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

 

 معلومات المؤشر. 0

0.A الهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف 

0.B.   الغاية 

، تحقيق تغطية واسعة ٢٠٣٠للحماية االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام تنفيذ نظم وطنية مالئمة     ٣-١الغاية 

 .للفقراء والضعفاء

0.Cالمؤشر . 

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حسب الجنس، وحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين  ١-٣-١المؤشر 

 العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاءعن 

0.dالسلسلة . 

 نسبة السكان الذين تشملهم حماية اجتماعية واحدة على األقل

  نسبة األطفال الذين تشملهم حماية اجتماعية

 خالل إعانات األمومةنسبة النساء اللواتي يلدن من 

 نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون مخصصات

 نسبة العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات

 نسبة العمال المشمولين في حالة إصابة العمل

 نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشا  

 نسبة المستضعفين الذين يتلقون اإلعانات

 إعانة نقدية للمساعدة االجتماعيةنسبة السكان الفقراء الذين يتلقون 

0.E.   تحديث البيانات الوصفية 

 .2022آذار/مارس  31

0  .Fالمؤشرات ذات الصلة . 

 ١-أ-٢؛ ٢-٨-٣؛١-٨-٣

0.g.   المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 البيانات  اإلبالغ عن.  1

1.Aالمنظمة . 

 (ILO)  الدوليةمنظمة العمل 

 

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A. التعريف والمفاهيم 

 التعريف:
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يعكس هذا المؤشر نسبة األشخاص الذين تتم تغطيتهم بشكل فعّال في نظام الحماية االجتماعي وما يشمله من حدود دنيا. كما أنه يعكس 

ن األساسي للحماية االجتماعية: مصالح الطفل  واألم، الدعم لألشخاص الذين ال عمل لديهم، األشخاص ذوي اإلعاقات وضحايا المكّوِّ

 إصابات العمل واألشخاص المسنّين.

يتم قياس التغطية الفعّالة للحماية االجتماعية بعدد األشخاص الذين إما يساهمون بشكل فعلي في مخطط تأمين اجتماعي أو يتلقون 

 (.االستحقاقات )المحسوبة أو غير المحسوبة

 المفاهيم:

تشمل أنظمة الحماية االجتماعية خطط اسهامية وغير اسهامية لألطفال والحوامل واألطفال حديثي الوالدة واألشخاص في سّن العمل واألكبر 

الطوارئ  سناًّ وإلصابات العمل ولألشخاص ذوي االعاقات. وتؤمن الحدود الدنيا للحماية االجتماعية مستوى أّولي على األقل في كافة حاالت

( المُشار إليها 202)رقم  2012الرئيسة على مدى دورة الحياة كما تم تعريفها في التوصيات الخاصة بالحدود الدنيا للحماية االجتماعية للعام 

 .3-1المستدامة  في أهداف التنمية

( الخطط الشاملة التي تغطي كافة 2هامي؛ )( التأمين االجتماعي اإلس1وعند تقييم التغطية والنواقص الحاصلة فيها، يجب التمييز بين )

( الخطط المدروسة األسلوب التي تغطي بشكل أساسي كافة األشخاص الذين ينجحون في التحليل 3السكان )أو كافة السكان في فئة معيّنة(؛ )

 المطلوب للدخل و/أو األصول.

2.B. وحدة القياس 

 )%( مئويةنسبة 

 

2.C. التصنيفات 

، والقرار المتعلق 1952(، الدنيااتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير  102 رقم الحماية االجتماعية المحددة بموجب: االتفاقيةوظائف 

 بتطوير إحصاءات الضمان االجتماعي، الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع لخبراء إحصاءات العمل

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

ومجموعة منظمة العمل ، (/https://qpss.ilo.orgاالستبيان عبر اإلنترنت )  المصدر األساسي للبيانات هو تحقيقات الضمان االجتماعي

 .والضمان االجتماعي والرعاية والمالية وغيرهاالدولية الدورية للبيانات االدارية المأخوذة من الوزارات الوطنية للعمل 

، كانت تحقيقات الضمان االجتماعي الخاصة بمنظمة العمل الدولية المصدر العالمي األساسي للبيانات االدارية المتعلقة 1950منذ العام 

لمتعلقة باحصاءات الحماية االجتماعية بما فيها بالحماية االجتماعية. أما مصدر البيانات الثانوي فيشمل قاعدات البيانات العالمية المتوفرة ا

سنين احصاءات البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وبرنامج األمم المتحدة الخاص بالمرأة والرابطة الدولية لمساعدة الم

مما يشكّل قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالحماية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والجمعية الدولية للضمان االجتماعي. 

ي يقدّم االجتماعية. وهي تؤمن مصدرا  فريدا  للمعلومات وتشكّل قاعدة  لتقرير الحماية االجتماعية العالمي الرئيس لمنظمة العمل الدولية، الذ

  .(وأقليم بلدا   214)  يا التي تؤمن البيانات لعدد كبير من البلدانبشكل دوري التوجهات االنمائية لنظم الحماية االجتماعية بما فيها الحدود الدن

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 العالمي للرصد الحصول على بيانات قابلة للمقارنة دولياً

 -بالتعاون المباشر مع الوكاالت الحكومية  ملؤهاالتي يتم و، (SSI)لضمان االجتماعي اتحقيقات يتم جمع البيانات باستخدام استبيانات 

البيانات التي تم  تنقيح/بمراجعةوزارات العمل ووزارات المالية ومؤسسات الحماية االجتماعية وغيرها. وتقوم إدارة الحماية االجتماعية 

بالمؤشرات المحسوبة رئيسية فيما يتعلق ف االختالفات الاشتكاالداخلية بين البيانات والمؤشرات، و عدم االتساقجمعها من أجل تحديد أوجه 

إلى البلدان، بما في ذلك التعليقات المفصلة، لمزيد من مرة أخرى االستبيانات  يتم إرسال في السنوات السابقة. وعندما تكتشف تباينات كبيرة، 

 التنقيح والتعديل. المراجعة و

على تنسيق قوي مع  تحقيقات الضمان االجتماعيين، حيث يعتمد تطبيق ، يلزم االتصال المباشر مع النظراء الوطنيفي كثير من الحاالت

 نظرائنا الحكوميين.

 

https://qpss.ilo.org/


 2022آذار/مارس  31  :آخر تحديث

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 بلدا وإقليما في ثالث سنوات( 214مستمرة )

3.Dالجدول الزمني لنشر البيانات. 

 protection.org-https://wspdb.social على مستمرة )بعد تجهيز بيانات جديدة للبلد( 

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 .االجتماعي لمنظمة العمل الدوليةالحكومات )وزارات الضمان االجتماعي والرعاية والمالية وغيرها( من خالل تحقيق الضمان 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

ILO 

 

3.G. التفويض المؤسسي 

عمل أنظمة الضمان االجتماعي / الحماية االجتماعية ورصد التقدم هي المسؤوليات التي تضطلع بها منظمة سير البيانات حول  جمعإن 

االمتثال للمعايير الدولية في هذا المجال، وال سيما االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالضمان االجتماعي العمل الدولية في ضوء واليتها لتقييم 

 .دول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي اعتمدتها

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

مبدأ الحماية  يأكدوحق من حقوق اإلنسان. هو دورة الحياة من الحماية االجتماعية طوال على األقل إن الوصول إلى مستوى أساسي 

الحماية االجتماعية في ضمان ظروف معيشية الئقة لجميع السكان، طوال حياتهم. توفر نسبة السكان أنظمة أهمية العالمي االجتماعية 

 .لسكانلظروف معيشة أمان على مدى تحقيق العالمية وبالتالي مدى  الحماية االجتماعية مؤشرا   تدابير / بنظم المشمولين 

 

كيفية تنفيذ األحكام القانونية في الواقع. وتشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يتلقون بالفعل  التغطية الفعالةينبغي أن تعكس قياسات 

، باإلضافة إلى عدد األشخاص الذين يساهمون بنشاط في خطط سوبةالمحسوبة أو غير المحمن برامج الحماية االجتماعية  استحقاقات/فوائد

 ي.التأمين االجتماع

4.B. التعليقات والقيود 

يتم جمع البيانات من خالل مسح إداري جاٍر منذ عقود، وهو تحقيق الضمان االجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية. وكلما أمّنت البلد 

 .حسب الجنس. كما تتوفر المؤشرات المفصّلة حسب البلد والمنطقةالبيانات، يتم تفصيل المؤشر 

 

4.C. طريقة االحتساب 

مؤشرات مستقلة من أجل التمييز بين التغطية الفعالة لألطفال واألشخاص العاطلين عن العمل وكبار السن  طريقة االحتسابتشمل 

واألشخاص ذوي اإلعاقة واألمهات حديثي الوالدة والعمال المشمولين بالحماية في حالة إصابة العمل، والفقراء والضعفاء. وبالنسبة لكل 

 مجموع السكان حالة، فإن التغطية معبر عنها كنسبة من

 :ويتم الحصول على المؤشرات على النحو التالي
نقدية في إطار واحدة على  ات إعاننسبة السكان الذين يتلقون : جتماعيةالحماية اللإعانة نقدية واحدة على األقل نسبة السكان الذين تشملهم 

أو المساهمة بنشاط في نظام ضمان  ( على االشتراكات الغير قائمة /اإلعانة القائمةاألقل من وظائف الطوارئ/ الحماية االجتماعية )

 لسكان.مجموع الواحد على األقل اجتماعي 
a)  نقدية للطفل أو األسرة إلى إجمالي  إعاناتنسبة األطفال / األسر التي تتلقى  :جتماعيةالحماية اللإعانة الذين تشملهم  األطفالنسبة

 ألطفال / األسر التي لديها أطفال.عدد ا

https://wspdb.social-protection.org/
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b)  نسبة األطفال الذين تغطيهم تعويضات الحماية االجتماعية: معدّل األطفال/ األُسر التي تحصل على تعويضات األطفال واألسر

 يها أطفال.على نسبة  لمجموع عدد األطفال/ األُسر التي لد

c) يلدن في اللواتي األمومة النقدية إلى النساء إعانات  يتلقيناللواتي نسبة النساء  :نسبة النساء اللواتي يلدن من خالل إعانات األمومة

والمنشورة في التوقعات السكانية العالمية لألمم المتحدة أو على  محدد عمرفي معدالت الخصوبة  على أساس المقدرة نفس السنة )

 .(عدد المواليد األحياء المصححة لحصة المواليد التوأم والثالثية

d)  نسبة األشخاص الذين يتلقون إعانات نقدية لإلعاقة إلى األشخاص ذوي  :إعاناتنسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون

اإلعاقة )المنشورة لكل مجموعة من البلدان من قبل منظمة انتشار  ةنسب اعلى أنه ةاألخيرالفئة ساب تحااإلعاقات الشديدة. يتم 

 الصحة العالمية( وسكان كل بلد.

e)  إلى عدد العاطلين عن العمل.النقدية نسبة المستفيدين من إعانات البطالة  :إعاناتنسبة العاطلين عن العمل الذين يتلقون 

f) نسبة العمال المشمولين بالتأمين من اإلصابة إلى مجموع العمالة أو قوة العمل. :نسبة العمال المشمولين في حالة إصابة العمل 

g)   الى نسبة األشخاص فوق سن التقاعد القانوني الذين يتلقون معاش الشيخوخة  :تقاعديا   نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشا

 (. على االشتراكات ائمةالغير ق  /اإلعانة القائمةألشخاص فوق سن التقاعد القانوني )بما في ذلك ا

h) نسبة المستفيدين من المساعدة االجتماعية إلى مجموع عدد األشخاص الضعفاء.  :نسبة المستضعفين الذين يتلقون اإلعانات

إعانات في سن العمل الذين يساهمون في نظام تأمين اجتماعي أو يتلقون عن طريق طرح جميع األشخاص وتُحسب الفئة األخيرة 

  .إعانات قائمة على االشتراكات، ويتلقى جميع األشخاص فوق سن التقاعد من مجموع السكان  االشتراكاتقائمة على 

i) نسبة المستفيدين من المساعدة االجتماعية إلى السكان الذين  :نسبة السكان الفقراء الذين يتلقون إعانة نقدية للمساعدة االجتماعية

 خط الفقر الوطني. دونيعيشون 

4.D  .التحقق 

لمنظمة العمل الدولية مع وزارة العمل أو مؤسسة أخرى تعمل كنقطة محورية  والوطنيةيتم تنظيم عملية التحقق من خالل المكاتب اإلقليمية 

 .في البلد

 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 .اإلبالغمؤشرات البلدان ذات القيم المفقودة ليست جزءاً من 

 

 على المستوى اإلقليمي و العالمي •

الكافية  مناطق  لبالنسبة ل  .استخدام االفتراضاتيتم  ذات التغطية الوطنية ألهداف التنمية المستدامة غير 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

تستند . A-G،  3-3 بأوزان تساوي المقامات المشار إليها في القسم المؤشرات العالمية واإلقليمية هي متوسطات مرجحة للمؤشرات الوطنية 

مبلَّغ نات الالتقديرات العالمية واإلقليمية على نماذج االقتصاد القياسي المصممة إلحصاء البيانات الناقصة في البلدان التي ال تتوافر عنها البيا

 جمع. ثم يجري بلدا   169لسبعة مؤشرات للحماية االجتماعية لـ احدة ولسنة ناتج النماذج عبارة عن مجموعة كاملة من التقديرات عنها وطنيا .

 ( إلنتاج تقديرات عالمية وإقليمية لمؤشرات الحماية االجتماعية.المحتسبةو)المبلغ عنها  الوطنيةالبيانات 

 

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

 الوطني

العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي على المستوى الوطني لجمع البيانات. يمكن الحصول على جميع م استعالم منظمة استخدأُ يتم 

  من خالل الرابط التالي:المعلومات ذات الصلة )االستبيان، الدليل الفني، إلخ( 
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https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=41  

4.I  . إدارة الجودة 

والمعايير التي وضعتها إدارة  يالمنهج، وفقا لإلطار جودتها، بما في ذلك مراقبة وتحليل ونشر بيانات الحماية االجتماعية جمعتتم عمليات 

 بما يتوافق مع تكنولوجيا المعلومات ومعايير اإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدولية.اإلحصاءات التابعة لمنظمة العمل الدولية، 

 

4.J ضمان الجودة . 

دورة تطبيق  يتم تنفيذو. الوطنيعلى الصعيد  تحقيقات الضمان االجتماعيل المستمرالتنفيذ  علىبيانات الحماية االجتماعية  جمع يعتمد

بالتنسيق الوثيق مع المكاتب الحكومية في البلدان المعنية، مع   تحقيقات الضمان االجتماعيومعالجة البيانات والمعلومات والمؤشرات من 

من  الوطنية. وتُستكمل المعلومات التي يتم جمعها على الصعيد منظمة العمل الدولية في المكاتب الميداني متخصصوقبل من  تقنيإشراف 

ساب مجموعة من المتغيرات والمؤشرات التي تشكل تحابالمعلومات من مصادر وطنية أخرى من أجل   تحقيقات الضمان االجتماعيخالل 

ة التي تقدم المعلومات، وكاالت الحكومرات مع لحماية االجتماعية. وتشمل ممارسات مراقبة الجودة إجراء مشاوالعالمية لبيانات القاعدة 

 .ومقارنات بقيم المتغيرات والمؤشرات التي تم الحصول عليها في السنوات السابقة، وتطبيق مجموعة من خوارزميات الحساب والتحقق

 

4.K  . تقييم الجودة 

 جودةلالعمل الدولية بالتقييم النهائي منظمة باالجتماعية تقوم وحدة الشؤون المالية العامة واإلكتوارية واإلحصاء التابعة إلدارة الحماية 

اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل  دائرةالتي وضعتها  الموحدةالمعلومات المتعلقة بالحماية االجتماعية. وتتبع هذه العملية معايير الجودة 

البيانات المحددة، يجري استعراض هذه القيم بمشاركة الوكاالت الوطنية المسؤولة عن إنتاج بيانات  جودةالشك في  تالدولية. وفي حاال

   تنشر المعلومات ذات الصلة. فلن يتمالحماية االجتماعية. وإذا تعذر توضيح هذه المسائل، 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

من مارس  دولة وإقليم. اعتبارا   214ة بيانات الحماية االجتماعية العالمية تتضمن بيانات عن االستفسار عن الضمان االجتماعي/ قاعد

 .دولة سنويا   70، تعالج منظمة العمل الدولية بيانات االستفسار عن الضمان االجتماعي لما يقرب من 2017

 .أيار/ومايو نيسان/أبريليتم إرسال نسخة محدثة ومعبأة مسبق ا من االستبيان إلى البلدان في 

 

 ( 2000لبعض السالسل من عام ) 2015لتسلسل الزمني: من ا

 

 :التفصيل

 .المؤشر حسب الجنس والفئات العمرية تفصيلكلما توفرت البيانات، يتم 

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :التباينمصادر  

 والوطنيةمصادر االختالفات بين األرقام العالمية 
التي تنتجها الدول ) إلى البيانات اإلدارية  التقديرات   (SSIتستند 
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 وابط:الر
ILOSTAT 

https://ilostat.ilo.org/data/ 

World Social Protection Data Dashboards 

https://wspdb.social-protection.org  

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=41
https://ilostat.ilo.org/
https://wspdb.social-protection.org/
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Social Security Inquiry (questionnaire):  

https://qpss.ilo.org/ 
 
Social Security Inquiry. Manual 2018: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53711 
 
ILO Social Protection Floors Recommendation (n°202), 2012 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_
LANG_CODE:3065524 
 
World Social Protection Report 2020-22 

https://wspr.social-protection.org  

 

https://qpss.ilo.org/
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53711
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3065524
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3065524
https://wspr.social-protection.org/

