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القضاء على الفقر المطلق لجميع الناس في كل مكان الذي يقاس حاليًا بمستوى األفراد الذين  2030بحلول عام   1.1الغاية

 دوالر في اليوم 1.25يعيشون تحت 

نسبة السكان دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس والعمر، الوضع الوظيفي 1.1.1المؤشر 
 والموقع الجغرافي )حضر/ريف(

  ملف البيانات األول

 المنظمة

 (WBلدولي )البنك ا

 فالتعري

$ 1.90في هذا المؤشر يتم تعريف نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وهم الذين يعيشون على أقل من 

 م.2011$ في اليوم باألسعار الدولية لعام 1.90في اليوم. وتم تعيين خط الفقر المطلق حاليًا عند 

 المنهجية

 طريقة الحساب

لوضع مقياس ثابت، يطبق البنك الدولي معيار مشترك مرتبط بمعنى كلمة الفقر في أفقر دول العالم )األساس دوالر في 

دولة نامية وكانت العينة بالكاد تمثل الدول  22اليوم(. استند خط الفقر اليوم على مجموعة من الخطوط الوطنية ال تتعدى 

 75ن هذا أفضل ما تم تطبيقه، اعتمادًا على مجموعة من الخطوط الوطنية لـ ومنذ ذلك الحين حتى اآل 1980النامية حتى 

$ في اليوم 1.25باقتراح خط جديد للفقر الدولي عند  Ravallion Chen and Sangraula (RCS)دولة نامية. كما قام كل من 

 دولة من مجموع بياناتهم.  15وهو متوسط خط الفقر بالنسبة ألفقر 

م الذي يمثل متوسط 2011$ في اليوم باستخدام تعادل القوة الشرائية لعام 1.90ر المطلق الحالي عند تم تعيين خط الفق

بلدًا مصنفة حسب نصيب الفرد من االستهالك.  15خطوط الفقر الوطنية الموجودة في نفس البلدان األكثر فقرًا وعددها 

 يشية في الدول المتقدمة.وهذا المعدل يتغير على حسب المعلومات المستجدة للتكلفة المع

( إلى العمالت المحلية في PPPعند قياس الفقر الدولي لدولة ما، يتم تحويل خط الفقر الدولي عند )تعادل القوة الشرائية 

 ثم يتم تحويلها إلى األسعار السائدة في الوقت المناسب. 2011عام 

 لمسح معيشة األسر ثم يتم حساب معدل الفقر من هذه الدراسة.  CPIيستخدم أفضل مؤشر ألسعار المستهلك 

 التصنيف

 تقدير الفقر. صنيفالعمل جاِر في البنك الدولي لت

 .القيم المفقودة معالجة
 على المستوى المحلي

 ال يوجد بيانات مفقودة إال في حالة عدم وجود مسوحات. 
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 عملية الجمع

يتم  PovcalNetيقوم البنك الدولي بالمشاركة والعمل على المنهجيات بشفافية لجميع أنواع البيانات. ومن خالل موقع 

 تطوير تقديرات الفقر من قبل االقتصاديين الذين يعملون مع حكوماتهم فيما يتعلق بتحديث بيانات الفقر. 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

ن قبل مجموعة العمل العالمية للفقر التابعة للبنك الدولي. يتم تحديث بيانات الفقر من مصادر جمع البيانات مستمرة م

 مايو إلى سبتمبر من كل عام.

 إصدار البيانات

يلتزم البنك الدولي بتحديث بيانات الفقر كل عام، التقديرات المحدثة تصدر في اجتماعات البنك الدولي السنوية في شهر 

 أكتوبر.

 الثانيملف البيانات 

 المنظمة

 منظمة العمل الدولية. 

 التعريف

$ في اليوم وخط الفقر هو الحد الذي يكون تحته األفراد فقراء، يتم 1.90نسبة السكان العاملين تحت خط الفقر الدولي وهو 

 تعريف الحد بشكل عام على أنه نصيب الفرد من الدخل أو االستهالك الذي يحتاجه لشراء السلع والخدمات الضرورية. 

 المنهجية

 طريقة الحساب

: معدل الفقر للعامل
العاملون الذين يعيشرون على أقل من 1.90$ في اليوم

مجموع العمال
×100 

 التصنيف

 معدل فقر العمال يفصل على حسب الجنس والعمر. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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 2030خفض نسبة الفقراء من الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار بمقدار النصف على األقل بحلول عام  1.2الغاية 

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، حسب الجنس والعمر 1,2,1المؤشر

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

ي  : هو النسبة المئوية لمجموع السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني.معدل الفقر الوطن

ي القرى الفقر الوطني أو في الحاالت التي : هو النسبة المئوية لسكان القرى الذين يعيشون تحت خط معدل الفقر ف

 يتم فيها استخدام خط القرى للفقر المنفصل، خط الفقر القروي.

ي المدن : هو النسبة المئوية لسكان المدن الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )أو في الحاالت التي معدل الفقر ف

 .(يتم فيها استخدام خط الفقر المدني المنفصل، خط الفقر المدني

 منهجيةال
 طريقة الحساب

المعادلة التالية هي لحساب نسبة السكان نسبة السكان اإلجماليين، سكان المدن والقرى الذين يعيشون تحت خط الفقر 

 الوطني: 

𝑃𝑜 =
1

𝑁
∑ 𝐼(Yi < 𝑍) =

𝑁𝑝

𝑁

𝑁

𝐼=1

 

 بحيث أن:

(I) إذا كانت الدالة صحيحة، وصفر غير ذلك.  1: دالة المؤشر التي تأخذ القيمة 

Zقر الدولي.: خط الف 

:Np .هو مجموع عدد سكان القرى والمدن عند خط الفقر 

يتم جمع بيانات االستهالك أو الدخل من مسوحات األسر المعيشية، والتي تحتوي على ردود مفصلة على األسئلة المتعلقة 

احتساب الدخل لألسرة بعادات اإلنفاق ومصادر الدخل، االستهالك )بما في ذلك االستهالك من اإلنتاج الخاص(، أو يتم 

بأكملها. في بعض الحاالت يتم حساب حجم األسرة "الفعال" من حجم األسرة الفعلي ليعكس فعالية االستهالك ويمكن 

 أيضا إجراء تعديالت لتعكس عدد األطفال في األسرة. يتم تجميع عدد األفراد في تلك األسر لتقدير عدد الفقراء.

الفقر بالتحديد لتعكس الوضع االجتماعي واالقتصادي في الدولة. في بعض الحاالت  تستخدم معدالت الفقر الوطنية خط

يتم تعديل خط الفقر الوطني لمناطق مختلفة )مثل المناطق القروية والمدنية( داخل البلد لحساب االختالفات في األسعار 

بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في  قروير الأعلى من خط الفق مدنيأو توفر السلع والخدمات. وعادة يتم تحديد خط الفقر ال

 الحضر. 
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 التصنيف

 على حسب المناطق المدنية والقروية.  التصنيف

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

يتم حساب القيم المفقودة في االستهالك على انها صفر، تستخدم بشكل أساسي في بيانات المسح إذا لم يتم 

 االستهالك.اإلفصاح عن 

 عملية الجمع

مصادر جمع البيانات مستمرة من قبل مجموعة العمل العالمية للفقر التابعة للبنك الدولي. يتم تحديث بيانات مؤشرات 

 ( كل ثالثة أشهر. WDIالتنمية في العالم )

 النشر تاريخ 

 جمع البيانات

 يتم تحديد جدول تجميع البيانات من قبل حكومات الدول. بعضها سنوي والمعظم متكرر. 

 إصدار البيانات

 .2017نهاية مارس 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاءات الوطنية.

نســـبة الرجال والنســـاء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع 1.2.2مؤشر 
 الوطنية أبعاده وفقا للتعاريف

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

 .SDG 1.2.2ُتستخدم السالسل األربع التالية لرصد 

 ( العدد الرسمي للفقر متعدد األبعاد حسب الجنس والعمر )٪ من السكان(1

 النسبة المئوية لألشخاص الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد -

 ( متوسط نصيب الحرمان الموزون )الشدة(2

 متوسط نصيب األبعاد المرجحة التي يحرم فيها الفقراء -

 ( العدد الرسمي للفقر متعدد األبعاد )٪ من إجمالي األسر(3

 النسبة المئوية لألسر التي تعاني من فقر متعدد األبعاد -

 (18( الحرمان متعدد األبعاد لألطفال )٪ من السكان دون سن 4

 في أبعاد متعددة من الرفاه نسبة األطفال المحرومين في نفس الوقت -
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 المنهجية

 يتضمن قياس الفقر خطوتين حاسمتين: 

  –التحديد  -أواًل تحديد الفقراء 

 التجميع. -ثانًيا تجميع معلومات الفرد في مقياس موجز 

ن. تعتمد جميع هناك العديد من المنهجيات لقياس الفقر متعدد األبعاد التي توفر طرًقا مختلفة قلياًل ألداء هاتين الخطوتي 

المنهجيات المستخدمة حالًيا من قبل البلدان أو المنظمات متعددة األطراف على نهج العد. لذلك، فإن ما يلي يتعلق فقط 

 بمقاربات العد، حتى لو تم تطوير منهجيات أخرى غير العد من قبل الخبراء.

 :في نهج العد، يتضمن تحديد الفقراء متعددي األبعاد الخطوات التالية

 مجموعة األبعاد ذات الصلة ولكل منها مجموعة المؤشرات. تحديد .1

بالنسبة لكل مؤشر، حدد حًدا للرضا )أو حًدا للحرمان( بحيث يتم تحديد الشخص الذي حقق إنجاًزا أقل من هذا الحد  .2

 على أنه محروم في هذا المؤشر.

إذا كان الشخص محروًما في هذا  1لكل مؤشر، قارن إنجاز كل شخص بعتبة الرضا وأنشئ متغيًرا يفترض القيمة   .3

 المؤشر، وصفًرا بخالف ذلك.

 تعيين وزنا لكل مؤشر. .4

 لكل فرد، أضف الحرمان الموزون )أو احسب الحرمان إذا كانت موزونة بالتساوي(، إلنشاء درجة الحرمان المتغيرة.  .5

يد الحد الفاصل للفقر، بحيث يتم تحديد الشخص الذي يعاني من الحرمان بدرجة تساوي أو أعلى من هذا . تحد6 .6

 الحد على أنه فقير.

افترض مجتمًعا افتراضًيا مكوًنا من خمسة أشخاص، حيث يتم قياس الفقر متعدد األبعاد بناًء على  ،لتوضيح هذه الطريقة

سنوات من  5بيزو،  400أربعة مؤشرات: الدخل، سنوات الدراسة، الصرف الصحي، مصدر المياه. درجات الحرمان هي 

لمحسنة. في هذا المثال، يتم ترجيح الدراسة، والحصول على الصرف الصحي المحسن والوصول إلى مصادر المياه ا

 1. يعرض الجدول 0.5المؤشرات األربعة بالتساوي ويكون الحد الفاصل متعدد األبعاد للفقر نصف أنواع الحرمان المرجحة، 

إنجازات الفرد في كل من المؤشرات األربعة ذات الصلة، ونقاط الحرمان في الصف السفلي. بمقارنة كل من اإلنجازات 

 درجةتم وضع خط تحت اإلنجازات التي تقع تحت  ،في هذا الجدول بقطع الحرمان المعني، يحدد المرء حرمان الفردالفردية 

حالة الحرمان لجميع األفراد في المؤشرات األربعة. وبتطبيق األوزان  1( من الجدول 4( إلى )1الحرمان. توضح األعمدة من )

(. بمقارنة درجة الحرمان مع الحد الفاصل 5لى درجة الحرمان في العمود )على المؤشرات وإضافة الحرمان الموزون نحصل ع

 (.6نصنف األفراد بين الفقراء وغير الفقراء، العمود )، للفقر

 

 . اإلنجازات الفردية في المتغيرات المختارة لتعريف الفقر متعدد األبعاد1الجدول 

 (4المياه ) (3الصرف الصحي ) (2التعليم ) (1الدخل ) الفرد

1 100 3 0 0 

2 200 2 0 1 

3 350 5 1 1 
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4 500 4 1 0 

5 600 6 1 1 

 1 1 5 400 الحرمان

" مع إمكانية الوصول إلى 1مالحظة: يرجى مالحظة أن المؤشرات الخاصة بالصرف الصحي هي متغير ثنائي حيث يتوافق "

 " بخالف ذلك.0الصرف الصحي المحسن أو مصدر المياه ، و "

 

 حالة الحرمان ودرجة الحرمان وحالة الفقر: 2الجدول 

 الحرمان  محروم في ... الفرد

 (5درجة )

 (6الفقر )

K=0.5 ( 1الدخل) ( 2التعليم) ( 3الصرف الصحي) ( 4المياه) 

1 1 1 1 1 1 Yes 

2 1 1 1 0 0.75 Yes 

3 1 0 0 0 0.25 No 

4 0 1 0 1 0.50 Yes 

5 0 0 0 0 0 No 

 

فإن القياس الموجز األكثر شيوًعا هو نسبة عدد الموظفين أو معدل حدوث الفقر. نسبة عدد الموظفين من حيث التجميع، 

(. من 3/5  ×100)=  H = 60٪( هو Hهي نسبة الفقراء في السكان. في المثال أعاله، معدل حدوث الفقر متعدد األبعاد )

جموعات السكانية الفرعية. من ناحية أخرى، فهي ال تتأثر ناحية، يعد هذا المقياس بديهًيا للغاية ويمكن تقسيمه حسب الم

بعدد حاالت الحرمان التي يعاني منها الفقراء. لذلك، غالًبا ما يتم احتساب متوسط نصيب الحرمان )الشدة(، جنًبا إلى جنب 

 Aمع نسبة عدد الموظفين، من أجل تحديد "عمق" الفقر. يتم حسابها على أنها 
∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑞⁄  حيث ،C  هي درجة الحرمان للفرد

i  وq  هي عدد األشخاص الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد. في هذا المثال، تكون الكثافةA = 0.75 ( =(1  +0.75  +

0.5 / )3.) 

 التصنيف

 على حسب المناطق المدنية والقروية.  التصنيف

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 لمفقودة من مسح إلى آخر. يختلف عالج القيم ا

 عملية الجمع
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مصادر جمع البيانات مستمرة من قبل مجموعة العمل العالمية للفقر التابعة للبنك الدولي. يتم تحديث بيانات مؤشرات 

 ( كل ثالثة أشهر. WDIالتنمية في العالم )

تنفيذ نظم الحماية االجتماعية المناسبة وطنيًا للجميع. وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول 1.3 الغاية 

 .2030عام 

النسبة المئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة الحماية االجتماعية مصنفة 1.3.1المؤشر 
الخاصة، الحوامل، حسب الجنس، األطفال، العاطلين عن العمل، كبار السن، ذوي االحتياجات 

 المواليد، ضحايا إصابات العمل، الفقراء والضعفاء

 األولملف البيانات 
 المنظمة

 (ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

يعكس المؤشر نسبة األشخاص المشمولين بنظام الحماية االجتماعية، بما في ذلك الحد األدنى من الحماية االجتماعية. 

كما يعكس العناصر الرئيسة: الطفل، الحوامل، العاطلين عن العمل، كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة، المتضررين من 

ماية االجتماعية من خالل عدد األشخاص المشمولين في نظام التأمين العمل ويتم قياس التغطية الفعالة لنظام الح

 االجتماعي. 

 المنهجية

 طريقة الحساب

تشمل الحسابات مؤشرات منفصلة من أجل التمييز بين التغطية الفعالة لنظام الحماية االجتماعية لألطفال، الحوامل، 

الخاصة، المتضررين من العمل، الفقراء والضعفاء لكل حالة والتعبير  المواليد، العاطلين عن العمل، كبار السن، ذوي االحتياجات

 عن ذلك بمشاركة السكان المعنيين. 

 يتم الحصول على المؤشرات بالطرق التالية:

مجموع األسر التي  ÷ نسبة األطفال الذين تشملهم إعانات الحماية االجتماعية: )األطفال أو األسر الذي يستلمون معونات

 ال(.لديها أطف

النساء الالتي يلدن في نفس العام )مقدر  ÷ نسبة النساء الوالدات المستحقات للدعم: )النساء المستحقات لدعم األمومة

 على أساس العمر المحدد لمعدالت الخصوبة المنشورة في التوقعات السكانية العالمية لألمم المتحدة(.

ذوي االعاقات الشديدة(،  ÷ االحتياجات الخاصة المستحقين للدعمنسبة ذوي االحتياجات الخاصة المستحقين للدعم: )ذوي 

 . 1األخير يحسب كناتج انتشار نسب اإلعاقة

 عدد العاطلين عن العمل(. ÷نسبة العاطلين عن العمل المستحقين للدعم: )المستفيدين من دعم البطالة 

                                                      

 تم نشره لكل مجموعة من الدول من قبل منظمة الصحة العالمية.  1
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مجموع  ÷متضررين من العمل المستحقين للمعونات النسبة الكلية للعمال المشمولين بتأمين إصابات العمل: )الموظفين ال

 القوى العاملة(. 

 ÷ نسبة كبار السن المستحقين لمعاش تقاعدي: )األشخاص فوق سن التقاعد القانوني الذين يحصلون على معاش تقاعدي

 مجموع األشخاص الذين تعدوا سن التقاعد القانوني(.

 (2العدد اإلجمالي للفقراء÷ )المستفيدين من المساعدات االجتماعيةنسبة الفقراء الذين يستلمون مساعدات نقدية: 

 التصنيف

 المؤشر حسب الجنس والفئات العمرية. تصنيفكلما كانت البيانات متاحة، يتم 

 معالجة البيانات المفقودة

 القيم المفقودة ليست جزًءا من التقارير.

 النشر

 جمع البيانات

 2018مايو 

 إصدار البيانات

 2018ديسمبر 

 مقدمي البيانات

 يتم توفير البيانات الوطنية من قبل وزارات العمل الوطنية والرعاية االجتماعية والمالية وغيرها، وكذلك من قبل

 مؤسسات الضمان االجتماعي.

 ملف البيانات الثاني
 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

تغطية الحماية االجتماعية وبرامج العمل: هي النسبة المئوية من السكان الذين يشملهم التأمين االجتماعي، دعم البطالة 

 وبرامج سوق العمل. تشمل التقديرات المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر. 

 المنهجية

 طريقة الحساب

: أطلس الحماية االجتماعية، مؤشرات المرونة والمساواة، ASPIREيتم احتساب البيانات من المسوحات الوطنية باستخدام 

 البنك الدولي. 

 اجمالي السكان. ÷ = مجموع عدد المستفيدين من اجمالي السكان التغطية

                                                      

 العمل ويحصلون على تبرعات من مجموع السكان.يتم حسابه عن طريق طرح مجموع األشخاص في سن  2
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 إلى تحليل المستوى األول لبيانات مسح األسر وعلى منهجية موحدة. ASPIREتستند مؤشرات 

 

 التصنيف

 والفئة العمرية والدخل.يكون التصنيف ممكًنا حسب الجنس 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

يتم جمع بيانات المسوحات األسرية من قبل الحكومات الوطنية ومن ثم تسليمها للبنك الدولي لتحليل البيانات. ويقوم 

 ارنة بشكل معقول بين البلدان.بتنسيق بيانات األسر المعيشية ويجعلها قابلة للمق ASPIREفريق 

 منهجية موحدة لبيانات المسح األسري عن طريق الخطوات التالية: ASPIREينسق 

( وخدماتها، تتم مراجعة المسوحات األسرية بدقة، وبمجرد SPLتعريف وتصنيف مزايا الحماية االجتماعية والعمل ) .1

 الحصول عليها يتم تنفيذ مستويين من التحليل: 

 نشاء المتغيرات لكل بلد وفق برنامج محدد متوفر في المسح.: إأواًل 

اً  اني وفئتين نقل خاصة. البرامج المحلية المحددة  SPLبرنامج  12تجميع وتنسيق متغيرات البرنامج ومالئمتها في : ث

 ي.موثقة ويتم التحقق من صحتها مع فرق العمل المحلية في البنك الدول SPLوالمدرجة تحت الفئات الرئيسية 

يتم تنسيق المتغيرات التالية: تحديد عدد األسر، الموقع )قروي/مدني(، حجم األسرة وعدد البالغين، إجمالي الرفاهية، خط 

 % من توزيع الرفاهية االجتماعية. 20الفقر المعروف بأفقر 

 و االستهالك. الرفاهية االجتماعية: يتم تصنيف الرفاهية االجتماعية لألسرة من خالل الدخل الكلي لألسرة أ

ومن ثم يتم تحويلها إلى  2005: يتم تحويل جميع المبالغ النقدية المحولة والقيم الرفاهية إلى قيم PPPتحويالت   .2

 دوالرات أمريكية وفقًا لما يلي: 

  ICP 3CPI] / (2005)4 [(2005)جميع التحويالت والقيم الرفاهية 

لالستهالك الخاص.  2005( هو أساس معامل تحويل تعادل القوة الشرائية لعام 2005حيث يكون برنامج المقارنات الدولية )

 .ADePT SPبمجرد تنسيق المعلومات يتم إنشاء مؤشرات األداء باستخدام برنامج 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 عملية مستمرة.

                                                      

 مؤشر أسعار المستهلك 3

 برنامج المقارنات الدولية 4
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 إصدار البيانات

 عملية مستمرة.

ضمان حصول جميع أفراد المجتمع والسيما الفقراء بحقوق متساوية من الموارد االقتصادية، والحصول على  1.4 الغاية

 الخدمات األساسية، الميراث، امتالك األراضي وغيرها من أشكال الملكية، التكنلوجيا، الخدمات المالية والتمويل

 نسبة السكان الذي يحصلون على الخدمات األساسية 1.4.1المؤشر 
 المنظمة

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(.

 التعريف

الخدمات األساسية تشير إلى أنظمة توفير الخدمة العامة التي تلبي االحتياجات األساسية البشرية بما في ذلك مياه الشرب 

الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. ويعني والصرف الصحي والنظافة والطاقة والحركة وجمع النفايات والرعاية 

 .الوصول إلى الخدمات األساسية أن الخدمة كافية وميسورة التكلفة ومتاحة بشكل موثوق به

 المنهجية 

 طريقة الحساب

هي الحصول على نسبة  1الخطوة  .هناك مرحلتان حسابيتان قمنا بتطبيقهما بناًء على المستوى الذي يتم عنده جمع البيانات

السكان الذين لديهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات األساسية المذكورة أعاله من مصادر البيانات األولية مثل 

 .المسوحات األسرية والتعداد

 نسبة السكان الذين يحصلون على الخدمات األساسية:

 100× ة / عدد السكان( )عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى جميع الخدمات األساسي

 مثال:

 

 HH 1 HH 2 HH 3 HH 4 HH 5 

 4 7 5 6 3 (HH sizeحجم األسرة )

 Yes Yes Yes Yes Yes خدمة مياه الشرب

 Yes No Yes Yes Yes خدمة الصرف الصحي

 Yes No Yes Yes Yes مرافق النظافة

 Yes No Yes No Yes الكهرباء

 Yes No Yes No Yes الوقود النظيف

 Yes No Yes Yes Yes إمكانية التنقل
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 No No Yes No Yes جمع النفايات

 No 3 5 3 4 الرعاية الصحية

 3 3 2 3 2 التعليم

 Yes No Yes Yes No االنترنت ذو النطاق العريض

مجموع السكان مع إمكانية وصولهم إلى 

 جميع الخدمات األساسية 

0 0 5 0 0 

 

 نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى )جميع( الخدمات األساسية = 

( (4+7+5+6+3 / )5   × )100  =20% 

ثم  .تعتبر هذه الخطوة ضرورية عندما تكون لدى البلدان بيانات أولية على مستوى األسرة لجميع أنواع الخدمات األساسية

قياسها على مستوى األسرة مثل الوصول إلى الصحة والتعليم  يتبع ذلك حساب المقاييس للمكونات األخرى التي ال يتم

 والنقل، إلخ. يتم قياس الوصول إلى التنقل لألسر من خالل بيانات نظم المعلومات الجغرافية بداًل من المسح األسري. 

 زان. يتم حساب المكونات الفردية للوصول إلى الخدمات األساسية أواًل، متبوًعا بتجميع المكونات بدون أو

 التصنيف

 يمكن تصنيف هذا المؤشر على مستوى المدن.

 تصنيف حسب المناطق المدنية / القروية.

 تصنيف حسب نوع الجنس.

 تصنيف حسب العمر.

 تصنيف حسب المستوطنات الرسمية والغير رسمية. 

 القيم المفقودة  معالجة
 على المستوى المحلي

 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

 عملية الجمع

 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

 النشرتاريخ 

 جمع البيانات

ويجب أن يكون القياس واإلبالغ ممكنا على  سنوات. 5إلى  3يمكن تكرار الرصد واإلبالغ للمؤشر على فترات منتظمة من 

 أساس عالمي.

 إصدار البيانات

 المعلومات غير متوفرة حاليًا.
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 مقدمي البيانات

  (UNSD) للمستوطنات البشرية، الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدةبرنامج األمم المتحدة 

نسبة السكان البالغين الذين يحصلون على حق امتالك األراضي، مع وثائق  1.4.2المؤشر 
 معترف بها قانونيًا. )حسب نوع الجنس ونوع الملكية(

 المنظمة

 األمم المتحدة والبنك الدولي. 

 التعريف

)ضمان حقوق متساوية للرجل والمرأة في الموارد االقتصادية، ملكية األراضي،  1.4يقيس جزء من الهدف  1.4.2المؤشر 

 الميراث، الموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الملكية(. يقيس نتائج السياسات التي تهدف إلى تعزيز الملكية للجميع.

راعية، التجارية.....الخ( في المناطق القروية والمدنية، وكذلك يغطي المؤشر جميع أنواع األراضي المستخدمة )السكنية، الز

أنواع الملكية المعترف بها على المستوى المحلي. ويمكن للفرد الحصول على أرض باسمه الخاص أو باالشتراك مع أفراد 

 آخرين. 

 المنهجية 

 طريقة الحساب

حق امتالك األراضي، مع وثائق معترف بها قانونيا إلى يتكون المؤشر من جزأين: )أ( نسبة البالغين الذين يحصلون على 

 مجموع السكان البالغين. )ب( نسبة البالغين الذين أدركوا حقوقهم في الحصول على أراضي إلى مجموع السكان البالغين.

 100× مجموع السكان البالغين(  ÷)أ(: )نسبة األشخاص البالغين الذين لديهم وثائق قانونية معترف بها  

  100×مجموع السكان البالغين(  ÷(: )نسبة البالغين الذين يدركون حقوقهم في الحصول على األراضي )ب

يستخدم الجزء أ بيانات التعداد الوطني أو المسح األسري التي يتم الحصول عليها من النظام االحصائي الوطني. يستخدم 

لحصول عليها من األسئلة المتفق عليها عالميًا التي تتميز الجزء ب بيانات التعداد الوطني أو المسح األسري التي يتم ا

  5.1.1باإلدراك وهي موحدة مع األسئلة األساسية في القسم 

 يعطي المؤشر وزنًا متساويًا للعنصرين على حد سواء. 

 الجزء )ب( ×  0.5الجزء )أ( + ×  0.5=  1.4.2المؤشر 

 التصنيف

 بتصنيفسيتم تصنيف المؤشر حسب نوع الملكية والجنس. وذلك باستخدام المعايير الذي وضعها فريق العمل المهتم 

 البيانات، وهو فريق فرعي لفريق الخبراء المشترك بين وكاالت أهداف التنمية المستدامة. 

 عملية الجمع

أداة مسح موحدة لجمع البيانات، وهي ذات أسئلة أساسية موحدة. المتطلبات متشابهة تقريبًا والعمل على توحيد تعريفات 

المؤشرات وتطويرها إلمكانية مقارنة البيانات بين الدول وتحليلها. ومن المتوقع أن تتحسن المنظمات اإلحصائية الوطنية 

 في جمع البيانات وتنفيذ المنهجية.  
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بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ  1.5

 2030وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 

عدد الوفيات واألشخاص المتوفين والمفقودين والمتأثرين بشكل مباشر  1.5.1المؤشر 

 من السكان 100000بسبب الكوارث لكل 

 المنظمة

 (UNISDR)مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث  

 التعريف

 .من السكان 100000يقيس هذا المؤشر عدد الوفيات أو المفقودين أو الذين تأثروا بشكل مباشر بالكوارث لكل 

 المنهجية

 طريقة الحساب

تجميع بسيط للمؤشرات ذات الصلة )الموت، األشخاص المفقودين، األشخاص المتضررين( من قواعد  Xيقيس المؤشر 

 فقدان الكوارث الوطنية مقسومة على البيانات السكانية العالمية. 5بيانات

𝑋 =  
𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1

عدد السكان
× 100,000 

A2.عدد الوفيات بسبب الكوارث = 

A3.عدد المفقودين بسبب الكوارث = 

B1.عدد األشخاص المتأثرين بشكل مباشر بسبب الكوارث = 

 التصنيف

 فئات(، الخطورة، الجنس، الدخل، اإلعاقة، جغرافيًا )الوحدة اإلدارية(. 3على حسب العمر )

 عملية الجمع

المحلية، والتي أنشئت وأديرت بواسطة وكاالت خاصة يتم جمع البيانات من خالل خط الوزارات ومن قواعد بيانات الكوارث 

 من ضمنها وكالة إدارة الكوارث المحلية، وكالة الحماية المدنية، وكالة األرصاد الجوية.

 

 

 

 

                                                      

 )من بيانات التعدادات الوطنية، البنك الدولي، معلومات اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة( 5
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الخسائر االقتصادية المباشرة بسبب الكوارث المتعلقة بالناتج المحلي  1.5.2المؤشر 
 (GDPاإلجمالي العالمي )

 المنظمة

 (UNISDR)مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث  

 التعريف

 يقيس هذا المؤشر نسبة الخسائر االقتصادية المباشرة بسبب الكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي.

 المنهجية

 طريقة الحساب

سومة على بيانات الناتج تجميع بسيط للمؤشرات التي لها صلة بالخسائر الوطنية من حاالت الكوارث مق Xيقيس المؤشر 

 المحلي اإلجمالي.

𝑋 =
𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 + 𝐶6

𝐺𝐷𝑃 
 

 

C2 .الخسائر الزراعية المباشرة بسبب الكوارث = 

C3.الخسائر االقتصادية المباشرة لجميع األصول اإلنتاجية بسبب الكوارث = 

C4.الخسائر االقتصادية المباشرة في قطاع اإلسكان بسبب الكوارث = 

C5 =.الخسائر االقتصادية المباشرة الناتجة عن البنية التحتية بسبب الكوارث 

C6.الخسائر االقتصادية المباشرة للتراث الثقافي التي تضررت بسبب الكوارث = 

 التصنيف

 على حسب الخطورة، المنطقة )الوحدة اإلدارية(.

 عملية الجمع

ت الكوارث المحلية، والتي أنشئت وأديرت بواسطة وكاالت خاصة يتم جمع البيانات من خالل خط الوزارات ومن قواعد بيانا

 من ضمنها وكالة إدارة الكوارث المحلية، وكالة الحماية المدنية، وكالة األرصاد الجوية.
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عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما  1.5.3المؤشر 
 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث Sendaiيتماشى مع إطار )

 المنظمة

 (UNISDR)مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث 

 التعريف

 ال يوجد تعريف.

عضوية مفتوحة لفريق عمل خبراء المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر 

والذي يطور مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار ، 6الكوارث الذي وضعته الجمعية العامة

(Sendai( هذه المؤشرات ستعكس االتفاقات عل مؤشرات ،)Sendai .) 

 المنهجية 

 طريقة الحساب

لإلشارة إلى نتائج  UNISDR(، تتميز 180مالحظة: منهجية الحساب للعديد من المؤشرات شاملة جًدا وطويلة جًدا )حوالي 

 فريق عمل المنظمات الحكومية الدولية الذي يوفر منهجية تفصيلية كاملة لكل من المؤشر والمؤشر الفرعي.

 يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات على:

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

 (.Sendaiجمع البيانات من تقارير التقدم الوطني إلطار )

 التصنيف

 حسب البلد والمدينة.

 القيم المفقودة  معالجة
 على المستوى المحلي

 شيء تعتبر قيم متكافئة. القيم المفقودة والصفر أو الال

 عملية الجمع

 ( على المستوى المحلي من قبل النظير الرسمي. Sendaiسيتم تقديم نسخة من تقرير التقدم الوطني في )

 النشرتاريخ 

 جمع البيانات

2017-2018 

 إصدار البيانات

 . 2019، وستكون أول مجموعة بيانات متكاملة إلى حد كبير بحلول عام 2017مجموعة البيانات األولية في عام  

 مقدمي البيانات

المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وكاالت الحماية المدنية، وكاالت األرصاد 

 الجوية.

                                                      

 (69/284)القرار  6

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes
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نسبة الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات الحد من مخاطر  1.5.4المؤشر 
 الكوارث المحلية تمشيًا مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

 المنظمة

 (UNISDR)مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث  

 تعريفال

 2015قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة مارس ( من 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث )Sendaiتم تبني إطار )

كسياسة عالمية للحد من مخاطر الكوارث. واحد من األهداف هو: "زيادة عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية للحد من 

(. وللحد من مخاطر 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث )Sendai". تمشيًا مع إطار ) 2020مخاطر الكوارث بحلول عام 

الكوارث يجب أن تدمج االستراتيجيات والسياسات للحد من أخطار الكوارث لجميع القطاعات )االقتصادية واالجتماعية والصحية 

 والبيئية( في مختلف األزمنة. هذه االستراتيجيات يجب أن تهدف إلى منع خلق مخاطر الكوارث، والحد من المخاطر الحالية. 

 المنهجية 

 قة الحسابطري

تحسب الدول األعضاء عدد الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث الذي يتماشى 

مع االستراتيجية الوطنية ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي عدد الحكومات المحلية في البلد. ثم يتم حساب المتوسط 

 الحسابي للبيانات من كل دولة عضو.خالل المتوسط  العالمي على النحو التالي من

 التصنيف

 حسب البلد، الحكومة المحلية.

 القيم المفقودة  معالجة
 على المستوى المحلي

 إذا لم يقم بلد باإلبالغ عن القيمة المفقودة فسيتم حسابها بـ صفر أو ال شيء.

 عملية الجمع

يع جميع المدخالت من الوزارات المعنية التابعة لها، ومن المكتب الوطني ( بتجمSendaiستقوم االتصاالت الوطنية إلطار )

 لإلحصاءات، والجهات األخرى إذا كان ذلك مناسًبا.

 .Sendai Framework Monitoringالتقرير من خالل نظام 

 النشرتاريخ 

 جمع البيانات

2015 

 اصدار البيانات

 .2018في كل سنة ابتداًء من الربع الثاني مع عام  

 مقدمي البيانات

المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وكاالت الحماية المدنية، وكاالت األرصاد 

 الجوية.
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ضمان موارد كبيرة من مصادر متنوعة عن طريق التعاون االئتماني المعزز، من أجل تزيد البلدان النامية وخاصًة a.1 الغاية

موًا، بما يكفيها من الوسائل التي تمكنها بالتنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات التي تهدف للقضاء على األقل ن

 الفقر بجميع أبعاده

مجموع منح المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من جميع الجهات المانحة  a.1.1المؤشر 
 القومي للبلد المتلقيالتي تركز على الحد من الفقر، كحصة من اجمالي الدخل 

 
 المنظمة

OECD 

 تعريفال

إجمالي منح المساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع الجهات المانحة التي تركز على الحد من الفقر كنسبة من الدخل القومي 

 اإلجمالي للبلد المتلقي.

 المنهجية 

 طريقة الحساب

الثنائية التي قدمها المانح والتي تركز على الحد من الفقر  من منظور بلد مانح: مجموع منح المساعدة اإلنمائية الرسمية

 كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للبلد المانح.

من منظور البلد المتلقي: مجموع منح المساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع الجهات المانحة )أي الجهات المانحة في لجنة 

ومقدمي التعاون اإلنمائي الثنائيين اآلخرين( الذين يركزون على الحد من  المساعدة اإلنمائية والمنظمات متعددة األطراف

 الفقر كحصة من الدخل القومي اإلجمالي للبلد النامي

 التصنيف

 . يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الجهة المانحة، والبلد المتلقي، ونوع التمويل، ونوع المساعدة، والقطاع الفرعي

 القيم المفقودة  معالجة
 المستوى المحليعلى 

 نظًرا للجودة العالية للتقارير، لم يتم إنتاج أي تقديرات للبيانات الناقصة.

 

نسبة اجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم، الصحة،  a.2.1المؤشر 
 الحماية االجتماعية(

 
 المنظمة

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لإلحصاء )

 تعريفال

الحكومي العام )المحلي واإلقليمي والمركزي( على التعليم )الجاري، والرأسمالي، والتحويالت(، معبًرا عنه إجمالي اإلنفاق 

كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي العام على جميع القطاعات )بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات 

 لمصادر الدولية إلى الحكومة.االجتماعية، إلخ(. ويشمل المصروفات الممولة من التحويالت من ا
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 المنهجية 

 طريقة الحساب

يتم التعبير عن إجمالي اإلنفاق الحكومي لمستوى معين من التعليم )مثل االبتدائي والثانوي أو جميع المستويات مجتمعة( 

 كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي العام )جميع القطاعات(.

 

إنشاء أطر سياسية سليمة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، تستند إلى استراتيجيات تراعي مصالح  b.1 الغاية

 الفقراء وتراعي الفروق بين الجنسين، لدعم االستثمار المتسارع في إجراءات القضاء على الفقر

 اإلنفاق االجتماعي العام لصالح الفقراء b.1.1المؤشر 

 المنظمة

UNICEF 

 

 تعريفال

إجمالي اإلنفاق الحكومي العام )المحلي واإلقليمي والمركزي( على التعليم )الجاري، والرأسمالي، والتحويالت(، معبًرا عنه 

كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي العام على جميع القطاعات )بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات 

 ممولة من التحويالت من المصادر الدولية إلى الحكومة.االجتماعية، إلخ(. ويشمل المصروفات ال

 

 

 المنهجية 

 طريقة الحساب

على  يمكن اشتقاق الفقر النقدي مباشرة من مجموعة بيانات جزئية تمثيلية على الصعيد الوطني )مسح الدخل واإلنفاق

. التقديرات المستخدمة لهذا المؤشر 1.2.1سبيل المثال(. تم تفصيل إجراءات التقديرات بشكل شامل في البيانات الوصفية 

 .1.2.1ستكون مماثلة لتلك الخاصة بالهدف 

 يمكن اشتقاق اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية مباشرة من البيانات اإلدارية للموازنة.

بيانات المسح  مطلوب تحليل الوقوع المالي لتقدير الفوائد التي يحصل عليها األفراد أو األسر الفقيرة )اعتماًدا على

األساسية( من تلك الخدمات. يقيس تحليل الوقوع القيمة النقدية للتحويالت العينية في التعليم والخدمات الصحية 

ك، يشمل هذا المؤشر النقد والتحويالت النقدية القريبة في تعريف الخدمات ذل إلى باإلضافة. الحكومية التكاليفبمتوسط 

 دية المشروطة وغير المشروطة، برامج التغذية المدرسية، إلخ(االجتماعية )التحويالت النق

 

 التصنيف

يمكن تصنيف المؤشر حسب المستوى دون الوطني، إذا توفرت البيانات المالية، والميزانية، واإلدارية المتعلقة بالنفقات 

البيانات بتوسيع هذا  الحكومية على هذا المستوى. قد تسمح التطورات اإلضافية للمنهجية والتحسينات في توافر

 المؤشر ليشمل مجموعات فرعية أخرى مدرجة في مجموعة البيانات الدقيقة.
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 القيم المفقودة  معالجة
 على المستوى المحلي

ال يمكن حساب المؤشر في حالة عدم توفر مجموعة بيانات جزئية تمثيلية على المستوى الوطني و / أو بيانات مالية 

 .الدولةوإدارية على مستوى 
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