
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بعدد  ، وهو يُقاس حاليا  ٠٢٠٢القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام : ١-١الغاية 

 دوالر في اليوم 52.1األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس، والعمر، والوضع  :١-١-١المؤشر 
 الوظيفي، والموقع الجغرافي )حضري/ريفي(

 

 المعلومات المؤسسية

 المنّظمة / المنظمات:

 البنك الدولي

 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

ذين ى أنه النسبة المئوية للسكان العلدون خط الفقر الدولي  مؤشر نسبة السكان الذين يعيشونيتم تعريف 

فقد تم تحديد خط الفقر 9 1100دوالر أميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام  09.1بأقل من  ونعيشي

 11009دوالر اميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام  09.1الدولي الحالي ب

 

 األساس المنطقي:

التنمية القومية للعديد من تنمية العالمية وأيضا  على خّطة ال هي مسألة مهمة على خّطةإن مسألة رصد الفقر 

وقد أصدر البنك الدولي أولى تقديراته العالمية المتعلقة بالفقر في البلدان النامية من أجل تقرير التنمية البلدان9 

فاليون، )را ا  بلد 11( باستخدام بيانات مسوح األسر في 1..0: الفقر )البنك الدولي 1..0العالمية للعام 

ومنذ ذلك الحين حصل توّسعا  ملحوظا  في عدد البلدان التي أخذت تعتبر مسوح  (09..0دات، فان دي وال 

نويا  قاعدة بيانات يتم تحديثها سالدخل األسري واإلنفاق9 ولدى مجموعة بحوث التنمية الخاصة بالبنك الدولي 

ة تدير ( كما أن المجموعالبيانات أو النسخ المنقّحةكلما توفّرت بيانات جديدة )وبالتالي قد تحتوي على أحدث 

هي أداة حاسوبية تفاعلية تسمح للمستخدمين  PovcalNetإعادة تقييم كبيرة للتقّدم تجاه الفقر كل عام9  

دوال اميركي باليوم هذه األرقام الدولية القابلة للمقارنة على المستوى  190و .09بمطابقة تقديرات الفقر هذه 

 واالقليمي والقومي، كما تسمح لهم باحتساب قياسات الفقر للمجموعات القومية ولمختلف خطوط الفقر9 العالمية

إن البوابة االلكترونية للبيانات الخاصة بالفقر والمساواة تؤمن النفاذ لقاعدة البيانات ولوحات المتابعة السهلة 

تلف لمخهات مؤشرات الفقر وعدم المساواة االستخدام مع المخططات والخرائط التفاعلية التي تتصّور توجّ 

المناطق والبلدان استنادا  إلى خطوط الفقر القومية جنبا  إلى جنب والتقديرات الدولية القابلة للمقارنة9 كما 

وتعرض لوحات متابعة البلدان توّجهات في قياس حجم الفقر استنادا  إلى التقديرات الدولية القابلة للمقارنة 

 وتتطابق معهاPovcalNet 9شبكة والتي تصدرها 



 المفاهيم:

في عملية تقييم الفقر في بلد معيّن وكيفية تقليص الفقر بالطريقة األفضل على الفرد ان يرّكز طبيعيا  على خط 

ختلف خطوط في حين ت "؟فقر معيّن يُعتبر مالئما  لهذا البلد9 إنما كيف يمكننا التكلّم فعليا  عن " الفقر العالمي

لى آخر في حين تختلف خطوط الفقر من بلد إ "؟ما كيف يمكننا التكلّم فعليا  عن " الفقر العالميالفقر في بلد 

لدان األغنى ، بحيث أن البالناحية االقتصاديةمن  أيضا  بشكل كبير تتفاوتالشرائية، وكونها  بحسب قوة البلد

ق إنما من أجل قياس الفقر المطلق عالميا  وبشكل متّس في تعريف الفقر9تميل إلى اعتماد معايير معيشية أعلى 

من ناحية االستهالك علينا التعامل بنفس الطريقة مع شعبَين ذات نفس القوة الشرائية للسلع، ويكونا إما فقيَرين 

 وغير فقيَرين، حتى ولو كانا يعيشان في بلدان مختلفة9

في قياس الفقر المدقع،  يار مشترك، سعى البنك الدولي إلى تطبيق مع1..0منذ تقرير التنمية العالمية للعام 

معتمدا  على معنى الفقر في بلدان العالم األكثر فقرا 9 ويمكن قياس الرفاه المعيشي للسكان الذين يعيشون في 

ار المشترك المعيبلدان مختلفة بحسب مقياس مشترك من خالل تعديل الفوارق في القوة الشرائية للعمالت9 إن 

وتم تعديله للعملة المحلية  0.91دوالر أميركي باليوم، والذي تم قياسه بحسب أسعار العام  0المستخدم أي 

ألنه كان نموذجا  لخطوط الفقر  1..0لعام ختياره للتقرير العالمي للتنمية باستخدام مماثل القوة الشرائية، تم ا

لحين9 ومع تطّور االختالفات في كلفة المعيشة بين البلدان، كان ال بد في البلدان ذات الدخل المتدني في ذلك ا

ل القوة الشرائية من أجل انعكاس هذه يدة لمماثمن تحديث خط الفقر الدولي بشكل دوري باستخدام بيانات جد

 البنك الدولي عندما اعتمد 1101عام خير في تشرين األول/ أكتوبر من التغيّرات9 وقد حصل التغيير األ

9 وقبل ذلك حّدد تحديث العام 1100عام باستخدام مماثل القوة الشرائية ليكون خط الفقر الدولي دوالر ل 09.1

9 ويسعى قياس 1111 عامباستخدام مماثل القوة الشرائية لدوالر أميركي  0911ب خط الفقر الدولي  1119

كما يحصل  حقيقية لخط الفقر ثابتة عبر البلدان،إلى خطوط الفقر الدولية إلى اإلبقاء على القيمة ال الفقر المستند

لدولي ية العالمية للبنك األولية لمؤشرات التنماعند القيام بالمقارنة مع مرور الزمن9 وقد استخدمت االصدارات 

مماثالت القوة الشرائية من الجداول العالمية لجامعة بنسلفانيا من أجل تحويل القيم العملة المحلية إلى القوة 

رائية المقابلة الُمقاسة بالدوالر االميركي9 أما االصدارات الالحقة فقد استخدمت تقديرات ممائل القوة الش

   الصادرة عن برنامج المقارنات الدولية للبنك الدولي9 1100و 1111و 1..0عوام ة لالستهالك ألالشرائي

 التعليقات والقيود: 

وة مل تحويل مماثل القمعاوكمبوديا واالردن والوس،  فيردي، بنغالدش وكابو التالية خمسة بلدانتستخدم ال

دوالر باليوم9 ويعود هذا األمر إلى االنحراف  1و 0911ب وما يوازيه من خّطي فقر  1111عام الشرائية ل

 سعر صرف مماثل القوة الشرائية المتعلق بسعر صرف مؤشرات سعر االستهالك المحلي9في الكبير الحاصل 

 1101/1102في تقرير الرصد العالمي  090صندوق راجع ال صيلللمزيد من التفا

(report-monitoring-http://www.worldbank.org/en/publication/global9)  

بالرغم من التقّدم الحاصل في العقد الماضي، إال أن التحديات التي تواجه قياس الفقر ما زالت موجودة9 فتوقيت 

األكثر  لبلدانبدرجة كبيرة خاصة  في االمسوح االسرية وترددها ونوعيتها وقابليتها للمقارنة يجب أن تزداد 

 ضعيفة في الدول الصغيرة والبلدان ذات البيانات فقرا 9 ومازالت مسألة توافر بيانات رصد الفقر وجودة هذه

األوضاع الهّشة والبلدان ذات الدخل المتدني وحتى في بعض البلدان متوسطة الدخل9 إن التردد المتدني 

 واالفتقار إلى مقارنة البيانات المتوفرة في بعض البلدان يخلق عدم التأكد من حجم تقلّص نسبة الفقر9 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report


ت بيانات المسح، تظهر مسائل أخرى تتعلق بنوعية البيانات في قياس معايير معيشة إلى جانب ترّدد وتوقي

األسر9 تسأل المسوح أسئلة مفّصلة بشأن مصادر الدخل وكيفية انفاقه وهذه البيانات ال بد من تسجيلها بشكل 

ك من االستهالقياس الدخل بشكل دقيق ويقترب مفهوم ص مدّربين9 وبشكل عام، يصعب دقيق من قبل اشخا

مفهوم معايير العيش9 ويمكن أن يتغير الدخل مع الوقت حتى لو لم تتغير المعايير المعيشية9 إنما ال تتوفّر دائما  

البيانات المتعلقة باالستهالك: والتقديرات األجدد الواردة هنا تستخدم البيانات المتعلقة باالستهالك لحوالي ثلثي 

 البلدان9

إجراء المقارنة بشكل صارم على المسوح المشابهة بسبب االختالفات من ناحية التوقيت  ومع هذا، قد ال يمكن

ين بكما أن المقارنات أو من ناحية النوعية وحتى من ناحية مدى تدريب األشخاص الذين يسجلون التعدادات9 

هالك للسلع ية االستالبلدان على مستويات مختلفة من النمو تطرح أيضا  مشكلة محتملة بسبب االختالف في أهم

قيمة السوق المحلية لكافة أنواع االستهالك )بما فيها االسنتاج الذاتي، ويجب أن يتم تضمين   غير السوقية9

شمل كما ت9 ق على االستهالكفي مجموع االنفاة المتخلّفة( المهم جدا  خاصة  في األنظمة االقتصادية الريفي

 ك أو الدخل من االنتاج الذاتي إنما تختلف طرق التقدير هذه9الستهالا  لتقديرمعظم بيانات المسح اآلن 

 المنهجية

 طريقة االحتساب

تركا ، الدولية للبنك الدولي بتطبيق معيارا  مش دان بطريقة متّسقة، تقوم المقاييسمن أجل قياس الفقر عبر البل

دوالر أميركي  0ب معتمدا  على معنى "الفقر" في البلدان األكثر فقرا 9 وقد كان خط الفقر األصلي المتمثّل 

يمية في الدراسات األكادا  ناميا  فقط، معظمها من بلد 11باليوم يرتكز على مجموعة من الخطوط القومية ل

(9 في حين كان هذا أفضل ما يمكن القيام به في ذلك الحين، إال أن 0..0، رافييون وآخرونالثمانينيات )

النموذج بالكاد كان يمثّل البلدان النامية حتى في الثمانينيات9 منذ ذلك الحين، تم وضع خطوط للفقر الوطنية 

، اقترح كل من ا  ناميا  بلد 71ل للعديد من البلدان األخرى9 واستنادا  إلى تجميع جديد لخطوط فقر قومية 

ي باليوم9 دوالر أميرك 0911ب يتمثّل  خطا  جديدا  دوليا  للفقر .111رافيوون وتشن وسانغروال في العام 

 بلدا  في مجموعة بياناتهم9 01خط الفقر ألفقر وكان هذا متوسط معّدل 

، وهو 1100عام اثل القوة الشرائية لا يُعنى بممباليوم بم دوالرا   09.1المدقع الحالي ب وتم تحديد خط الفقر 

سلسل وفقا  لنصيب الفرد من تاألفقر والتي ت 10ال يمثّل خطوط الفقر القومية الموجودة في نفس الدول 

االستهالك9 ويحافظ خط الفقر الجديد على المعايير نفسها للفقر المدقع، أي خط الفقر الخاص بالبلدان األكثر 

 بتحديثها مستخدما  المعلومات األحدث المتعلقة بكلفة العيش في البلدان النامية9فقرا  في العالم، إنما يقوم 

عند قياس الفقر الدولي لبلد ما، يتم تحويل خط الفقر الدولي عند مماثل القوة الشرائية إلى العملة المحلية بحسب 

باستخدام أفضل ثم يتم تحوله مجددا  إلى األسعار الظاهرة في وقت حدوث المسح األسري  1100سعر العام 

ألسعار االستهالك9 )وبالمثل، يتم االعراب عن بيانات مسح االستهالك أو الدخل األسري للسنة متوفّر مؤشر 

رائية( ماثالت القوة الشالتي أُجري فيها المسح بأسعار مؤشر أسعار االستهالك األساسية ثم يتم تحويلها إلى م

9 إن كافة المقارنات بين األزمان هي حقيقية، بما أنه يتم تقييمها نفسه المسحم يتم احتساب مستوى الفقر من ث

باستخدام مؤشر أسعار االستهالك الخاصة بالبلد9 ويتم استخدام وسائل االستكمال/ االستقراء من أجل اصطفاف 

 لسنوات المرجعية تلك9التقديرات المبنية على المسح مع ا

 



 :التفصيل

 9دولي على تقديرات الفقر المفّصلةيتم العمل في البنك ال

 

   :معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد 

القليمية ا إال أنه، من أجل توليد المجاميع 9يح للكلمة لبيانات البلد الناقصة" بالمعنى الصحما من "اسناد

البيانات على مستوى البلد للسنوات المعنية بوقت حصول المسح9  اسنادالمية للسنوات المرجع، يتم والع

القسم ؤّمن ويإنما ليس للحلول محل بيانات المسح الفعلي9  البيانات في عمليه التجميع يتم استخدام هذهو

طريقة بشأن  من التفاصيل المزيدستويات االقليمية والعالمية على الميم الناقصة الالحق المتعلق بمعالجة الق

 9االسناد

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

د االقليمية، يجب أن تتوازى تقديرات البل المجاميعمن أجل مقارنة مستويات الفقر عبر البلدان واحتساب 

للبلدان التي ال تتوفّر فيها بيانات المسوح في السنة  مع سنة مرجعية مشتركة، الستكمال البيانات أوال  

ر أو قبل أو بعد أو قبل وبعد معا 9 كلما توفرت بيانات المسح )أي كلما توفرت بيانات المرجع إما تتوفّ 

 لسنوات مختلفة( كلما كان االستكمال دقيقا 9

لى لالستدالل عوتتطلب العملية تعديل متوسط الدخل أو االنفاق المالحظ في سنة المسح بمعامل النمو 

لتالي، ال بد من استكمال تخمينَين اثنين لتنفيذ هذه العملية: المستوى غير الُمالحظ في السنة المرجع9 وبا

 9يةسنة المرجعالتوزيع النمو المحايد ومعدال  حقيقيا  للنمو بين المسح و

إن توزيع النمو المحايد يفرض أن يتم تعديل مستويات الدخل أو االنفاق على النمو9 باعتبار أن التوزيع 

ض غيّر9 وتحت هذا االفتراض، من المفترالمالحَظين في سنة المسح يبقى غير متالمعني بالدخل أو االنفاق 

 استكمال تقدير الفقر في سنة معينة مع تطبيق معدل معين للنمو في الدخل أو االنفاق9

لذي يتم قياسه ا حقيقي باالستهالك إلى تغييرهالك الحقيقي للفرد معدالت التغيير في االستيجب أن تستند 

قارنة بيانات المسح الخاصة بالبلد على مدى سنوات مختلفة9 إال انه في الممارسة ال تتوفر من خالل م

بيانات المسح في معظم البلدان بشكل سنوي9 وبالتالي يتم استخدام التغير الحاصل في االستهالك الخاص 

مستند االستهالك الللفرد كما يتم قياسه في الحسابات القومية9 وفي حين ما من ضمانة أن قياس الدخل او 

إلى مسح يتغير على المستوى نفسه بالضبط مثل االستهالك الخاص في الحسابات القومية، إال أن هذا 

 األمر يبدو من أفضل الخيارات المتاحة9

عندما تقع السنة المرجع بين سنتَين لمسح ما يتم بناء تقدير لمتوسط االستهالك عند السنة المرجع من 

دالت المتوسطة التي تم استخالصها من المسوح صعودا  أو رجوعا  عند السنة المرجع9 خالل استقراء المع

ات المكتشفة التوزيعلرأس عند السنة المرجع بعد تطبيع لاما الخطوة الثانية فتتمثل باحتساب معدل الفقر 

 سنة المرجع9لفي سنتي المسح بمتوسط السنة المرجع9 مما يؤمن تقديَرين لمستويات الفقر على الفرد في ا



في السنة المرجعية9 إن المعدل النهائي لمعدل أعداد الفقراء  اءالفقرأعداد ين لمعدالت ويؤدي ذلك إلى تقدير

ر بيانات عندما تتوافوالذي تم اإلبالغ عنه بالنسبة للسنوات المرجعية هو االستكمال الداخلي الخطي لالثنين9 

االستقصاء من خالل تطبيق معدل النمو السنة المرجعية على متوسط ، يعتمد متوسط طمن سنة مسح واحدة فق

ية إلى هذا المرجع في االستهالك الفردي للفرد الواحد من الحسابات القومية9 ويستند تقدير الفقر في السنة

وتواتر  ددع 9 إن التغطية األفضل للبيانات هي من حيثةالتوزيع المالحظ في سنة المسح الواحد إلىوالمتوسط 

 .كانت التقديرات اإلقليمية أكثر موثوقيةلما كانت عملية التطويق أكثر دقة، ، وكالمتاحة مسوحال

 معدالت أعداد الفقراءاني المرجعي لمؤشرات السكلمنطقة ما المتوسط  أعداد الفقراء اإلجمالييمثّل معّدل 

نتاج مؤشر عدد السكان في المنطقة وإجمالي عبر البلدان في تلك المنطقة9 إن عدد الفقراء في كل منطقة هو 

 هو المعدل اإلقليمي9 يألسرامسح الدون من السكان في المنطقة9 ويفترض هذا أن معدل الفقر في بلد ما 

 

 االقليمية: المجاميع

لمتوازية تقديرات الفقر للسنوات ا ي في معظم البلدان، يجب أن يتم اشتقاقألن هذه المسوح ال تُجرى بشكل سنو

نوات المتوازية التقديرات للس ستكمال او االستقراء باستخدام بيانات الحسابات القومية9 ثم يتم تجميع هذهاالعبر 

 االقليمية والعالمية هي متوسط معدالت السكان9  قام االقليمية والعالمية9 إّن المجاميعاالر في

 :مصادر التفاوت

يتم تعريف معدل الفقر القومي عند خطوط الفقر إذ  الفقر العالمي9الفقر القومي عن مفهوم يختلف مفهوم 

الخاصة بالبلد وبالعمالت المحلية، والتي تختلف بالمعنى الحقيقي بين بلد وآخر وتختلف عن خط الفقر الدولي 

القومية بين البلدان أو دوالر أميركي باليوم9 وبالتالي ال يمكن مقارنة معدالت الفقر  09.1ب المعروف 

 دوالر اميركي باليوم9 09.1مقارنتها مع معدل الفقر 

 مصادر البيانات

 :فالوص

يتلقى البنك الدولي بشكل عام البيانات مباشرة من المكاتب االحصائية القومية9 وفي حاالت أخرى، يستخدم 

البيانات من  المثال يتلقى فهو على سبيلبيانات مكاتب االحصاءات القومية التي يتلقاها بطريقة غير مباشرة9 

مكاتب االحصاءات القومية تي تؤمن لال الخاصة بالدخلوروستات ومن برنامج دراسات لوكسمبورغ شبكة أ

للبنك الدولي البيانات التي حصلت عليها ونّسقتها9 ولدى يونيفيرسيتاد ناسيونال دي ال بالتا وارجنتين والبنك 

قاعدة البيانات االجتماعية االقتصادية الميركا الالتينية والكاريبي  sedlacقاعدة الدولي قاعدة مشتركة وهي 

 ا  التيني ا  بلد 12ن الفقر وغيره من المتغيرات التوزيعية واالجتماعية من ات متناسقة بشأوالتي تشمل احصاء

 لقومية9 استنادا  إلى البيانات الجزئية من مسوح أسرية تقودها مكاتب االحصاءات ا ا  وكاريبي

يتم الحصول على البيانات من خالل برامج خاصة بالبلد بما فيها برامج المساعدة التقنية واألنشطة التحليلية 

المشتركة وبناء القدرات9 وللبنك الدولي عالقات مع مكاتب االحصاءات القومية حول برامج عمل تشمل أنظمة 

ب ختصاصيون بموضوع الفقر من البنك الدولي مع مكاتاحصائية وتحليل للبيانات وينخرط علماء االقتصاد اال

 االحصاءات القومية بشكل واسع حول قياس الفقر وتحليله كجزء من أنشطة المساعدة التقنية9



لعاملة على موضوع الفقر والمسؤولة عن جمع تقديرات الفقر والتحقّق المجموعة العالمية ا ،البنك الدولي داخل

أنها تؤرشف مجموعات البيانات التي تحصل عليها من مكاتب االحصاءات القومية 9 كما من صّحتها وتقديرها

هدف هذه المجموعة بتأمين تحديث بيانات الفقر وعدم  نثم تقوم بتنسيقها وبتطبيق منهجيات مشتركة9 ويكم

ان تكون ومعايير ذات جودة عالية المساواة التي يقوم البنك الدولي بتوليدها وتحسينها ونشرها وبأن تالقي 

جيدة التوثيق ومتّسقة بين قنوات النشر9 ويقوم أعضاء المجموعة بتوليد وتحديث التقديرات من أجل نسبة 

السكان دون خط الفقر الدولي باستخدام البيانات الخام خاصة تلك التي تؤمنها حكومات البلدان المعنية9 ويتم 

ن بشؤون الفقر من خالل عالقاتهم مع مكاتب صيبيانات الخام من قبل االقتصاديين المتخصالحصول على ال

االحصاءات القومية كما ويتم التأكد من نوعيتها قبل طرحها للمزيد من التحليل9 ويمكن أن تكون هذه البيانات 

9 في المعنية الخام بيانات مسح تسجيل وحدة أو بيانات مجموعة بحسب االتفاق الحاصل مع حكومات البلدان

بل حكومات من قاسي في تقدير الفقر، المستوى المعيشي، وهي العنصر االس توليد مجاميعمعظم الحاالت، يتم 

منه ؤالبنك الدولي أن يبني مجمل رفاه العيش أو تعديل هذا المجمل الذي يفي بعض االحيان يكون على والبلد9 

 البلد9 

 الالئحة:

 اجع القسم المتعلق بمصادر البيانات9مباشرة  من مكاتب االحصاءات القومية أو غير مباشرة من غيرها9 ر

 عملية الجمع:

كافة أنواع التعديالت التي يجريها على البيانات االصلية ويجعلها إن البنك الدولي يشارك بشفافية منهجيات 

ووثائقه التحليلية المتنوعة(9 ويتم تطوير التقديرات  PovcalNetعامة )من خالل صفحته االلكترونية 

الخاصة بالفقر من قبل المحللين االقتصاديين الذين يعملون بشكل وثيق مع شركاء الحكومة القومية فيما يخص 

 كل تحديث لبيانات الفقر9 

 ر البيانات:تواف

 الوصف

 :نقطة بيانات واحدة على األقل بحسب المنطقة(فر البيانات )الذي يُقاس من ناحية عدد البلدان التي تملك اتو

إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ افريقيا:  21) 11آسيا والمحيط الهادئ: وحتى اآلن:  0202من العام 

إذا ما احتسبنا  10) .0الكاريبي: منطقة البحر إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ اميركا الالتينية و 29) 11

إذا ما احتسبنا التقديرات  11) 07؛ أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: المنمذجة(التقديرات 

 المنمذجة(9

إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ افريقيا:  21) 19آسيا والمحيط الهادئ:  :0222وحتى  0222من العام 

إذا ما احتسبنا  10) 10الكاريبي: منطقة البحر الالتينية و إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ اميركا 29) 27

إذا ما احتسبنا التقديرات  11) 11التقديرات المنمذجة(؛ أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: 

 المنمذجة(9

 :الجدول الزمني

 :جمع البيانات



الفقر العالمي للبنك الدولي9 عادة  ما يجري  جمع المصادر مازال ساريا  من قبل المجموعة العاملة على

 احتساب ارقام الفقر الجديدة باستخدام بيانات تحديث المصادر بين أيار/ مايو وأيلول/سبتمبر من كل سنة9

 :إصدار البيانات

تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحديث البيانات الخاصة بالفقر كل عام9 ويتم إصدار هذه التقديرات المحّدثة 

 االجتماعات السنوية للبنك الدولي في تشرين األول/ أكتوبر من كل عام9  في

 لبيانات:الجهات المزّودة با

عادة  ما يتلقى البنك الدولي البيانات من مكاتب االحصاءات القومية بشكل مباشر وفي حاالت أخرى بشكل 

 للمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بمصادر البيانات9 غير مباشر9

 لبيانات:الجهات المجّمعة ل

 البنك الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحدة:

www.worldbank.org 

 المراجع:

 للمزيد من المعلومات والمنهجيات، راجع الروابط التالية:

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/10/25114899/global-count-extreme-poor-

2012-data-issues-methodology-initial-results  

 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq  

 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0,4  

 

A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity: Concepts, Data, and 

the Twin Goals. (http://www.worldbank.org/en/research/publication/a-measured-approach-to-

ending-poverty-and-boosting-shared-prosperity) 

 



 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده : ٢-١الغاية 
 ٢٢٠٢وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل، بحلول عام 

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر  :١-٢-١المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف: 

ل الفقر . ومعدّ الذين يعيشون دون خط الفقر الوطنيهو النسبة المئوية لمجموع السكان  إن معّدل الفقر الوطني

 يث يُوجدحأو في الحاالت الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني )الريفي هو النسبة المئوية للسكان الريفيين 

نة فهو النسبة المئوية لسكان المدي ر الحضري(. أما معّدل الفق، فيتم استخدامه حينهاخط فقر ريفي منفصل

امه منفصل فيتم استخد ت حيث يوجد خط فقر حضريفي الحاال)أو  خط الفقر الوطنيالذين يعيشون دون 

 حينها(.

 األساس المنطقي:

ن م د. إذ تُستخدم خطوط الفقر الوطنيةلهو أمر مهم من أجل خطط التنمية الخاصة بالبل إن رصد الفقر الوطني

لبلد، وهي لأجل تأمين اتساق أكثر في التقديرات الدقيقة الخاصة بالفقر مع الظروف االقتصادية واالجتماعية 

 ليست مخّصصة إلجراء المقارنات الدولية بين معدالت الفقر.

 المفاهيم:

في عملية تقييم الفقر في بلد ما، وفي كيفية تقليص الفقر بالشكل األفضل وفقاً للتعاريف القومية، علينا أن نرّكز 

تها الشرائية، البلدان فيما يخص قو بطبيعة الحال على خط فقر يُعدّ مالئماً لذلك البلد. إذ تختلف خطوط الفقر بين

وهناك تفاوت كبير في االنحدار االقتصادي بمعنى أن البلدان األغنى تميل إلى اعتماد معايير معيشية أعلى 

كون لبعض قد يوفي تعريف الفقر. وحتى ضمن البلد الواحد، تكلفة المعيشة في المدن أعلى منها في الريف. 

 ى شرائية مختلفة.المدينة والريف لتمثيل قوالبلدان خطوط فقر منفصلة بين 

 التعليقات والقيود:

ح ح األسري. االعتراضات والقيود الكامنة في بيانات المسويرات الفقر القومي من بيانات المسيتم استنباط تقد

 نفسها تنطبق هنا أيضاً. 1-1-1طبق على تركيبة المؤشر التي تن



يضاً يجب ان تشمل أوممثّلة على الصعيد القومي. ديرات الفقر، يجب أن تكون مفيدة لتقالمسوح كي تكون 

المعلومات الكافية الحتساب تقدير شامل لمجموع االستهالك أو الدخل األسري )بما في ذلك االستهالك أو 

  الدخل من االنتاج الذاتي( وأن تبني توزيعاً قيماً وصحيحاً لالستهالك أو للدخل للفرد الواحد.

. فالدخل في العادة يصعب قياسه 1ن االستهالك هو المؤشر المفّضل للرفاه االجتماعي للعديد من األسبابإ

القطاع غير الرسمي قد ال يحصل على أجور مالية وال يصّرح  في يعملبدقّة. فالفقير على سبيل المثال الذي 

ل غير منتظمة؛ كما أن العديد من الناس عنها؛ كما أن العاملين لحسابهم الخاص يمّرون في الغالب بتدفقات دخ

المداخيل الزراعية. باإلضافة إلى ذلك، يتّفق االستهالك أفضل  خصوصية في المناطق الريفية يعتمدون على

مع فكرة مستوى المعيشة أكثر من فكرة الدخل، األمر الذي قد يتغيّر مع مرور الوقت إذا لم يتغيّر مستوى 

ك لتقدير ة على االستهالكلما سنحت الفرصة، يتم استخدام مؤشرات الرفاه المبنيالمعيشة الفعلي. وبالتالي، 

هنا. لكن البيانات المتعلقة باالستهالك ليست متوفرة دائماً. ففي أميركا الالتينية ودول  قياس الفقر المبلغ عنه

يار هذه الحاالت ما من خالكاريبي على سبيل المثال، تقوم غالبية البلدان بجمع بيانات الدخل األّولي. ففي 

 سوى باستخدام البيانات المتعلقة بالدخل.

يتم قياس االستهالك عبر استخدام أسئلة المسوح األسرية المتعلقة باإلنفاق الخاص بالطعام وغير الطعام 

 ةباإلضافة إلى الطعام المستهلك من اإلنتاج الذاتي لألسرة المعيشية، وهو مهم بشكل خاص في البلدان النامي

األكثر فقراً. ويتم جمع هذه المعلومات إما من خالل األسئلة التذكيرية التي تستخدم لوائح المواد االستهالكية، 

إنما هذه الوسائل ال تؤمن دائماً او من خالل اليوميات التي يسّجل فيها المستجيب كافة النفقات اليومية. 

كن أن يتم سوء تقدير االستهالك. تستخدم مختلف المسوح المعلومات المتكافئة، وبناًء على النهج المستخَدم يم

فترات استرجاعية أو مرجعية مختلفة. وباالستناد إلى التدفق الحقيق للنفقات، يتأثر معّدل االنفاق المبلّغ عنه 

بطول فترة التبليغ. فكلما طالت الفترة المرجعية كلما فشل المستجيبون على األرجح في تذّكر بعض النفقات، 

 صة المواد الغذائية، مما يؤدي إلى سوء تقدير النفقات الفعلية.خا

إن أفضل المسوح الُمطبّقة تدير لوائح مفّصلة عن مواد استهالكية معيّنة. ثم يتم بعدها ضّم هذه المواد الفردية 

 ن المستجيبينم طلبفيها الإنما العديد من المسوح تستخدم استبيانات يتم التي يتم جمعها من خالل االستبيانات. 

باالبالغ عن نفقاتهم المتعلقة بفئات أوسع من الطعام. بمعنى آخر، يتم ضّم مواد استهالكية معينة بشكل غير 

مباشر لدواعي تصميم االستبيان. األمر الذي يقّصر مدة المقابلة، مما يقلّص من كلفة المسح. كما أن المسح 

أيضاً لمن يجري المسح، األمر الذي قد يقود إلى حصول األقصر يخفف من احتمال تسبيب التعب للمستجيب و

األخطاء. إال أنه، هناك اثبات أيضاً بأن التغطية األقل تفصيالً لبعض المواد المعينة في االستبيان قد تؤدي إلى 

ً استبعاد بعض السلع  سوء تقدير لالستهالك األسري الفعلي. وإعادة استخدام االستبيان قد يسبب أيضا

 النقص في االبالغ.كية الجديدة مما يؤدي إلى المزيد من االستهال

في المسوح ألنها ترفض القيام باألمر أو بسبب  تشارك بعض العيّنات من االسر المعيشيةبشكل ثابت، ال 

غياب كل األفراد عن المنزل. وغالباً ما يُشار إلى هذا األمر بعدم استجابة الوحدة وهو يختلف عّما يُعرف 

 إنما يرفض اإلجابة عن بعض األسئلة كتلك دما يشارك أحد المستجيبينبة المادة، الذي يحصل عنبعدم استجا

أمر عشوائي، فما من قلق من التحيّز في  ما أن عدم االستجابة إلى المسح هوبباالستهالك وبالّدخل.  خاّصةال

                                                           
 Deaton, Angus (2003). “Household: م مؤشر االستهالك هو المفّضل االطالع على المرجع التاليلالطالع على مناقشة بخصوص ل 1 

Surveys, Consumption, and the Measurement of Poverty”. Economic Systems Research, Vol. 15, No. 2, June 2003 

 



من  يتوقّع استجابة األسر المعيشيةسح ممثالً للسكان. إال أنه ال االستدالالت المبنية على المسح؛ وسيظل الم

قد تكون األسر الغنية نسبيًا أقل احتمالية للمشاركة بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة ف .المداخيل المختلفة

ين ن أن يكونوا ممثللوقتها أو بسبب المخاوف من التدخل في شؤونها. ومن المتصور أن أشد الناس فقرا يمك

 ً يشية، سر المعّردون ويصعب الوصول إليهم في تصاميم المسوح المعيارية لألبعضهم مشف؛ تمثيال ناقصا

ستجابة م االعد ت نسبةإذا زادوقد يكون معزواًل ماديًا أو اجتماعيًا وبالتالي ال يمكن مقابلته بسهولة. م وبعضه

ثال االمت نسبة تا كانلمبالغة في تقدير الفقر. ولكن إذإلى ا حينها تميل المسوحالدخل، فارتفاع بشكل منهجي مع 

  .ةقاسة للتعويض عن حاالت الفقر المُ ، فستكون هناك آثار محتملواألغنياء جداً  جداً  راءلكل من الفق أقلّ 

مظاهر مهمة  في التقاط فقد يفشل قياس الفقر الُمستخلَصحتى إذا كانت بيانات المسح دقيقة بالكامل وشاملة، 

من الرفاه الفردي. على سبيل المثال، إن استخدام مقاييس االستهالك األسري يتجاهل احتمال عدم المساواة 

في األسر المعيشية. إال أن مقاييس الفقر المبنية على االستهالك أو الدخل هي مقاييس داللية إنما ال يمكن 

تقييم نوعية حياة الناس. إن معدل الفقر القومي، قياس "العد للفرد"  على أنها إحصاءات كافية لالتعامل معها 

إال أن أمامه عائق بأنه ال يلتقط عدم المساواة في الدخل بين الفقراء أو هو أحد أكثر المقاييس الشائعة للفقر. 

ر بالضبط قفهو يفشل على سبيل المثال باحتساب واقع أن بعض الناس قد يعيشون دون خط الف مدى عمق الفقر.

الذين يسعون لفعل أعظم تأثير ممكن على بينما آخرين يمرون في فشل أكبر بكثير. إن صانعي القرارات 

شعرون بالرغبة في توجيه موارد التخفيف من حدة الفقرتجاه الموارد األقرب إلى خط الفقر القياس للفرد قد ي

 )وبالتالي األقل فقراً(.

 ة والحضريةيالفقر الريفخطوط مثل ة مقاييس الفقر ضمن البلدان حين تمقارنقد تظهر بعض المسائل أيضاً عند 

ق هي أعلى نسبياً من كلفة المعيشة في المناط فكلفة الحياة في المناطق الحضرية مثالً قوى شرائية مختلفة. 

 لحضريالفقر الذا يجب أن يكون خط الريفية. ومن أسباب ذلك أن األغذية األساسية هي أغلى ثمناً في المدينة. 

ً أن الفرق بين خطوط الفقر المدينية  أعلى من خط الفقر في المناطق الريفية. إنما ليس من الواضح دائما

لخط الفقر  ض البلدان يكونوالريفية الموجودة في الممارسة ال تعكس سوى الفوارق في كلفة المعيشة. ففي بع

سمح بشراء سلع أكثر لالستهالك، مما يكون خط الفقر باالستخدام العام قيمة فعلية أعلى، اي أنه ي الحضري

نه م ع الفقر أعظم في المناطق الحضريةبأن يكون وضالريفي. وفي بعض االحيان، كان الفارق كبيراً جداً 

في المناطق الريفية، بالرغم من أن العكس موجود عندما نقوم بالتعديالت فقط بالنسبة للفوارق في كلفة 

بة للمقارنات الدولية، حين تكون القيمة الفعلية لخط الفقر مختلفة، فليس من الواضح ما مدى المعيشة. أما بالنس

 أهمية إجراء المقارنة بين الريف والمدينة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

أو المؤشر  الذين يعيشون دون خط الفقر الوطنيإن معادلة احتساب نسبة مجموع سكان المدينة والريف 

 العددي، هي على الشكل التالي:

𝑃0 =
1

𝑁
∑ 𝐼(𝑦𝑖 < 𝑧) =

𝑁𝑝

𝑁

𝑁

𝑖

=1

 

 حيث أن:



𝐼 ( هو وظيفة المؤشر الذي تبلغ قيمته ).كانت غير ذلك.  إذا 0وإذا ما كانت الجملة بين قوَسين صحيحة  1

𝑦𝑖وإذا ما كان االستهالك الفردي أو الدخل  )مثالً بالمعنى المطلق قد يكون الخط  𝑧أقل من خط الفقر القومي   

ويُعتبر  1( تساوي 0) 𝐼ثمن مجموعة من االستهالكات وبالمعنى الخاص نسبة مئوية من توزيع الدخل(، ثم 

هي مجموع السكان في المدينة أو في 𝑁 هي مجموع عدد الفقراء في المدينة أو في الريف و 𝑁𝑝الفرد فقيراً. 

 الريف.

ّصلة الممثلة قومياً التي تشمل اجابات مف يةمسوح األُسرمن المتعلقة باالستهالك أو بالدخل يتم جمع البيانات ال

عن االسئلة المتعلقة بعادات االنفاق وبمصدر الدخل. ويتم احتساب االستهالك بما فيه االستهالك من اإلنتاج 

ال من الحجم الفعلي لالسرة الذاتي أو الدخل لكل األسرة. في بعض الحاالت يتم احتساب حجم األسرة الفعّ 

لتعكس الكفاءات المقدَّرة في االستهالك؛ وقد يتم إجراء التعديالت لتعكس عدد األطفال في األسرة. يتم جمع 

 عدد األشخاص في هذه األَُسر لتقدير عدد األشخاص الفقراء.

في بعض  واالجتماعية. إن معدالت الفقر القومي تستخدم خط فقر خاص بالبلد، لعكس ظروف البلد االقتصادية

الحاالت، يتم تعديل خط الفقر القومي في مناطق مختلفة )كالمدينة والريف( ضمن البلد الحتساب الفوارق في 

ما أعلى من خط الفقر الريفي؛ م كل عام، يتم وضع خط الفقر الحضرياألسعار أو توفّر السلع والخدمات. بش

 السكن في المناطق الريفية. لى نسبياً فييعكس اكالف المعيشة األع

 التفصيل:

 .هو بين المناطق الريفية والحضريةالجمع الوحيد 

 معالجة الِقيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

يتم احتساب القيم الناقصة من االستهالك لبعض المواد على أنها تساوي صفر. وهو أمر نموذجي يحصل 

الي االنفاق . وبالتاً عن االستهالك يُحتسب االستهالك صفرفي معالجة بيانات المسح. وإذا لم يتم التبليغ 

 .اً االستهالكي يساوي صفر

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ألن خطوط الفقر القومية تكون خاصة بالبلد، ما من تجميع على المستويَين اإلقليمي والعالمي.

 االقليمية: المجاميع

 ال ينطبق

 :التفاوتمصادر 

 طنيية. ويتم تعريف معدل الفقر الوهي مفهوم مختلف عن تقديرات الفقر الدول الفقر الوطنيإن تقديرات 

على مستوى خطوط الفقر الخاصة بالبلد بالعمالت المحلية والتي تختلف بالمعنى الحقيقي بين البلدان 

يمكن مقارنة معدالت  دوالر أميركي لليوم. وبالتالي ال0..1وتختلف عن خط الفقر الدولي الذي يساوي 

 دوالر أميركي لليوم.  0..1بين البلدان أو مع معدل الفقر الذي يساوي  الفقر الوطني



 مصادر البيانات

 الوصف:

( وفي ةالقومي اتتب االحصاءامن إنتاج حكومات البلد وملكها )كمك ةً ما تكون تقديرات الفقر الوطنيعاد

ر دالدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي. وعندما تص بعض األحيان مع المساعدة التقنية من البنك

ة ، يقوم الفريق العامل على الفقر العالمي التابع للبنك الدولي بتقييم المنهجيالحكومة تقديرات الفقر الوطني

البيانات الخام كلما سنحت الفرصة التقديرات مع  من قبل الحكومة، والتحقّق من صّحة الُمستخدمة

اء االقتصاد في البلد من أجل النشر. يتم نشر التقديرات الُموافق عليها مع البيانات الوصفية واستشارة خبر

 وأيضاً في قاعدة بيانات الفقر والمساواة الخاصة بالبنك الدولي. في قاعدة بيانات مؤشر التنمية العالمية

الخاصة بالفقر. فالبنك الدولي يحّضر بشكل دوري تقييمات خاصة  مصدر آخر هو تقييمات البنك الدولي

بالفقر للبلدان التي تملك برنامجاً فاعالً بالتعاون الوثيق مع المعاهد القومية ووكاالت أخرى تعنى بالتنمية 

 لفقرعن مدى اتبلّغ تقديرات الفقر هذه ومجموعات المجتمع المدني بما فيها منظمات األشخاص الفقراء. و

وأسبابه وتقترح استراتيجيات لتقليص الفقر. وتقييمات الفقر هذه تعتبر المصدر المتوفر األفضل للمعلومات 

بشأن تقديرات الفقر باستخدام خطوط الفقر القومية. هي غالباً ما تشمل تقييمات منفصلة عن الفقر المديني 

 والريفي.

 عملية الجمع:

. يتم التابع للبنك الدولي العالمي المعني بالفقر فريق العمل إن عملية الجمع هي عملية مستمرة من قبل

 .العالميةمؤشر التنمية  2تحديث البيانات في مؤشر التنمية العالمية فصلياً بعد موعد تحديث قاعدة بيانات

 فر البياناتاتو

 الوصف:

ً البياناتالعلى توفّر المسوح األسرية ويعتمد توافر البيانات   تحاليل لبيانات هذه المسوح. تتوفر حاليا

 على التوالي. اً بلد 103و 101و 131ل والحضريلمجموع الفقر وللفقر الريفي 

 الزمنية: السالسل

. وألن هناك اختالف بين البلدان في المجهود المبذول والقدرة 1011و 1.91تتوفر البيانات بين األعوام 

 على جمع وتحليل بيانات المسوح، يختلف طول السلسلة الزمنية بين بلد وآخر بشكل كبير. 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

ً ا يكون سنوييتم تحديد موعد جمع المصادر من قبل حكومة البلد. فبعضه أقل ألمر يكون اوللبعض اآلخر  ا

 .اً تردد
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 إصدار البيانات:

 1012نهاية شهر آذار/ مارس 

 البياناتالجهات المزّودة ب

 مكاتب االحصاءات القومية

 

 لبياناتالجهات المجّمعة ل

 مجموعة العمل المعنية بالفقر العالمي –البنك الدولي 

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

 

 البوابة االلكترونية الخاصة بالفقر والعدالة
 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/ 
 

 المراجع:

 
Deaton, Angus. 2003. “Household Surveys, Consumption, and the Measurement of Poverty”. Economic 

Systems Research, Vol. 15, No. 2, June 2003 

Deaton, Angus; Zaidi, Salman. 2002. Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare 

Analysis. LSMS Working Paper; No. 135. World Bank.  

World Bank 2008. Poverty data: A supplement to World Development Indicators 2008. Washington, DC.  

 

 المؤشرات ذات الصلة

نسبة السكان دون خط الفقر الدولي بحسب الجنس والسن والعمل والموقع الجغرافي )المدينة/  :1-1-1المؤشر 

 الريف(

http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/


 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام وطنية تنفيذ نظم : ٣-١الغاية 
 ، تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء٠٢٣٢

االجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية  :)أ( ١-٣-١لمؤشر ا
الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، 

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة العمل الدولية

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

من شمله ا ينسبة األشخاص الذين تتم تغطيتهم بشكل فعّال في نظام الحماية االجتماعي وم يعكس هذا المؤشر

ن األساسي للحماية االجتماعية: مصالح الطفل واألم، الدعم لألشخاص الذين حدود دنيا . كما أنه يعكس المكّوِّ

 وضحايا إصابات العمل واألشخاص المسنّين.ال عمل لديهم، األشخاص ذوي اإلعاقات 

تأمين  بشكل فعلي في مخططيتم قياس التغطية الفعّالة للحماية االجتماعية بعدد األشخاص الذين إما يساهمون 

 )المحسوبة أو غير المحسوبة(. اجتماعي أو يتلقون االستحقاقات

 المفاهيم:

الوالدة  ثييحداألطفال تشمل أنظمة الحماية االجتماعية خطط اسهامية وغير اسهامية لألطفال والحوامل و

ًّ وإلصابات العمل ولأل واألشخاص في سّن العمل قات. وتؤمن الحدود الدنيا شخاص ذوي االعاواألكبر سنا

في كافة حاالت الطوارئ الرئيسة على مدى دورة الحياة كما تم  االجتماعية مستوى أّولي على األقللحماية ل

ا في ( الُمشار إليه212)رقم  2102لحماية االجتماعية للعام التوصيات الخاصة بالحدود الدنيا لتعريفها في 

 .3-0المستدامة  أهداف التنمية

( الخطط 2ماعي اإلسهامي؛ )( التأمين االجت0تقييم التغطية والنواقص الحاصلة فيها، يجب التمييز بين )وعند 

( الخطط المدروسة األسلوب التي تغطي 3التي تغطي كافة السكان )أو كافة السكان في فئة معيّنة(؛ ) الشاملة

 و/أو األصول.بشكل أساسي كافة األشخاص الذين ينجحون في التحليل المطلوب للدخل 

 التعليقات والقيود:

تحقيق الضمان االجتماعي التابع لمنظمة العمل وهو  يتم جمع البيانات من خالل مسح إداري جاٍر منذ عقود،

الدولية. وكلما أّمنت البلد البيانات، يتم تفصيل المؤشر بحسب الجنس. كما تتوفر المؤشرات المفّصلة بحسب 

 البلد والمنطقة.



 المنهجية

تغطية الفعّالة لألطفال والعاطلين عن العمل والمسنّين مؤشرات منفصلة بغية تمييز ال تشمل الحسابات

ل في حال حصلت أي إصابة عم ال المضمونينواألشخاص ذوي االعاقات والحوامل وحديثي الوالدة والعمّ 

 المعنيين.لتغطية كحّصة من عدد السكان حالة، يتم التعبير غن ا . ولكلوالفقراء والضعفاء

موعة بحسب المجل األرقام من بلدان كل منطقة الذي يُقاس يتم الحصول على النتائج االقليمية كمتوسط معدّ 

 السكانية المعنية.

 يتم الحصول على المؤشرات على النحو التالي:

  لتقاعد لنسبة األشخاص األكبر سناً الذي يتلقون تعويضاً: معّدل األشخاص الذين تخّطوا السن العادية

 ويتلقون تعويضاً للشيخوخة نسبةً لألشخاص فوق السن العادية للتقاعد.

  نسبة األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يتلقون تعويضاً: معدل األشخاص الذين يتلقون تعويضاً عن اإلعاقة

 نسبةً لألشخاص الذين يعانون من إعاقة حاّدة.

  يضات وي ينتفعن من تع: معّدل النساء الالتضات األمومةتعوينسبة النساء الالتي يلدن وتغطيهّن

تي يلدن في السنة نفسها )والمقّدرة بحسب معدالت عمر الخصوبة أو بحسب األمومة نسبةً للنساء الال

 عدد الوالدات من التوائم(. عدد الوالدات الحيّة مع تصحيح

  /ى األُسر التي تحصل علنسبة األطفال الذين تغطيهم تعويضات الحماية االجتماعية؛ معّدل األطفال

 تعويضات على األطفال نسبةً لمجموع عدد األطفال/ األُسر التي لديها أطفال.

  نسبة العاطلين عن العمل الذين يحصلون على تعويضات: معّدل من يتلقون منتفعات من العاطلين

 عن العمل نسبةً لعدد األشخاص العاطلين عن العمل.

 ات حوادث العمل؛ معّدل العاملين الذين يشملهم تأمين إصابات نسبة العاملين الذين تغطيهم تعويض

 العمل نسبةً لمجموع العمالة.

 ين يحصلون على المنتفعات؛ معّدل األشخاص الذين يتلقون المساعدة نسبة األشخاص الضعفاء الذ

 ناالجتماعية نسبةً لمجموع الفئات الضعيفة من الناس. ويتم احتساب هذا األخير عبر اختزالهم م

مجموع السكان من الناس ذي الفئة العمرية العاملة والذين يساهمون في مخطط تأمين اجتماعي او 

يحصلون على منتفعات اسهامية وأيضاً كافة األشخاص الذين تخطوا سن التقاعد والذين يحصلون 

 على منتفعات اسهامية.

 نبمخططات اسهامية واألشخاص المتلقين لّي كمعّدل مجموع األشخاص المحمييويتم احتساب المؤشر الك

    لمنتفعات اسهامية أو غير اسهامية نسبةً لمجموع السكان.

 مصادر البيانات

 الوصف:

يانات للب الدورية منظمة العمل الدوليةهو تحقيقات الضمان االجتماعي، ومجموعة المصدر األساسي للبيانات 

 والمالية وغيرها.للعمل والضمان االجتماعي والرعاية ية المأخوذة من الوزارات الوطنية االدار



منظمة العمل الدولية المصدر العالمي األساسي كانت تحقيقات الضمان االجتماعي الخاصة ب ،0591منذ العام 

للبيانات االدارية المتعلقة بالحماية االجتماعية. أما مصدر البيانات الثانوي فيشمل قاعدات البيانات العالمية 

وفرة المتعلقة باحصاءات الحماية االجتماعية بما فيها احصاءات البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة المت

برنامج األمم المتحدة الخاص بالمرأة والرابطة الدولية لمساعدة المسنين ومنظمة التعاون ( واليونيسف) ةللطفول

ماعي. مما يشّكل قاعدة البيانات العالمية والتنمية في الميدان االقتصادي، والجمعية الدولية للضمان االجت

 تقرير الحماية االجتماعيةل الخاصة بالحماية االجتماعية. وهي تؤمن مصدراً فريداً للمعلومات وتشّكل قاعدةً 

عية اية االجتماالحم ل دوري التوجهات االنمائية لنظمالعالمي الرئيس لمنظمة العمل الدولية، الذي يقّدم بشك

 (.اً بلد 083التي تؤمن البيانات لعدد كبير من البلدان ) د الدنيابما فيها الحدو

 ر البياناتتواف

 نيااية االجتماعية بما فيها الحدود الدالبيانات بشأن أنظمة الحمبيانات الحماية االجتماعية العالمية قاعدة تؤمن 

 .اً بلد 083ل 

 الجهات المزّودة بالبيانات

االجتماعي والرعاية والمالية وغيرها( من خالل تحقيق الضمان االجتماعي الحكومات )وزارات الضمان 

 لمنظمة العمل الدولية.

 للبيانات الجهات المجّمعة

 منظمة العمل الدولية

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.ilo.org/ilostat 

http://www.socila-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?id=10 

 المراجع:

Social Security Inquiry. Manual 2016: 

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 2014/2015: 

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf  

 

 

 

http://www.ilo.org/ilostat
http://www.socila-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?id=10
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
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf


   



 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام وطنية تنفيذ نظم : ٣-١الغاية 
  ، تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء٠٢٣٢

االجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية : )ب( ١-٣-١لمؤشرا
الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، 

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمات:المنظمة/ 

 البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

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

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

 باشرة وغير المباشرة على حد سواء. المالمنتفعة 

 األساس المنطقي:

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

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

، كضمن مجموعة مستهدفَة )مجموع سح األسر المعيشية الممثّل على الصعيد الوطنيبم البيانات الخاصة

ة(. وتتعلّق والريفي مجموع السكان في المناطق الحضريةالسكان، لمختلف مستويات مداخيل التقسيم الخمسي و

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

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

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

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

 المفاهيم:

ل وبحسب خمسيات توزيع الرعاية قب وع البرنامج بالنسبة للسكان بالكامليتم تقدير هذا المؤّشر بحسب ن

لبرامج مع المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي وسوق العمل التحويل وبعده على حّد سواء. يتم جمع ا

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

ن مؤشرات كافة برامج الحماية االجتماعية والعمل مجاميع خالصات أرقام المساعدة واالنصاف( . وتؤّمِّ

 والضمان االجتماعي وسوق العمل. االجتماعية 



إن أطلس الحماية االجتماعية هو من أولى عمليات البنك الدولي لتجميع مؤشرات الحماية االجتماعية والعمل 

تأثير الفقر للحماية االجتماعية وبرامج جداً، وذلك من أجل تحليل  المجموعة من مسوح أُسرية دولية معروفة

إلى تحسين نوعية بيانات الحماية االجتماعية والعمل وقابليتها للمقارنة  العمل. وهو برنامج مستمر يسعى

 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 

 يةوح األُسرمساليمكن أن تتغيّر كثيراً بين بلد وآخر. فغالباً ما ال تلتقط  يةمسوح األُسرالوبرامج معيّنة في 

ملك ترى. 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 ر مؤشة والعمل المعنية ببلد ما والذي يشمله المعلومات بشأن برامج الرعاية االجتماعي تبقى وبالتالي

الم ال يمثّل بالضرورة ع بما يتم التقاطه في المسح األسري القومي لهذا البلد وهو ةمحدود للحماية االجتماعية

مولة على نوع االسئلة المشأطلس باإلضافة إلى ذلك، يعتمد مدى توفّر مؤشرات في هذا البلد.  ةالموجود البرامج

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

  المالية يمكن توليدها كحوادث التغطية والمستفيدين.

 ابلة للمقارنة تماماً مع فئات البرامج المنّسقة والبلدان.ق ASPIREونتيجةً لذلك، ليست مؤشرات أداء 

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

ن مؤشرات  ً ألداء أنظمة الحماية  ASPIREهذا التنبيه، تؤّمِّ ً تقريبيا المرتكزة على مسوح األسر قياسا

 جتماعية.اال

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

-االجتماعية: وهو أطلس الحماية ASPIREيتم احتساب البيانات من المسوح القومية الممثلة لألُسر باستخدام 

 .(/datatopics.worldbank.org/aspire، البنك الدولي )راجع فالمرونة واالنصا مؤشرات

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

سري ح األُ 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 االداريتحليل البلد المعتمد على 

 :التفصيل

 بحسب الجنس، الفئة العمرية، خمسيات الدخل، وغيرها... يمكن أن يتم التفصيل

 



 معالجة البيانات الناقصة:

 على مستوى البلد 

 .ما من اسناد للبيانات

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

. وما من عمليات 0222نذ العام االقليمية والعالمية من القيم األحدث لبيانات البلد م يتم احتساب المجاميع

 .اسناد

 االقليمية:  المجاميع

يتم احتساب التقديرات االقليمية والعالمية كمتوّسط معّدل كافة بيانات البلد المتوفرة والُمقاسة بحسب عدد سكان 

 البلد.

 :مصادر التفاوت

ت االجهود لضمان اتّساق مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية والتقارير اإلقليمية/ التقديرفي حين يتم بذل 

مازال هناك حاالت حيث تختلف مؤشرات أداء أطلس الحماية االجتماعية عن تقارير القومية للبنك الدولي، 

 البنك الدولي بشأن البلد والتقديرات القومية.

 مصادر البيانات

 الوصف:

 اتمؤشر-انات هو أطلس الحماية االجتماعي مسوح األُسر الممثّلة للبلد. ومصدر البي ت إلىتستند البيانا

 .( والبنك الدوليASPIRE)المرونة واإلنصاف 

 عملية الجمع:

الدولي  ت القومية ثم يتم تقديمها للبنكمن قبل الحكوما تسجيل الوحدة للمسوح األسرية القوميةيتم 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 

بشكل حذر لتحديد معلومات برنامج الحماية  يةمسوح األسرالتم مراجعة وت اعية والعملالعناية االجتم

االجتماعية والعمل، وما إن يتم تحديد هذه المعلومات، يتم تنفيذ مستويَين من التحليل: أوالً: يتم خلق المتغيرات 

سح، ت المر متوفّر في أدوارنامج األصلي غيلكل 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 

 القومي.

  فئة من فئات الحماية االجتماعية والعمل 10البرنامج وتوليفها في  باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع متغيرات

تحويل. يتم توثيق البرامج الخاصة بالبلد المشمولة في هذه الفئات الرئيسة للحماية االجتماعية وفئتَين خاصتَين لل



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

الموقع  لتالية أيضاً: رقم تعريف األسر،بغية توليد المؤشرات، يتم توليف المتغيرات اومع النظراء في البلد. 

)المدينة أو الريف(، حجم األسرة، حجم الراشدين في األسرة، مجاميع الرعاية، وزن األسرة وخط الفقر، 

 من توزيع الرعاية. %02المعّرف بأفقر 

 . مجاميع الرعاية0

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

الخاصة لضم المجاميع المحّدثة مؤخراً الخاصة بالرعاية والُمتّفق عليها رسمياً مع مكاتب االحصاءات القومية/ 

من قبل الفرق الخاصة بالفقر االقليمي )أو قاعدة البيانات االجتماعية االقتصادية ألميركا الالتينية أو المنّسقة /و

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

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

 .POVCALرات الفقر لشبكة يدالدولي وتق

 . تحويالت مكافئات القوة الشرائية:3

والر ثم يتم تحويلها إلى الدالمالية )معدالت التحويل( ومجاميع الرعاية إلى قيم كافة المتغيرات  شيتم انكما

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

 لالستهالك الخاص. ٠٢٢٢ لسنة مكافئات القوة الشرائية معامل تحويل هوICP (0222 )([ حيث 0222)

 .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 0212 عام توفّر البيانات من

؛ 11الكاريبي:منطقة ؛ اميركا الالتينية و33؛ افريقيا: 11لهذا المؤشر: آسيا والهادئ:  0212واحدة بعد ال 

 .12أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:

 (:0222-0222ر البيانات )تواف

شمالية وأستراليا ؛ أوروبا وأميركا ال00الكاريبي:منطقة؛ أميركا الالتينية و33؛ افريقيا: 33آسيا والهادئ: 

 .01ونيوزيلندا واليابان:

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 عملية مستمرة

 البيانات: إصدار

 عملية مستمرة



 

 الجهات المزّودة بالبيانات

 البنك الدولي

 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/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/


 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر : ٥-١الغاية 
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

٠٢٠٢ 

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل  :١-٥-١المؤشر 
 من السكان شخص 000 000

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNISDRمكتب األمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

القوا حتفهم خالل الكارثة أو مباشرةً بعد حدوثها، كنتيجة مباشرة : عدد األشخاص الذين األشخاص المتوفّون

 للحدث الخطير.

األشخاص غير المعروف مصيرهم منذ الحدث الخطير. وتشمل هذه الفئة األشخاص الذين  دالمفقودون: عد

بالرغم من عدم وجود دليل حّسي. إن بيانات عدد الوفيات وعدد المفقودين هي بيانات حصرية يعتبرون متوفون 

 .بشكل متبادل

 المتأثرون: األشخاص المتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بحدٍث خطير.

المتأثرون بشكل مباشر: األشخاص الذين يعانون من إصابة أو مرض أو غيرها من التداعيات الصحية؛ أو 

تغيير موقعهم أو الذين عانوا من ضرٍر مباشر طال أصولهم المعيشية  شخاص الذين تم إجالؤهم أو نقلهم أواأل

 واالقتصادية والعينية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

المتأثرون بشكل غير مباشر: األشخاص الذين يعانون من ظروف غير التأثيرات المباشرة أو باإلضافة إليها، 

دقيقة والخدمات األساسية والتجارة والعمل البُنى تحتية الوقت جّراء خلل أو تغيّر اقتصادي، أو في ال مع مرور

 فيزيولوجية.الصحية أوالجتماعية والظروف االأو 

ونتيجة المصاعب في تقييم المجموعة الكاملة لكل العناصر المتأثرة )بشكل مباشر أو غير *في هذا المؤشر، 

بشكل  نمؤشر من شأنه أن يقدّر "المتأثري مم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث استخداممباشر( يقترح مكتب األ

رة بشكل من البيانات المتوف تأتّى. إن المؤشر وبالرغم من أنه ليس مثالياً، يغير مباشر" كبديل لعدد المتأثرين

واسع والتي يمكن استخدامها بشكل دائم بين البلدان ومع مرور الزمن لقياس تحقيق الغاية )ب( من إطار عمل 

 سنداي.



)أ( يتم تنظيم فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية بشأن المؤشرات والمصطلحات المتعلقة بتقليص خطر 

(، وهو يضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدّم العالمي 96/482)قرار الكوارث، من قبل الجمعية العامة 

في تنفيذ إطار عمل سنداي. ومن شأن هذه المؤشرات في النهاية أن تعكس االتفاقيات حول مؤشرات إطار عمل 

 سنداي.

 المنطقي: األساس

لتي تمثّل قيمة ا ،الواسعة النطاقباألحداث الكارثية  بشكل كبيرخسائر الكوارث المتعلقة بالوفيات بيانات تتأثر 

. ويوصي عداد ملحوظة من األشخاص الذين ماتوامهمة في ما خّص نسبة الوفيات بما أنها تشمل عادةً أخارجة 

عن البيانات بحسب الحدث، لذا يمكن إجراء  لحد من مخاطر الكوارث البلدان باالبالغمكتب األمم المتحدة ل

التي بما فيها مثل هذه األحداث الكارثية أو باستثنائها ولحقيقية من قبل االثنين تحليل إضافي لتحديد االتجاهات ا

 يمكن أن تمثّل قِيم متطّرفة مهمة في ما يتعلق بالوفيات.

 المفاهيم:

 راجع التعاريف الواردة أدناه.

 التعليقات والقيود:

ة وتتطابق مع هذه المبادئ التوجيهي ال تملك كل البلدان قاعدة بيانات قومية قابلة للمقارنة لخسائر الكوارث

أن تقوم كافة البلدان  4242( وبالتالي من المتوقّع بحلول العام اً بلد 86)بالرغم من أن التغطية الحالية تتعدّى 

ل بخسائر الكوارث وفقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية للفريق العامببناء/ أو تعديل قاعدات بيانات قومية خاصة 

 .OEIWGلي المفتوح العضوية الحكومي الدو

عضوية، لحكومي الدولي المفتوح الاألولى والثانية للفريق العامل ا ّر بحسب الدول األعضاء في الجلستَينوكما أُقِ 

لتصريح ان من المتوفين، حتى أن عملية جمع البيانات قد تتطلّب ال يتم جمع البيانات المتعلقة بالمفقودين أو الُمعدّي

 ة.عنها كل على حد

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

صفحة(  082وطويلة )حوالي بشكل كبير مالحظة: إن منهجية االحتساب للعديد من المؤشرات هي شاملة 

. ويفّضل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ق هذه البيانات الوصفيةوعلى األرجح خارج نطا

اإلشارة إلى مخرجات الفريق العامل الحكومي الدولي التي تؤمن منهجية مفّصلة وكاملة لكل مؤشر ولكل مؤشر 

 ثانوي. 

 ن هذه المنهجيات على الرابط التالي: أحداث نسخة م يمكن الحصول على

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

on%20Indicators.pdf 

 ملّخص قصير:



 نات خسائر الكوارث القومية مقسومبيا من قاعداتالبيانات المتعلقة بالمؤشرات الثانوية ذات الصلة  مجموع

على مجموع االرقام ذات الصلة ببيانات السكان العالمية )كالبنك الدولي أو معلومات احصاءات االمم المتحدة(. 

سيتم احتساب العديد من هذه المؤشرات كما للمؤشرات الثانوية.  احتساب االشخاص المتأثرين كمجموع وسيتم

ة ل هكتار من الزراعة وللماشياحدة، وعدد العّمال لكالثانوية بناًء على متوسط معدّل البلد من السكان لألسرة الو

 لتجارة.وللصناعة ول

 

 التّفصيل:

باإلضافة إلى توصيات كل من الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية وفريق الخبراء المشترك بين 

البلد،  سببح-بيانات: الوصي األمانة العامة بتفصيل الوكاالت المعني بمؤشرات االهداف االنمائية لأللفية، ت

شأن ل ببحسب الحدث، بحسب نوع الخطر، بحسب عائلة الخطر )باستخدام تصنيف البحث الدولي المتكام

وية وغير وفيزيائية والحيالمخاطر الطبيعية منها المناخية والمائية والجوية والجي أخطار الكوارث، يمكن تفصيل

 (.الطبيعية

 / المفقودين.بحسب األشخاص المتوفين -

ً باإلضافة إلى ذلك يقترح الفريق العامل الحكوم - حسب السن ب ي الدولي المفتوح العضوية التفصيل أيضا

والجنس وموقع السكن وغيرها من الخصائص )كاإلعاقة( ذات الصلة والممكنة بغية التوافق مع 

 متطلبات أهداف التنمية المستدامة. وتشّجع األمانة العامة اعتماد هذه التوصيات.

 أيضاً بحسب "موقع السكن": مثالياً بحسب الوحدة االدارية والشبه قومية الشبيهة بالبلدية. صيلالتف -

 :يم الناقصةمعالجة الق  

 على مستوى البلد 

في قاعدة بيانات خسارات الكوارث القومية تعتبر القيم المفقودة أو المحددة بصفر هي نفسها. وهي إحدى 

أوضاع الكوارث، التي تحسب فقط التأثيرات التي حصلت. ففي العادة، عواقب الشكل النموذجي لتقارير 

التأثيرات التي ال تحصل ال يتم التبليغ عنها ببساطة )فما من تقارير غير مباشرة بأن ما من شيء حصل 

                 فمثالً إذا لم يكن من تأثير للكارثة على الزراعة ببساطة ال يتم ذكر قسم الزراعة في التقرير المجموع     

 ثير حاصل(.ه ما من تأعوضاً عن قسم ينّص على أن

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 االقليمية: المجاميع

 راجع طريقة االحتساب.

 لنسبة الوفيات للبلد مقسومة على مجموع السكان. يتم احتسابها على أنها مجموع

 :مصادر التفاوت



ة فقط (: تسّجل مصادر البيانات الدوليالصغيرة المدى أو الكبيرة المدى أو تستثنيهاالعتبة )تشمل الكوارث 

فقط االحداث ، على سبيل المثال، EMDAT التي تتخطى عتبة التأثير. إذ تسّجل قاعدة بياناتاالحداث 

 بيانات اعداتال تسجل قوأو اعالن دولي. حالة إصابة  022حاالت وفاة وأكثر من  02التي تسّجل أكثر من

مما  ،التي قامت بالتأمين على الخسائر لتأمين أو إعادة التأمين سوى األحداثباالكوارث العالمية الخاصة 

 سوق التأمين المنخفض.بًا على البلدان ذات يؤثر سل

  

 المنهجية / التعريف: تستخدم مصادر البيانات الدولية مصادر بيانات ثانوية لتجميع مجموعات البيانات الخاصة

، مما يؤدي إلى جيات غير موحدة أو حتى غير متسقةعادةً ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منهو بها.

 إنتاج مجموعات بيانات غير متجانسة.

  

روضة بسبب القيود المف ،ال يجمع جامعو البيانات الدوليونالمالحظة )بيانات المستوى الوطني أكثر شموالً(: 

صادر م أو تلك التي ال تذكرهاألحداث التي ال يتم نشرها دوليًا، من ا اً كبير اً عددإلى المعلومات،  لنفاذعلى ا

 البيانات الثانوية المستخدمة.

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر  تم إبالغها إلىالتي ي، خسائر الكوارث الوطنيةب الخاصة بياناتالدة قاع

 UNISDR الكوارث

  

 جمع:العملية 

  

الكوارث  رخسائبيانات وطنية خاصة ب اعداتمستوى القطري ببناء / تعديل قعلى ال ونالرسمي ءسيقوم النظرا

 .OEIWGطبقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن 

  
 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

 بلد: 000حوالي 

  

ات ومنهجية أدو والتي تستخدم خاصة بخسائر الكوارث بيانات وطنية اعدةعدد البلدان التي لديها قحالياً بلغ ي

DesInventar 98 .ًنمية التالكوارث الواردة في اإلبالغ عن أهداف  خسائربالنظر إلى متطلبات بيانات  بلدا

دول األعضاء ببناء أو تعديل أن تقوم جميع ال 0000، من المتوقع بحلول عام المستدامة وأهداف إطار سنداي

 .OEIWGوفقًا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن فقدان  خاصة بخسائر الكوارث بيانات اعداتق

  



 السالسل الزمنية:

  

 : قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية0002إلى عام  0880من عام 

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

0002-0009 

  

 إصدار البيانات:

  

 0008، وهي أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام 0002األولية في عام ات البيانات مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 س::اال

  

وكاالت ذات أغراض تقوم الكوارث الوطنية و ئرخساب خاصة بيانات اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد الوكاالت الوطنية إلدارة بما في ذلك  بإدارتها خاصة

وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية  ، وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.الجوية

الحد من مخاطر  ي مجال، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل فتي تجري برامج بحثية طويلة األجلال

بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق  اعدات، وقوارث والمخاطركوإدارة الالكوارث 

 مرتفعاً للغاية.

  

 وصف:ال

  

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات  ئرخسااعدة البيانات الخاصة بفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد إلدارة أغراض خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية 

وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية  ، وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.الجوية

مجال الحد من مخاطر ، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في تي تجري برامج بحثية طويلة األجلال

بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق  اعدات، وقوارث والمخاطركوإدارة الالكوارث 

 مرتفعاً للغاية.

 

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  



 UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

  
 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Conce

pt٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

عمل الخبراء الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية  مجموعة   الجمعيةُ العامة لألمم المتحدة منحت

مجموعة من وضع مسؤولية ( OEIWGبالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث )

هي ينتن من المتوقّع أ ، مقابل السبعة األهداف العالمية.التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي المؤشرات لقياس

إلى الجمعية تقريره أن يقوم بتقديم و 0002ديسمبر كانون األول/ بحلول  OEIWG فريق الخبراء عمل

بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية  وقد اعترف كل من فريق الخبراء المشترك العامة للنظر فيه.

ولية زيادة تنقيح وتطوير ؤمس ولت، وقد أOEIWGواللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة رسمياً بدور المستدامة 

 المتعلقة بالكوارث إلى مجموعة العمل هذه.أهداف التنمية المستدامة منهجية مؤشرات 

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التالي أحدث نسخة من المستنداتيمكن االّطالع على 

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-

intersessional-documents 

  
 صلةالمؤشرات ذات ال

  

؛ 2-00؛ 0-00ألف؛ -8؛ 0-8؛ 2-2ألف؛ -4دال؛ -2؛ 8-2؛ 2-2؛ 4-0؛ 0-02باء؛ -00؛ 5-00؛ 0-5

 8-05؛ 2-05؛ 0-05؛ 0-05؛ 0-04باء؛ -02ألف؛ -02؛ 2-02؛ 0-02جيم؛ -00
 



 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر  :٥-١الغاية 
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

٠٢٠٢ 

 الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي اإلجمالي العالمي: ٠-٥-١المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (UNISDRالكوارث )مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من 

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

ة الموجودة ألصول الماديالذي يصيب النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي االقتصادية المباشرة: القيمة ا ئرالخسا

 تكاد تكون الخسائر االقتصادية المباشرة معادلة للضرر المادي. في المنطقة المتأثرة.

  

خاطر بالحد من ميقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة  ]أ[

التقدم  بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس ،(96/482الجمعية العامة )القرار  شّكلتهالذي و ،الكوارث

ية االتفاقيات على مؤشرات إطار في النهاأن تعكس هذه المؤشرات ومن شأن  نداي.العالمي في تنفيذ إطار س

 نداي.س

  

 األساس المنطقي:

  
ية ، والتي تمثل القيم الخارجباألحداث الكارثية واسعة النطاق بشكل كبيرتتأثر بيانات خسائر الكوارث 

ويوصي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث البلدان باإلبالغ عن البيانات بحسب الحدث،  المهمة.

لكارثية أو ا لذا يمكن إجراء تحليل إضافي لتحديد االتجاهات الحقيقية من قبل االثنين بما فيها مثل هذه األحداث

 باستثنائها والتي يمكن أن تمثّل قِيم متطّرفة مهمة.

 التعليقات والقيود:

  

ال تملك كل البلدان قاعدة بيانات قومية قابلة للمقارنة لخسائر الكوارث وتتطابق مع هذه المبادئ التوجيهية 

أن تقوم كافة البلدان  4242ول العام بلداً( وبالتالي من المتوقّع بحل 86)بالرغم من أن التغطية الحالية تتعّدى 



ً للتوصيات والمبادئ التوجيهية للفريق  ببناء/ أو تعديل قاعدات بيانات قومية خاصة بخسائر الكوارث وفقا

 .OEIWGالعامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  
صفحة(  081مالحظة: إن منهجية االحتساب للعديد من المؤشرات هي شاملة بشكل كبير وطويلة )حوالي 

وعلى األرجح خارج نطاق هذه البيانات الوصفية. ويفّضل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 ملة لكل مؤشر ولكل مؤشراإلشارة إلى مخرجات الفريق العامل الحكومي الدولي التي تؤمن منهجية مفّصلة وكا

 ثانوي. 

 يمكن الحصول على أحداث نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي: 

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

%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

 ملّخص قصير:

 اتالخسائر في الوحدر المادية )الوطنية األصلية قيمة األضرا الكوارثخسائر بيانات  اعداتعادةً ما تسجل ق

، التي تحتاج إلى التحويل إلى القيمة النقدية وفقًا لمنهجية البنية التحتية وما إلى ذلك(أو في  ،السكنية

UNISDR.* ت الدوالر ، ثابي اإلجمالي العالمي )معدل التضخمتنقسم القيمة العالمية المحولة إلى الناتج المحل

 األمريكي( محسوبًا من مؤشرات التنمية للبنك الدولي.

  

 تفصيل:ال

  

، يةناخالمالمخاطر حسب بر )على سبيل المثال، التصنيف طسب نوع الخحب، حسب الحدثبحسب البلد، ب

 (IRDRممكن بعد تصنيف وغير الطبيعية  حيوية، والجوية، والجيوفيزيائية، والمائيةوال

  

 وما إلى ذلك( قاتاألصول )الصحة / التعليم / الطر الخسائر منحسب فئة ب

  

 (4-5-11للمؤشر النقل ) بحسب وسيلة

  

 (4-5-11 للمؤشرحسب قطاع الخدمات )ب

  

 :ناقصةعالج القيم ال

  
                بلدعلى مستوى ال 

  



ى بصفر هي نفسها. وهي إحد في قاعدة بيانات خسارات الكوارث القومية تعتبر القيم المفقودة أو المحددة

عواقب الشكل النموذجي لتقارير أوضاع الكوارث، التي تحسب فقط التأثيرات التي حصلت. ففي العادة، 

التأثيرات التي ال تحصل ال يتم التبليغ عنها ببساطة )فما من تقارير غير مباشرة بأن ما من شيء حصل 

ببساطة ال يتم ذكر قسم الزراعة في التقرير المجموع                       فمثالً إذا لم يكن من تأثير للكارثة على الزراعة

 عوضاً عن قسم ينّص على أنه ما من تأثير حاصل(.

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

 ال ينطبق

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 ساب.تحطريقة االراجع 

  

 عالمي.على إجمالي الناتج المحلي ال قتصادية المباشرة لكل بلد مقسوم  مجموع الخسائر اال اعلى أنه اسابهتحايتم 

  

 :فاوتمصادر الت

  

العتبة )تشمل الكوارث الصغيرة المدى أو الكبيرة المدى أو تستثنيها(: تسّجل مصادر البيانات الدولية فقط 

، على سبيل المثال، فقط االحداث التي EMDATاالحداث التي تتخطى عتبة التأثير. إذ تسّجل قاعدة بيانات 

 بيانات اعداتال تسجل قولي. وحالة إصابة أو اعالن د 122حاالت وفاة وأكثر من  12تسّجل أكثر من

لتأمين أو إعادة التأمين سوى األحداث التي قامت بالتأمين على الخسائر، مما يؤثر باالكوارث العالمية الخاصة 

 سلبًا على البلدان ذات سوق التأمين المنخفض.

  

انات الخاصة وعات البيالمنهجية / التعريف: تستخدم مصادر البيانات الدولية مصادر بيانات ثانوية لتجميع مجم

، مما يؤدي إلى إنتاج جيات غير موحدة أو حتى غير متسقةعادةً ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منه بها.

 مجموعات بيانات غير متجانسة.

  

روضة بسبب القيود المف ،ال يجمع جامعو البيانات الدوليونالمالحظة )بيانات المستوى الوطني أكثر شموالً(: 

صادر م تلك التي ال تذكرهاحداث التي ال يتم نشرها دوليًا أو من األ اً كبير اً عددإلى المعلومات،  لنفاذعلى ا

 البيانات الثانوية المستخدمة.

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  



مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر  تم إبالغها إلىالتي ي، خسائر الكوارث الوطنيةب الخاصة بياناتالدة قاع

 UNISDR الكوارث

  

 جمع:العملية 

  

الكوارث  رخسائبيانات وطنية خاصة ب اعداتعلى المستوى القطري ببناء / تعديل ق ونالرسمي ءسيقوم النظرا

 .OEIWGطبقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن 
 

 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

 بلد: 122حوالي 

  

ات ومنهجية أدو والتي تستخدم خاصة بخسائر الكوارث بيانات وطنية اعدةعدد البلدان التي لديها قحالياً يبلغ 

DesInventar 86 .ًالكوارث الواردة في اإلبالغ عن أهداف التنمية  خسائربالنظر إلى متطلبات بيانات  بلدا

أن تقوم جميع الدول األعضاء ببناء أو تعديل  4242المستدامة وأهداف إطار سنداي، من المتوقع بحلول عام 

 .OEIWGفقدان وفقًا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن  خاصة بخسائر الكوارث بيانات اعداتق

  

 السالسل الزمنية:

  

 : قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية4212إلى عام  1662ن عام م

  
 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

  

4212-4218 

  

 إصدار البيانات:

  

 4216، وهي أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام 4212ات البيانات األولية في عام مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 سم:اال

  



وكاالت ذات أغراض تقوم الكوارث الوطنية و ئرخساب خاصة بيانات اعداتمعظم البلدان، يتم إنشاء ق في

بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد  بإدارتها خاصة

وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية  الجوية، وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.

الحد من مخاطر  جالالتي تجري برامج بحثية طويلة األجل، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في م

بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق  اعدات، وقكوارث والمخاطروإدارة الالكوارث 

 مرتفعاً للغاية.

  

 وصف:ال

  

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات  ئرخسااعدة البيانات الخاصة بفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

أغراض خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد 

وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية  الجوية، وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.

مجال الحد من مخاطر ثية طويلة األجل، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في التي تجري برامج بح

بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق  اعدات، وقكوارث والمخاطروإدارة الالكوارث 

 مرتفعاً للغاية.

 

  

  الجهات المجّمعة للبيانات

 

  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 

 المراجع

  

 دليل الموارد الموّحد:

 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Conce

pt٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

عمل الخبراء الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية  مجموعة   الجمعيةُ العامة لألمم المتحدة منحت

وضع مجموعة من مسؤولية ( OEIWGبالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث )

ينتهي ن من المتوقّع أ المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

تقريره إلى الجمعية أن يقوم بتقديم و 4219ديسمبر كانون األول/ بحلول  OEIWG فريق الخبراء عمل

وقد اعترف كل من فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية  العامة للنظر فيه.

ولية زيادة تنقيح وتطوير ؤمس ولت، وقد أOEIWGواللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة رسمياً بدور المستدامة 

 المتعلقة بالكوارث إلى مجموعة العمل هذه.أهداف التنمية المستدامة منهجية مؤشرات 

  



http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التالي أحدث نسخة من المستنداتيمكن االّطالع على 
  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-
intersessional-documents 

 صلةالمؤشرات ذات ال

  

؛ 2-11؛ 1-11ألف؛ -6؛ 1-6؛ 9-9ألف؛ -2دال؛ -2؛ 6-2؛ 9-2؛ 2-4؛ 1-12باء؛ -11؛ 5-11؛ 1-5

 6-15؛ 2-15؛ 4-15؛ 1-15؛ 4-12باء؛ -12ألف؛ -12؛ 2-12؛ 4-12جيم؛ -11
 

  
 



 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر  :٥-١الغاية 
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

0202 

ع م مخاطر الكوارث تمشيا  عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من  :٣-٥-١المؤشر 
 0202-0202سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  إطار

  
 المعلومات المؤسسية

  

 المنظمة/ المنظمات:

  

 (UNISDRالكوارث )مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من 

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر  ]أ[

بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم  ،(96/082الجمعية العامة )القرار  شّكلتهالذي و ،الكوارث

النهاية االتفاقيات على مؤشرات إطار  فيأن تعكس هذه المؤشرات ومن شأن  العالمي في تنفيذ إطار سنداي.

  .سنداي

 

 األساس المنطقي:

  

ة إن زياد نداي للحد من مخاطر الكوارث.أهداف التنمية المستدامة وإطار سسيقوم المؤشر ببناء جسر بين 

و إليها التي يدعو، وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث عدد الحكومات الوطنية التي تتبنى

 تساهم في التنمية المستدامة من المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.من شأنها أن إطار سنداي، 

  

 التعليقات والقيود:

  

تقارير  ترفعمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي مع و 0222و في عام غهيو إطار عمل بدأت عملية رصد

عي دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDRإلى 

ت "عملية رصد ، أنتج0202وخالل دورات اإلبالغ األربع حتى عام  و.غللتقدم في تنفيذ إطار عمل هيو

 توىو" أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سياسة الحد من مخاطر الكوارث على المسغهيو إطار عمل

ومن  .OEIWGت بالغه بتوصياإسيتم ولتطوير اقيد وهو ، ايسند بمرصد فه، ما يُعرف  مؤقّتا  خلو الوطني.



ا من عام  من شأنه تسهيل اإلبالغ عن التقدم  0202-0209في الفترة  0202المتوقع إنشاء خط أساس اعتبار 

 ية المستدامة.نداي وأهداف التنماألهداف ذات الصلة لكل من إطار سالمحرز في تحقيق 

  

فريق الخبراء و OEIWGالفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية وقد عالج أعضاء كل من 

ت التي ال تلك المؤشرا IAEG-SDG’sالمشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

لى عالوة ع ، تم الترويج لمؤشرات لقياس التقدم عبر الزمن.تحصى ببساطة عدد الدول، بل بدال  من ذلك

ـ  OEIWGمداوالت   المحرز نالتحسّ  رصدمنهجيات حسابية تسمح ب UNISDR، اقترحت IAEGوكذلك ال

 ينبتتراوح هذه المنهجيات و الوطنية والمحلية مع مرور الوقت.الحّد من مخاطر الكوارث في استراتيجيات 

إلى  ، باإلضافةى مقياس نوعي للمواءمة مع إطار سندايلعدد هذه االستراتيجيات إلالتقييم الكمي البسيط 

 التغطية السكانية لالستراتيجيات المحلية.

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  
صفحة(  081مالحظة: إن منهجية االحتساب للعديد من المؤشرات هي شاملة بشكل كبير وطويلة )حوالي 

وعلى األرجح خارج نطاق هذه البيانات الوصفية. ويفّضل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 ملة لكل مؤشر ولكل مؤشراإلشارة إلى مخرجات الفريق العامل الحكومي الدولي التي تؤمن منهجية مفّصلة وكا

 ثانوي. 

 يمكن الحصول على أحداث نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي: 

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

%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

 ملخص قصير:

  

 ندايالوطني لمرصد سمن تقارير التقدم جمع البيانات 

  

 تفصيل:ال

  

 حسب البلدب

  

 حسب المدينة )تطبيق الوحدات اإلدارية دون الوطنية(ب

  

 :ناقصةعالج القيم ال

  
                بلدعلى مستوى ال 

  



 و ، سيتم اعتبارغإطار عمل هيومرصد ، الذي سيجري كتقييم ذاتي طوعي مثل في سنداي مونيتور

 أو صفرية متكافئة. 2و  ناقصةالقيم ال

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

 ال ينطبق

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 طريقة الحساب.راجع 

  

أو كمتوسط  ،0-0خطي للمؤشر الموصوف في سط ، إما كمتوOEIWGحسب تقدير ب، اسابهتحاسيتم 

ا مرجح للمقياس الزمني لسكان البلد  على عدد سكان العالم.، مقسوم 

  

 :فاوتمصادر الت

  

( إلى جانب DRRقاعدة بيانات عالمية تجمع المعلومات المتعلقة بسياسة الحد من مخاطر الكوارث ) ما من

 .سنداي صد( ومرHFA Monitor) صد خطة عمل هيوغومر

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث به رير المرحلي الوطني لمرصد سنداي، الذي أبلغالتق

UNISDR 

  

 جمع:العملية 

  

 نداي.طري تقرير التقدم الوطني لمرصد سعلى المستوى الق ونالرسميء سيقدم النظرا

  
 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

 دولة 022حوالي 

  

تقارير  ترفعمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي مع و 0222و في عام غهيو إطار عمل بدأت عملية رصد

عي دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDRإلى 



الحد من مخاطر الكوارث المكرسة بالنظر إلى متطلبات استراتيجيات  .وغللتقدم في تنفيذ إطار عمل هيو

، أن تبلغ جميع 0202من المتوقع بحلول عام  ،دامة وأهداف إطار سندايالتنمية المستبالغ عن أهداف لإل

الدول األعضاء عن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفق ا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن 

OEIWG. 

  

 السالسل الزمنية:

  

 وغإطار عمل هيو صد: مر0202و 0200

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

0202-0208 

  

 إصدار البيانات:

  

 0206، وهي أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام 0202ات البيانات األولية في عام مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 سم:اال

  

المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات  مؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأسال

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  

 وصف:ال

  

ت ذات المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاال مؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأسال

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  

 UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

  
 المراجع

  



 ليل الموارد الموّحد:د

 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Conce

pt٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

عمل الخبراء الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية  مجموعة   الجمعيةُ العامة لألمم المتحدة منحت

مجموعة من وضع مسؤولية ( OEIWGبالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث )

ينتهي ن من المتوقّع أ المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

تقريره إلى الجمعية أن يقوم بتقديم و 0209ديسمبر كانون األول/ بحلول  OEIWG فريق الخبراء عمل

وقد اعترف كل من فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية  العامة للنظر فيه.

ولية زيادة تنقيح وتطوير ؤمس ولت، وقد أOEIWGواللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة رسميا  بدور المستدامة 

 المتعلقة بالكوارث إلى مجموعة العمل هذه.أهداف التنمية المستدامة منهجية مؤشرات 

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التالي أحدث نسخة من المستنداتيمكن االّطالع على 
  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-
intersessional-documents 

 صلةالمؤشرات ذات ال

  

؛ 0-00؛ 0-00ألف؛ -6؛ 0-6؛ 9-9ألف؛ -2دال؛ -0؛ 6-0؛ 9-0؛ 2-0؛ 0-00باء؛ -00؛ 2-00؛ 0-2

 6-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02باء؛ -00ألف؛ -00؛ 0-00؛ 0-00جيم؛ -00

 



 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر  :٥-١ الغاية
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

٠٢٠٢ 

نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث : ٤-٥-١المؤشر
 تمشياً مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

 
 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (UNISDRالكوارث )مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من 

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر  ]أ[

بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم  ،(96/482الجمعية العامة )القرار  شّكلتهالذي و ،الكوارث

في النهاية االتفاقيات على مؤشرات إطار أن تعكس هذه المؤشرات ومن شأن  العالمي في تنفيذ إطار سنداي.

  .سنداي

 

 األساس المنطقي:

  

ة إن زياد نداي للحد من مخاطر الكوارث.أهداف التنمية المستدامة وإطار سسيقوم المؤشر ببناء جسر بين 

و إليها التي يدعو، وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث عدد الحكومات الوطنية التي تتبنى

 تساهم في التنمية المستدامة من المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.من شأنها أن إطار سنداي، 

  

 التعليقات والقيود:

  

تقارير  ترفعمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي مع و 4002و في عام غهيو إطار عمل بدأت عملية رصد

عي دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو 020إلى أكثر من  4002دولة في عام  90من  UNISDRإلى 

ت "عملية رصد ، أنتج4002وخالل دورات اإلبالغ األربع حتى عام  و.غللتقدم في تنفيذ إطار عمل هيو

 توىو" أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سياسة الحد من مخاطر الكوارث على المسغهيو إطار عمل

ً خلو الوطني. ومن  .OEIWGت بالغه بتوصياإسيتم ولتطوير اقيد وهو ، ايسند بمرصد فه، ما يُعرف  مؤقّتا



من شأنه تسهيل اإلبالغ عن التقدم  4002-4009في الفترة  4002المتوقع إنشاء خط أساس اعتباًرا من عام 

 ية المستدامة.نداي وأهداف التنماألهداف ذات الصلة لكل من إطار سالمحرز في تحقيق 

  

فريق الخبراء و OEIWGالفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية وقد عالج أعضاء كل من 

ت التي ال تلك المؤشرا IAEG-SDG’sالمشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

لى عالوة ع ، تم الترويج لمؤشرات لقياس التقدم عبر الزمن.تحصى ببساطة عدد الدول، بل بدالً من ذلك

ـ  OEIWGمداوالت   المحرز نالتحسّ  رصدمنهجيات حسابية تسمح ب UNISDR، اقترحت IAEGوكذلك ال

 ينبتتراوح هذه المنهجيات و الوطنية والمحلية مع مرور الوقت.الحّد من مخاطر الكوارث في استراتيجيات 

إلى  ، باإلضافةى مقياس نوعي للمواءمة مع إطار سندايلعدد هذه االستراتيجيات إلالتقييم الكمي البسيط 

 التغطية السكانية لالستراتيجيات المحلية.
 

 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  
صفحة(  081مالحظة: إن منهجية االحتساب للعديد من المؤشرات هي شاملة بشكل كبير وطويلة )حوالي 

وعلى األرجح خارج نطاق هذه البيانات الوصفية. ويفّضل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 ملة لكل مؤشر ولكل مؤشراإلشارة إلى مخرجات الفريق العامل الحكومي الدولي التي تؤمن منهجية مفّصلة وكا

 ثانوي. 

 يمكن الحصول على أحداث نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي: 

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

%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

 ملخص قصير:

  

 ندايالوطني لمرصد سمن تقارير التقدم جمع البيانات 

  

 تفصيل:ال

  

 حسب البلدب

  

 حسب المدينة )تطبيق الوحدات اإلدارية دون الوطنية(ب

  

 

  

 :ناقصةعالج القيم ال

  
                بلدعلى مستوى ال 



  

 و ، سيتم اعتبارغإطار عمل هيومرصد ، الذي سيجري كتقييم ذاتي طوعي مثل في سنداي مونيتور

 أو صفرية متكافئة. 0و  ناقصةالقيم ال

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

 ال ينطبق

 

 المجاميع اإلقليمية:

  

 طريقة الحساب.راجع 

  

أو كمتوسط  ،3-3خطي للمؤشر الموصوف في سط ، إما كمتوOEIWGحسب تقدير ب، اسابهتحاسيتم 

 عدد سكان العالم. ، مقسوًما علىمرجح للمقياس الزمني لسكان البلد

  

 :فاوتمصادر الت

  

( إلى جانب DRRقاعدة بيانات عالمية تجمع المعلومات المتعلقة بسياسة الحد من مخاطر الكوارث ) ما من

 .سنداي صد( ومرHFA Monitor) صد خطة عمل هيوغومر
 

 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث به رير المرحلي الوطني لمرصد سنداي، الذي أبلغالتق

UNISDR 

 

 عملية جمع:

  

 نداي.طري تقرير التقدم الوطني لمرصد سعلى المستوى الق ونالرسميء سيقدم النظرا

  
 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

 دولة 000حوالي 

 



تقارير  ترفعمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي مع و 4002و في عام غهيو إطار عمل بدأت عملية رصد

عي دولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو 020إلى أكثر من  4002دولة في عام  90من  UNISDRإلى 

الحد من مخاطر الكوارث المكرسة بالنظر إلى متطلبات استراتيجيات  و.غللتقدم في تنفيذ إطار عمل هيو

، أن تبلغ جميع 4040من المتوقع بحلول عام  ،دامة وأهداف إطار سندايالتنمية المستبالغ عن أهداف لإل

الدول األعضاء عن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفقًا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن 

OEIWG. 

  

 السالسل الزمنية:

  

 وغإطار عمل هيو صد: مر4002و 4003

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

4002-4008  

  

 إصدار البيانات:

  

 4006، وهي أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام 4002ات البيانات األولية في عام مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 سم:اال

  

المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات  مؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأسال

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  

 وصف:ال

  

ت ذات المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاال مؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأسال

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  

 UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 



  
 المراجع

  

 ليل الموارد الموّحد:د

 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Conce

pt٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

عمل الخبراء الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية  مجموعة   الجمعيةُ العامة لألمم المتحدة منحت

مجموعة من  وضعمسؤولية ( OEIWGبالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث )

ينتهي ن من المتوقّع أ المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

تقريره إلى الجمعية أن يقوم بتقديم و 4009ديسمبر كانون األول/ بحلول  OEIWG فريق الخبراء عمل

ك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية وقد اعترف كل من فريق الخبراء المشتر العامة للنظر فيه.

ولية زيادة تنقيح وتطوير ؤمس ولت، وقد أOEIWGواللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة رسمياً بدور المستدامة 

 المتعلقة بالكوارث إلى مجموعة العمل هذه.أهداف التنمية المستدامة منهجية مؤشرات 

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التالي أحدث نسخة من المستنداتيمكن االّطالع على 
  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/sessional-
intersessional-documents 

 صلةالمؤشرات ذات ال

  

؛ 3-00؛ 0-00ألف؛ -6؛ 0-6؛ 9-9ألف؛ -2دال؛ -3؛ 6-3؛ 9-3؛ 2-4؛ 0-03باء؛ -00؛ 2-00؛ 0-2

 6-02؛ 3-02؛ 4-02؛ 0-02؛ 4-02باء؛ -03ألف؛ -03؛ 3-03؛ 4-03جيم؛ -00
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