
 التصنيف

 ال ينطبق

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 يتم استبدال اإلجابات الفارغة و/ او المجهولة بصفر في حساب درجات السؤال. 

 جمع العملية 

( إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية BRsُيطلب من األطراف المدرجة في المرفق األول تقديم تقارير فترة السنتين )

. تستخدم 20XXيناير  1إلى األمانة بحلول  BR(. وينبغي تقديم تقارير 17-/ م أ  2بشأن تغير المناخ كل سنتين )المقرر 

)المقرر  دولي الموحد لمكتب االتصاالت الراديوية عند إعداد تقاريرهاجاألطراف المدرجة في المرفق األول تطبيق النسق ال

الوطنيين المعينين لتحميل البيانات. ُتنشر جميع  CTFإال لمجمعي  BR CTF(. ال يمكن الوصول إلى تطبيق 18-/ م أ  19

 الطلبات على بوابة التقديم التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ "كما وردت"

 النشر تاريخ

 جمع البيانات

 .2020بحلول الربع الخير من  2018و 2017الدعم المالي المقدم خالل عامي تنشر البيانات المجمعة بشأن 

 البيانات اصدار

 2020األخير من الربع 

 مقدمي البيانات

 الحكومات الوطنية لألطراف المدرجة في المرفق األول في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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ي أقل  b.13الغاية  اخ ف تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المن

ى النساء والشباب والمجتمعات المحلية  ي ذلك التركيز عل امية، بما ف البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة الن

 والمهمشة

يرة النامية التي لديها مساهمات عدد البلدان األقل نموًا والدول الجزرية الصغ b.1.13لمؤشر ا
محددة وطنيًا، واستراتيجيات طويلة األجل، وخطط تكّيف وطنية، واستراتيجيات على النحو 

 الوارد في البالغات المتعلقة بالتكيف والبالغات الوطنية  

 المنظمة

 .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

 ير المناخ.األمم المتحدة االطارية لتغ

 التعريف

 /sids-http://unohrlls.org/about الدول الجزرية الصغير النامية:

 /ldcs-http://unohrlls.org/about أقل البلدان نموا:

 المنهجية
 طريقة الحساب

الخطط سنويا قبل إعداد تقارير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة بناء على أحدث البيانات الخاصة  عد/وضع

 بالبلدان األقل نموا وبالدول الجزرية الصغيرة.

 التصنيف

 ال ينطبق

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ال ينطبق

 جمع العملية 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تقديم الوثائق إلى أمانة 

 بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

 بشأن تغير اإلطاريةالمتحدة  األممفي إطار اتفاقية  فت التكيالالمركزية لخطط العمل الوطنية وسج السجالت -

 المناخ

https://www4.unfccc.int/sites/napc/Pages/Home.aspx 

-communications/sbi-resilience/workstreams/adaptation-and-https://unfccc.int/topics/adaptation

paris-the-of-12-paragraph-7-article-in-to-referred-registry-public-the-of-consideration 

 ا:بأقل البلدان نموء المعني اربتقارير السنوية لفريق الخال -

http://unohrlls.org/about-sids/
http://unohrlls.org/about-sids/
http://unohrlls.org/about-sids/
http://unohrlls.org/about-ldcs/
http://unohrlls.org/about-ldcs/
http://unohrlls.org/about-ldcs/
https://www4.unfccc.int/sites/napc/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications/sbi-consideration-of-the-public-registry-referred-to-in-article-7-paragraph-12-of-the-paris
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications/sbi-consideration-of-the-public-registry-referred-to-in-article-7-paragraph-12-of-the-paris
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https://unfccc.int/LEG 

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

حصيلة  استخالصقبل عملية  المستدامة؛تجميعها سنوًيا قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن أهداف التنمية  يتم

 .االتفاقتنفيذ 

 إصدار البيانات

حصيلة  استخالصقبل عملية  المستدامة؛تجميعها سنوًيا قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن أهداف التنمية  يتم

 .االتفاقتنفيذ 

 مقدمي البيانات

 .المناخ رلتغي اإلطاريةالمتحدة  األمم االتفاقيةالعامة  األمانة .(UNFFCCC secretariat)األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 
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