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 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ١الهدف  

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

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حسب الجنس، وحسب    )ب(:١-٣-١لمؤشر  ا
ا عن  والعاطلين  كاألطفال،  السكانية،  والحوامل،  الفئات  اإلعاقة،  واألشخاص ذوي  والمسنين،  لعمل، 

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء
 

 المعلومات المؤسسية 

 :الراعية المنظّمة 

 البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

المئوية للسكان الذين يشاركون في الضمان  إن تغطية برامج الحماية االجتماعية وبرامج العمل هي النسبة 

االجتماعي وشبكة األمان االجتماعي و منتفعات البطالة وبرامج سوق العمل الفاعلة. وتشمل التقديرات الجهات  

 باشرة وغير المباشرة على حد سواء.  المنتفعة الم

 األساس المنطقي:

مؤشرات المستفيدين    إلى تعريف  تشير  ASPIRE االجتماعيةأطلس للحماية   إن  "الفعّالة" بقياس  التغطية 

عات حماية اجتماعية في الوقت نفسه الذي يتم فيه جمع  غير المباشرين الذين يحصلون على منتفالمباشرين و

، كضمن مجموعة مستهدفَة )مجموع  سح األسر المعيشية الممثّل على الصعيد الوطنيالبيانات الخاصة بم

والريفية(. وتتعلّق    مجموع السكان في المناطق الحضريةمداخيل التقسيم الخمسي والسكان، لمختلف مستويات  

 المعنية بالقضاء على الفقر بكافة أشكاله.  1التغطية الفعّالة مباشرةً بأهداف التنمية المستدامة  

أو التي  وال تشمل مؤشرات أطلس للحماية االجتماعية )في نسختها الحالية( الفئات المحمية من قبل القانون  

عليها في الوقت الذي يجري فيه المسح كاألشخاص الذين يساهمون   ها منتفعات مضمونة إنما ال تحصللدي

 بشكل فعلي بتعويضات المسنّين والذين يحق لهم بمنتفعات بلوغ سن التقاعد.

 المفاهيم:

المؤشّر بحسب ن تقدير هذا  الرعاية قبل وبحسب خمسيات ت  وع البرنامج بالنسبة للسكان بالكامليتم  وزيع 

جمع البرامج مع المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي وسوق العمل   التحويل وبعده على حدّ سواء. يتم 

اطلس الحماية االجتماعية: مؤشرات المرونة    -ASPIREوفقاً لتصنيف مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية )

الحماية االجواالنصاف( ن مؤشرات كافة برامج  المساعدة  . وتؤّمِّ تماعية والعمل مجاميع خالصات أرقام 
 االجتماعية والضمان االجتماعي وسوق العمل.  
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إن أطلس الحماية االجتماعية هو من أولى عمليات البنك الدولي لتجميع مؤشرات الحماية االجتماعية والعمل  

للحماية االجتماعية وبرامج  تأثير الفقر  جداً، وذلك من أجل تحليل    المجموعة من مسوح أُسرية دولية معروفة
الحماية االجتماعية والعمل وقابليتها للمقارنة   بيانات  مستمر يسعى إلى تحسين نوعية  العمل. وهو برنامج 

 وتوفّرها من أجل التبليغ الجيّد لسياسات وبرامج مؤشرات الحماية االجتماعية والعمل.

 التعليقات والقيود:

قيود. ومن المهم اإلشارة إلى أن مدى التقاط المعلومات بشأن تحويالت  العديد من  المسوح األسرية  تواجه  
بلد وآخر. فغالباً ما ال تلتقط   يةمسوح األُسرالوبرامج معيّنة في    يةمسوح األُسر اليمكن أن تتغيّر كثيراً بين 

تملك  رى. وعالم برامج الحماية االجتماعية والعمل في البلد، في أفضل حاالت الممارسة فقط البرامج الكب

معلومات محدودة بشأن برامج الرعاية االجتماعية والعمل، فبعض المسوح ال ية  مسوح األُسرالالعديد من  
تجمع سوى المعلومات حول المشاركة من دون شمل نسب التحويالت؛ وغيرها تشمل معلومات بشأن البرنامج  

 ية االجتماعية الفردية.ممزوجة مع التحويالت الخاصة مما يجعل من الصعب عزل برامج الرعا

أطلس  مؤشر  ة والعمل المعنية ببلد ما والذي يشمله  المعلومات بشأن برامج الرعاية االجتماعي تبقى  وبالتالي

ال يمثّل بالضرورة    لهذا البلد وهو  الوطني  المعيشية  بما يتم التقاطه في المسح األسر  ةمحدود  للحماية االجتماعية
على نوع االسئلة  أطلس  البلد. باإلضافة إلى ذلك، يعتمد مدى توفّر مؤشرات   في هذا  ةالموجود  عالم البرامج 

في المسح، وحدها   يتم تضمينه  ما  البرنامج هي  أسئلة المشاركة في  كانت فقط  المشمولة في المسح. إذا 

   المؤشرات غير المالية يمكن توليدها كحوادث التغطية والمستفيدين.

 قابلة للمقارنة تماماً مع فئات البرامج المنسّقة والبلدان.  ASPIREونتيجةً لذلك، ليست مؤشرات أداء  

إال أن، للمسوح األسرية اإليجابية الوحيدة للسماح بتحاليل البرنامج بالتأثير على الرعاية األسرية . ومع مثل 

مؤشرات   ن  تؤّمِّ التنبيه،  ال  ASPIREهذا  أنظمة  ألداء  تقريبياً  األسر قياساً  على مسوح  حماية  المرتكزة 

 االجتماعية.

 المنهجية 

 طريقة االحتساب:

-االجتماعية : وهو أطلس الحماية  ASPIREالممثلة لألُسر باستخدام    الوطنيةيتم احتساب البيانات من المسوح  
 .(/datatopics.worldbank.org/aspire، البنك الدولي )راجع  فالمرونة واالنصا  ؤشراتم

 المستفيدين من مجموع السكان )أو المجموعة( / مجموع السكان )أو المجموعة(.التغطية تساوي عدد 

ح األُسري  بيانات المسة على تحليل من الدرجة األولى لبشكل عام ترتكز مؤشرات أطلس الحماية االجتماعي

 خاصة بالبلد وعمق لتي ال تعكس بالضرورة المعارف ال( وعلى منهجية موّحدة ااألساسي )من دون إسناد
 (.مصادر بيانات مختلفة )البيانات على المستوى االداري تحليل البلد المعتمد على  

 :التفصيل

 حسب الجنس، الفئة العمرية، خمسيات الدخل، وغيرها...  يمكن أن يتم التفصيل
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 معالجة البيانات الناقصة:

 على مستوى البلد •

 .ما من اسناد للبيانات

 والعالميعلى المستويَين االقليمي  •

. وما من عمليات  2000نذ العام  االقليمية والعالمية من القيم األحدث لبيانات البلد م  يتم احتساب المجاميع

 .اسناد

 االقليمية:  المجاميع

يتم احتساب التقديرات االقليمية والعالمية كمتوسّط معدّل كافة بيانات البلد المتوفرة والُمقاسة حسب عدد سكان  
 البلد.

 :مصادر التفاوت

الجهود لضمان اتّساق مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية والتقارير اإلقليمية/ التقدير  بذل  ات  في حين يتم 

مازال هناك حاالت حيث تختلف مؤشرات أداء أطلس الحماية االجتماعية عن تقارير  للبنك الدولي،    الوطنية
 .الوطنيةالبنك الدولي بشأن البلد والتقديرات  

 البيانات  مصادر

 الوصف:

إلى البيانات  هو أطلس الحماية االجتماعي مسوح األُسر الممثّلة للبلد. ومصدر البي تستند    مؤشرات-انات 

 .( والبنك الدوليASPIRE)المرونة واإلنصاف  

 عملية الجمع:

ثم يتم تقديمها للبنك الدولي  الوطنية  ت  من قبل الحكوما  الوطنيةتسجيل الوحدة للمسوح األسرية  يتم جمع بيانات 

بتوليف هذه المسوح لجعلها قابلة للمقارنة المنطقية بين البلدان وعلى مر    ASPIREلغايات تحليلية. يقوم فريق  

 الزمن.  

. تحديد وتصنيف فوائد وخدمات  1:  لتوليف بيانات المسوح األسرية على ثالث خطوات  ASPIREتعتمد منهجية  

والعم االجتماعية  مراجعة  وت  لالعناية  الحماية    يةمسوح األسرالتم  معلومات برنامج  لتحديد  حذر  بشكل 

االجتماعية والعمل، وما إن يتم تحديد هذه المعلومات، يتم تنفيذ مستويَين من التحليل: أوالً: يتم خلق المتغيرات  
ت المسح،  ي أدوارنامج األصلي غير متوفّر فلكل برنامج خاص بالبلد الموجود في المسح. وإذا كان إسم الب

وفقاً لكيفية بلورة السؤال والسياق    ASPIREسيبلغ المتغيّر عن الفئات الثانوية الموافِّقة لها في مؤشرات برنامج  

 .الوطني

فئة من فئات الحماية االجتماعية والعمل  12البرنامج وتوليفها في    باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع متغيرات   
وفئتَين خاصتَين للتحويل. يتم توثيق البرامج الخاصة بالبلد المشمولة في هذه الفئات الرئيسة للحماية االجتماعية  
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ل كما يتم تفعيلها مع فرق المهمات الخاصة بالبلد في البنك الدولي بالتنسيق الوثيق والعمل بالتفصيل في األسف

ة أيضاً: رقم تعريف األسر، الموقع  م توليف المتغيرات التاليبغية توليد المؤشرات، يتوالنظراء في البلد.  مع 
)المدينة أو الريف(، حجم األسرة، حجم الراشدين في األسرة، مجاميع الرعاية، وزن األسرة وخط الفقر،  

% من توزيع الرعاية.20المعّرف بأفقر    

 . مجاميع الرعاية2

مجموع دخل األسرة أو االستهالك(. ويتم بذل الجهود  ات من التوزيع الرعاية )إما  يتم توزيع األسر في خمسيّ

  /الوطنية االحصاءات    أجهزةالخاصة لضم المجاميع المحدّثة مؤخراً الخاصة بالرعاية والُمتّفق عليها رسمياً مع  

نية  من قبل الفرق الخاصة بالفقر االقليمي )أو قاعدة البيانات االجتماعية االقتصادية ألميركا الالتيأو المنسّقة  /و

في حالة أوروبا الشرقية  و ECAPOVفي حالة بلدان أميركا الالتينية وقاعدة بيانات   (SEDLACوالكاريبي  

مجاميع أيضاً مع  قبل البنك  الرعاية المُ  وبلدان آسيا الوسطى. إن مجاميع الرعاية هذه تتطابق  ستخدمة من 

 .POVCALرات الفقر لشبكة  يدالدولي وتق

 الشرائية:. تحويالت مكافئات القوة  3

ثم يتم تحويلها إلى الدوالر  المالية )معدالت التحويل( ومجاميع الرعاية إلى قيم  كافة المتغيرات   يتم انكماش

([ / ]برنامج المقارنات الدولية  CPI 2005 ( /t)  عاية]جميع التحويالت والر االميركي الدولي وفقاً لما يلي:

 لالستهالك الخاص.  2005  لسنة  مكافئات القوة الشرائية  معامل تحويل هوICP  (2005  )([ حيث  2005)

 .ADePTSP االلكترونيالبرنامج    ما إن يتم التنسيق بين المعلومات يتم توليد مؤشرات االداء باستخدام

 توافر البيانات

 الوصف:

عدد البلدان التي تملك على األقل نقطة بيانات ت الراهن )من ناحية حتى الوق 2010 عام  البيانات من توفّر 

؛  18الكاريبي:منطقة ؛ اميركا الالتينية و37؛ افريقيا:  19لهذا المؤشر: آسيا والهادئ:  2010واحدة بعد ال 

 .15أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:

 (:2009-2000لبيانات )ر اتواف 

و37؛ افريقيا:  33آسيا والهادئ:  ؛ أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا  22الكاريبي:منطقة؛ أميركا الالتينية 

 .21ونيوزيلندا واليابان:

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 عملية مستمرة

 البيانات:  نشر

 عملية مستمرة



2016يوليو  /تموز 19آخر تحديث:   

 الجهات المزّودة بالبيانات

 الدوليالبنك  

 الجهات المجّمعة للبيانات

 البنك الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.worldbank.org 

 المراجع:

ASPIRE: The Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity, The World Bank 
(datatopics.worldbank.org/aspire/). 
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