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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 

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

0.dالسلسلة . 

 SI_COV_SOCINS )%( نسبة السكان المشمولين ببرامج التأمين االجتماعي

 SI_COV_SOCAST )%( نسبة السكان المشمولين ببرامج المساعدة االجتماعية

 SI_COV_LMKT)%(  نسبة السكان المشمولين ببرامج سوق العمل

0.e.   تحديث البيانات الوصفية 

 2021 ويولي/تموز 2

0  .fالمؤشرات ذات الصلة . 

  نسبة الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر ١-أ-١

 )التعليم والصحة والحماية االجتماعية(نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية  ٢-أ-١

 اإلنفاق االجتماعي العام لصالح الفقراء ١-ب-١

0.g.   المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 البنك الدولي

 

 البيانات  اإلبالغ عن.  1

1.Aالمنظمة . 

 البنك الدولي

 

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A.  والمفاهيمالتعريف 

 التعريف:

اعي إن تغطية برامج الحماية االجتماعية وبرامج العمل هي النسبة المئوية للسكان الذين يشاركون في الضمان االجتماعي وشبكة األمان االجتم

 و منتفعات البطالة وبرامج سوق العمل الفاعلة. وتشمل التقديرات الجهات المنتفعة المباشرة وغير المباشرة على حد سواء. 

 
 :المفاهيم



 2021تموز/يوليو  2آخر تحديث: 

تقدير هذا المؤشّر بحسب نوع البرنامج بالنسبة للسكان بالكامل وبحسب خمسيات توزيع الرعاية قبل التحويل وبعده على حدّ سواء. يتم  يتم

اطلس  -ASPIREجمع البرامج مع المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي وسوق العمل وفقاً لتصنيف مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية )

ن مؤشرات كافة برامج الحماية االجتماعية والعمل مجاميع خالصات أرقام المساعد  ة الحماية االجتماعية: مؤشرات المرونة واالنصاف(. وتؤمِّّ

 االجتماعية والضمان االجتماعي وسوق العمل. 

لرئيسية للبنك الدولي لتحليل نطاق برامج ( هو مجموعة المؤشرات اASPIREمؤشرات المرونة واالنصاف ) -أطلس الحماية االجتماعية و

ـ ASPIREمؤشرات المرونة واالنصاف ) -أطلس الحماية االجتماعية  ويوفرالحماية االجتماعية وأدائها.  بلدا بشأن المساعدة  125(، مؤشرات ل

الوطنية لألسر  السوحوبيانات  المشروعوالتأمين االجتماعي، وبرامج سوق العمل استنادا إلى البيانات اإلدارية على مستوى  ،االجتماعية

مستمر يسعى إلى تحسين نوعية بيانات الحماية االجتماعية والعمل وقابليتها للمقارنة وتوفّرها من أجل  مشروعوهو المعيشية على حد سواء. 

 التبليغ الجيّد لسياسات وبرامج مؤشرات الحماية االجتماعية والعمل.

2.B. وحدة القياس 

 المستفيدون كنسبة مئوية من إجمالي السكان والمجموعات السكانية )خُمس من نصيب الفرد من الرفاهية؛ الفقراء وغير الفقراء(

 

2.C. التصنيفات 

 :فئة على النحو التالي 12يشمل تصنيف البنك الدولي للحماية االجتماعية وبرامج العمل 

 تأمين اجتماعي آخر؛  (2)المعاشات التقاعدية،  (1)التأمين االجتماعي: 

 ؛السلبيةبرامج إدارة التراخيص  (2)، برامج إدارة التراخيص النشطة  (1)سوق العمل: 

المعاشات التقاعدية االجتماعية )غير   (3)التحويالت النقدية المشروطة،  (2)المشروطة، غير التحويالت النقدية  (1)المساعدة االجتماعية: 

األشغال العامة والعمل وخلق فرص العمل  (6، )التغذية في المدارس (5)الغذائية العينية،  التحويالت  (4)القائمة على االشتراكات(، 

 ى.األخر المساعدة االجتماعية (8)اإلعفاءات الضريبية واإلعانات المحددة الهدف،  (7)، المباشرة

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

مؤشرات المرونة واإلنصاف -االجتماعي تستند البيانات إلى مسوح األُسر المعيشية الممثّلة للبلد. ومصدر البيانات هو أطلس الحماية 

(ASPIRE ( والبنك الدولي )انظر الىwww.worldbank.org/aspire/.) 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

قوم فريق يتم جمع بيانات تسجيل الوحدة للمسوح األسرية الوطنية من قبل أجهزة اإلحصاء الوطنية ثم يتم تقديمها للبنك الدولي لغايات تحليلية. ي

ASPIRE  .بتوليف هذه المسوح لجعلها قابلة للمقارنة المنطقية بين البلدان وعلى مر الزمن 

 لتوليف بيانات المسوح األسرية على ثالث خطوات: ASPIREتعتمد منهجية 

 تحديد وتصنيف برامج خدمات العناية االجتماعية والعمل .1

 تتم مراجعة المسوح األسرية بشكل حذر لتحديد معلومات برنامج الحماية االجتماعية والعمل، وما إن يتم تحديد هذه المعلومات، يتم تنفيذ  

في  يتم تجميع متغيرات البرنامج وتوليفها :ثانياً مستويَين من التحليل: أوالً: يتم خلق المتغيرات لكل برنامج خاص بالبلد الموجود في المسح. 

وفئتَين خاصتَين للتحويل. يتم توثيق البرامج الخاصة بالبلد المشمولة في هذه الفئات الرئيسة   فئة من فئات الحماية االجتماعية والعمل 12

مع النظراء للحماية االجتماعية والعمل بالتفصيل في األسفل كما يتم تفعيلها مع فرق المهمات الخاصة بالبلد في البنك الدولي بالتنسيق الوثيق 

 في البلد.

في  وبغية توليد المؤشرات، يتم توليف المتغيرات التالية أيضاً: رقم تعريف األسر، الموقع )المدينة أو الريف(، حجم األسرة، حجم الراشدين 

 % من توزيع الرعاية.20األسرة، مجاميع الرعاية، وزن األسرة وخط الفقر، المعّرف بأفقر 
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 مجاميع الرعاية  .2

يع األسر في خمسيّات من التوزيع الرعاية )إما مجموع دخل األسرة أو االستهالك(. ويتم بذل الجهود الخاصة لضم المجاميع المحدّثة يتم توز

وهذه  مؤخراً الخاصة بالرعاية والمُتّفق عليها رسمياً مع أجهزة االحصاءات الوطنية/ و/أو المنسّقة من قبل الفرق الخاصة بالفقر اإلقليمي.

 ميع االجتماعية قابلة للمقارنة بين البلدان وعبر السنين من أجل رصد الفقر على الصعيد العالمي وقياس الرفاه.المجا

 تحويالت مكافئات القوة الشرائية  .3

ادل القوة بشروط تع 2011ثم تم التعبير عنها في عام  2011التحويل( ومجاميع الرفاه انكماشية مع قيم عام معدالت وجميع المتغيرات النقدية )

 الشرائية. ولهذا الغرض، يستخدم عامل تحويل تعادل القوة الشرائية الخاص.

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

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 العملية الجارية

 

3.D  البيانات.الجدول الزمني لنشر 

 العملية الجارية

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 البنك الدولي
 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 البنك الدولي
 

3.G. التفويض المؤسسي 

الفقر من خالل ( في البلدان المستفيدة باعتبارها جزءا أساسيا من مهمتها للحد من SPLيدعم البنك الدولي أنظمة الحماية االجتماعية والعمل )

لتعميق مشاركة البنك الدولي السبل الكفيلة للبنك الدولي أنظمة الحماية االجتماعية والعمل . تحدد استراتيجية للجميع النمو المستدام والشامل

لدولي لتتبع نتائج األداة الرئيسية للبنك ا ASPIRE. في هذا السياق ، يعد أنظمة الحماية االجتماعية والعملوقدرته ومعرفته وتأثيره في 

 .أنظمة الحماية االجتماعية والعملاستراتيجية 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

تشير إلى تعريف التغطية "الفعّالة" بقياس المستفيدين المباشرين وغير المباشرين الذين  ASPIRE س للحماية االجتماعيةإن مؤشرات أطل

ي، يحصلون على منتفعات حماية اجتماعية في الوقت نفسه الذي يتم فيه جمع البيانات الخاصة بمسح األسر المعيشية الممثّل على الصعيد الوطن

تويات مداخيل التقسيم الخمسي ومجموع السكان في المناطق الحضرية والريفية(. كضمن مجموعة مستهدَفة )مجموع السكان، لمختلف مس

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

قانون أو التي لديها منتفعات مضمونة إنما ال وال تشمل مؤشرات أطلس للحماية االجتماعية )في نسختها الحالية( الفئات المحمية من قبل ال

تحصل عليها في الوقت الذي يجري فيه المسح كاألشخاص الذين يساهمون بشكل فعلي بتعويضات المسنّين والذين يحق لهم بمنتفعات بلوغ 

 سن التقاعد.
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4.B. التعليقات والقيود 

ى أن مدى التقاط المعلومات بشأن تحويالت وبرامج معيّنة في المسوح األُسرية تواجه المسوح األسرية العديد من قيود. ومن المهم اإلشارة إل

ل حاالت يمكن أن تتغيّر كثيراً بين بلد وآخر. فغالباً ما ال تلتقط المسوح األُسرية عالم برامج الحماية االجتماعية والعمل في البلد، في أفض

األُسرية معلومات محدودة بشأن برامج الرعاية االجتماعية والعمل، فبعض المسوح  الممارسة فقط البرامج الكبرى. وتملك العديد من المسوح

ال تجمع سوى المعلومات حول المشاركة من دون شمل نسب التحويالت؛ وغيرها تشمل معلومات بشأن البرنامج ممزوجة مع التحويالت 

 الخاصة مما يجعل من الصعب عزل برامج الرعاية االجتماعية الفردية.

يتم  لتالي تبقى المعلومات بشأن برامج الرعاية االجتماعية والعمل المعنية ببلد ما والذي يشمله مؤشر أطلس للحماية االجتماعية محدودة بماوبا

يعتمد  التقاطه في المسح األسر المعيشية الوطني لهذا البلد وهو ال يمثّل بالضرورة عالم البرامج الموجودة في هذا البلد. باإلضافة إلى ذلك،

مدى توفّر مؤشرات أطلس على نوع االسئلة المشمولة في المسح. إذا كانت فقط أسئلة المشاركة في البرنامج هي ما يتم تضمينه في المسح، 

 وحدها المؤشرات غير المالية يمكن توليدها كحوادث التغطية والمستفيدين. 

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

ن م ؤشرات إال أن، للمسوح األسرية اإليجابية الوحيدة للسماح بتحاليل البرنامج بالتأثير على الرعاية األسرية . ومع مثل هذا التنبيه، تؤمِّّ

ASPIRE .المرتكزة على مسوح األسر قياساً تقريبياً ألداء أنظمة الحماية االجتماعية 

 

4.C. طريقة االحتساب 

مؤشرات المرونة واالنصاف، -وهو أطلس الحماية االجتماعية:  ASPIRE مسوح الوطنية الممثلة لألُسر باستخداميتم احتساب البيانات من ال

 ( /datatopics.worldbank.org/aspire راجع)  البنك الدولي

 

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

 

ز مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية على تحليل من الدرجة األولى لبيانات المسح األُسر المعيشية األساسية )من دون إسناد( بشكل عام ترتك

 وعلى منهجية موّحدة التي ال تعكس بالضرورة المعارف الخاصة بالبلد وعمق تحليل البلد المعتمد على مصادر بيانات مختلفة )البيانات على

 .المستوى االداري(

4.D  .التحقق 

 أجهزةمن  لألسر المعيشية الممثلة وطنياً  مسحبيانات   (ASPIRE) المرونة واالنصافمؤشرات  -لحماية االجتماعية اأطلس   يستخدم

عمليات التحقق الخاصة بها لضمان أجهزة اإلحصاء الوطنية . وتتبع  مؤشرات الحماية االجتماعية وأداء العملالوطنية لتقدير  ءاإلحصا

على هذه البيانات وعلى عمليات المصادقة  (ASPIRE) المرونة واالنصافمؤشرات  -لحماية االجتماعية اأطلس فريق  الجودة. ويعتمد

عندما تستخدم البيانات من مستودعها )في المقام األول لتجميع ممارسة البنك الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة من خالل والمواءمة 

 .(الرعاية

 

 على النتائج المتعلقة بتغطية برامج  (ASPIRE) المرونة واالنصافمؤشرات  -لحماية االجتماعية اأطلس فريق وعالوة على ذلك، يصادق 

، فضال عن مؤشرات األداء األخرى، وذلك من خالل المقارنة بين االتجاهات والتحليل، والمشاورات مع الحماية االجتماعية وأداء العمل 

أجهزة اإلحصاء ن المؤشرات وتصفيتها من قبل . ويتم التحقق مالوطنيينقادة أفرقة العمل التابعة للبنك الدولي، والمتخصصين، والنظراء 

 عند االقتضاء من قبل هذه المؤسسات قبل نشرها. الوطنية

 

4.E. التعديالت 

ثم تحويلها إلى قيم تعادل القوة  2011 عامإلى قيم  الرعايةبالنسبة للمقارنات اإلقليمية والعالمية، يتم تخفيض المتغيرات النقدية ومجموع 

 (.طريقة جمع البيانات. B.3الشرائية الدولية كما هو موضح أعاله )انظر 
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4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

(i) على مستوى البلد 

 ما من اسناد للبيانات

(ii) على المستويَين االقليمي والعالمي 

 خالل السنوات العشر الماضية. وال يتم إسناد أي سند. الوطنيةتحسب المجاميع اإلقليمية والعالمية من أحدث قيم البيانات 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 

 

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

 الوطني

األسر المعيشية التمثيلية الوطنية التي  مسوح - (ASPIRE) مؤشرات القدرة على التحمل واإلنصاف -أطلس للحماية االجتماعية م ستخدي

 .لجمع البيانات وتصنيفهاالوطنية. ولهذه المؤسسات منهجياتها الخاصة  ءاإلحصا أجهزةتجريها 

 

4.I  . إدارة الجودة 

 الحماية االجتماعية ومؤشرات لتقدير  (ASPIRE) المرونة واالنصافمؤشرات  -لحماية االجتماعية االتي يستخدمها أطلس  الخامالبيانات 

والتحقق من المنسقة  الرعاية مجاميعالوطنية. ويتم إنتاج البيانات ذات  ءاإلحصا أجهزةأداء العمل، هي بيانات مصدقة بالفعل من قبل 

 فريق صحتها من خالل ممارسة البنك الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة على أساس معاييرها الخاصة. وعالوة على ذلك، يكفل

 d-4ظر جودة مؤشرات األداء في أعقاب العملية المبينة أعاله )ان (ASPIRE) المرونة واالنصافمؤشرات  -لحماية االجتماعية اأطلس 

 التحقق(.

 

4.J ضمان الجودة . 

 

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 (2019-1998) توافر البيانات

؛ 10؛ الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 22؛ أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي: 25؛ أوروبا وآسيا الوسطى: 20شرق آسيا والمحيط الهادئ: 

 .8؛ جنوب آسيا:40جنوب الصحراء: أفريقيا 

 
  :التسلسل الزمني

 بيانات الفريق حسب المنطقة:ما يلي . المسوحالبيانات تعتمد على مدى توافر حيث الفرق غير المتوازنة، 

 AFR: 80  2019-1998بلداً في الفترة الزمنية  39نقطة بيانات لـ 

 EAP: 46  2018-1999 الزمنية بلداً في الفترة 20بيانات لـ  نقطة 

ECA: 96  2018-2004بلدا في الفترة الزمنية  25نقطة بيانات لـ 

LAC :145  2018-2001 الزمنية بلداً في الفترة 22نقطة بيانات لـ 



 2021تموز/يوليو  2آخر تحديث: 

 MNA :14  2012-2002الزمنية نقطة بيانات لعشرة بلدان في الفترة 

SAR :23 2017-2004بلدان في الفترة الزمنية  ثمنيةنقطة بيانات ل 

 

 :التفصيل

 حسب خطوط الفقر النسبية والدولية.، ووفقراء وغير فقراء ،المؤشرات حسب فئات الدخل/االستهالك، وسكان الريف والحضر تفصيلويتم 
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 :التباينمصادر 

والتقارير اإلقليمية/ التقديرات الوطنية للبنك الدولي، مازال هناك في حين يتم بذل الجهود لضمان اتّساق مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية 

 حاالت حيث تختلف مؤشرات أداء أطلس الحماية االجتماعية عن تقارير البنك الدولي بشأن البلد والتقديرات الوطنية.
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 الرابط:

www.worldbank.org 
 

 :المراجع
ASPIRE: The Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity, The World Bank 

(www.worldbank.org/aspire). 

 


