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 بمعدل السكان من المائة في 40التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  10.1 الغاية

 2030عام  بحلول الوطني المتوسط المعدل من أعلى

 %40معدل نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى  10.1.1المؤشر
 من السكان ومجموع السكان

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي )

 التعريف

 من الفرد نصيب في السنوي النمو معدل كمتوسط٪ 40 بنسبة الرفاهية نسبة إجمالي في النمو معدل حساب يتم

 سنوات 5 مدى على األسرية المسوحات من ما بلد في الدخل توزيع من٪ 40 ضمن أدنى الدخلأو  الحقيقي االستهالك

 نصيب في السنوي النمو معدل كمتوسط معدل الرفاهية إجمالي في الوطني النمو معدل متوسط احتساب يتم .تقريًبا

 5 من يقرب ما مدى على األسرية المسوحات من ما بلد في السكان لمجموع الدخل أو الحقيقي االستهالك من الفرد

 .سنوات

 المنهجية
 طريقة الحساب

 ال البلدان من العديد ألن نظًرا. تقريًبا سنوات خمس مدار على السنوي النمو معدالت كمتوسط النمو معدالت حساب يتم

 المستخدمة المسوحات سنوات اختيار توجه التالية القواعد فإن سنوات، خمس مدته محدد زمني لجدول وفًقا مسوحات تجري

 :2015 عام تحديث في النمو معدالت لحساب

 األولى ، السنة2010 عام من سابق وقت في وليست المسح من األخيرة السنة هي( T1) النمو فترة من األخيرة السنة 

(T0 )من قريبة T1 - 5 من والنهائية األولية الدراسة سنوات بين الفجوة تتراوح وبالتالي .عامين نطاق ضمن اإلمكان، قدر 

 يتم متساوية، أخرى أشياء هناك أن حين في ،T1 - 5 من متساوية مسافة على مسحا هناك كان إذا. سنوات سبع إلى ثالث

 .(الدخل) الرفاه مجاميع مقارنة. T0 كـ األحدث المسح سنة اختيار

 تقدير خالل من للفرد الفعلي االستهالك أو الدخل لمتوسط السنوي النمو حساب يتم ما، لدولة مسحين اختيار بمجرد

 النمو معدل حساب ثم T1و T0 السنوات في الرفاه توزيع % من40 ألقل للفرد الفعلي االستهالك أو الدخل متوسط

 مركب: نمو صيغة باستخدام السنوات تلك بين المتوسط السنوي

µ𝑡1

µ𝑡0
)(

1

𝑡1−𝑡0
)

-1) 

 حيث أن:

µ .المتوسط = 

tالسنة = 

الدخل أو االستهالك الفعلي للفرد من إجمالي السكان بنفس الطريقة باستخدام البيانات إلجمالي متوسط يتم حساب 

 السكان.

 صنيفتال

 ال يوجد.
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  عالج القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ال يوجد.

 عملية الجمع

يمكن مقارنتها بشكل معقول بين البلدان، فإن مجموعة البنك الدولي لديها نهج  التي المشترك الرفاهمقاييس  الستنتاج

المشترك هي  للرفاهوالمعايير األخرى ذات الصلة. قاعدة البيانات العالمية  موحد الختيار الفترات الزمنية ومصادر البيانات

قاييس األداء، ولكن يجب على المستخدمين التفكير نتيجة لهذه الجهود. والغرض منه هو السماح بإجراء مقارنة بين البلدان وم

 سوحات والفترات الزمنية عندما ال تكون المقارنة الشاملة بين الدول هي االعتبار األساسي.للمفي خيارات بديلة 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 (.1.1.1تقدير الفقر )المؤشر يقوم فريق العمل التابع للبنك الدولي بجمع مجموعة المصادر. نفس البيانات المستخدمة ل

 إصدار البيانات

المشتركة كل عام. ولكن المسوحات المنزلية الجديدة غير متوفرة لكل  الرفاهتلتزم مجموعة البنك الدولي بتحديث مؤشرات 

محدثة سنة لمعظم البلدان، ستكون التقديرات المحدثة فقط لمجموعة فرعية من البلدان كل عام. ويتم إصدار التقديرات ال

 في البنك الدولي باالجتماع السنوي في أكتوبر من كل عام.

 مقدمي البيانات

 NSO( مباشرة. في حاالت أخرى يستخدم بيانات NSOsيتلقى البنك الدولي عادة البيانات من مكاتب اإلحصاء الوطنية )

 ن التفاصيل.الواردة بشكل غير مباشر. يرجى االطالع على القسم الخاص بمصادر البيانات لمزيد م

 

ي للجميع، بغض النظر عن السن أو 10.2الغاية  ي واالقتصادي والسياس تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماع

س أو اإلعاقة أو ا يالجن ياال أو النتماء العرق غير ذلك، بحلول  أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو ثن

 2030 عام

حسب الجنس ب من متوسط الدخل،  %50دون  الذين يعيشون السكان نسبة 10.2.1المؤشر 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمر

 المنظمة

 البنك الدولي

  التعريف

 . من متوسط الدخل )أو االستهالك( %50نسبة األشخاص الذين يعيشون دون 

 المنهجية

 طريقة الحساب
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من خالل تقدير حصة  هيتم حسابو يتم قياس المؤشر باستخدام مقياس التوزيع القومي للفرد من االستهالك أو الدخل،

 .من متوسط التوزيع الوطني للدخل أو االستهالك %50)في المئة( من السكان الذين يعيشون على أقل من 

 .يقدر دخل الفرد أو استهالكه باستخدام إجمالي دخل األسرة أو استهالكها مقسوًما على إجمالي حجم األسرة

 

 صنيفتال

 .إلى أن يتم حل المشكالت المنهجية، تحسين منهجية وتصنيف تدابير الفقر وعدم المساواةيعمل البنك الدولي على 

  عالج القيم المفقودة

 على المستوى المحلي

 .الفجوة لإلبالغ عن األرقام الوطنية تغطيةال يتم 

 

 عملية الجمع

زمة لجمع البيانات على الصعيد الوطني. وفي البنك الإجراء المسوح ال ةالوطنية مهم اإلحصائيةادة، تتّولى المكاتب ع

الدولي، يضطلع الفريق العامل المعني بأوضاع الفقر في العالم بمسؤولية جمع بيانات المسوح الخاصة بالدخل 

ويحفظ الفريق العامل مجموعات البيانات المستمدة من  من صحتها قق، والتحالتقديراتالمستخدمة في  واالستهالك

 .الوطنية ليعمل بعد ذلك على تنسيقها بتطبيق منهجيات مشتركة اإلحصائيةالمكاتب 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 من شهر مايو إلى سبتمبر من كل عام 

 إصدار البيانات

 .تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحديث بيانات الفقر كل عام

 مقدمي البيانات

 NSO( مباشرة. في حاالت أخرى يستخدم بيانات NSOsاإلحصاء الوطنية )يتلقى البنك الدولي عادة البيانات من مكاتب 

 الواردة بشكل غير مباشر. يرجى االطالع على القسم الخاص بمصادر البيانات لمزيد من التفاصيل.
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ة 10.3الغاية  ي ذلك من خالل إزال ائج، بما ف ي النت ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة ف

ي هذا  القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة ف

 الصدد

شخصيًا أنهم تعرضوا للتمييز أو  شعروا نسبة اإلبالغ عن السكان الذين10.3.1المؤشر 
وجب عشر شهرًا الماضية استنادًا إلى أسباب التمييز المحظورة بم خالل االثنيالمضايقة 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 المنظمة

 (OHCHR)مكتب األمم المتحدة السامي لمفوضية حقوق اإلنسان 

  التعريف

الذين يبلغون بأنفسهم عن تعرضهم شخصيا للتمييز أو المضايقة خالل االثني عشر شهرا الماضية البالغين  السكاننسبة 

 التمييز على أساسها.ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق االنسان 

 المنهجية

 طريقة الحساب

عدد المشاركين في المسح الذين شعروا انهم تعرضوا شخصيا للتمييز أو التحرش خالل االثني عشر شهرا الماضية لسبب 

واحد أو أكثر من األسباب التي يحظر القانون الدولي لحقوق االنسان التمييز على أساسها مقسوما على العدد اإلجمالي 

 .100عداد المشاركين في المسح مضروبا في أل

 

 صنيفتال

تصنف البيانات حسب الدخل، الجنس، العمر، االنتماء العرقي، الهجرة، اإلعاقة، الموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص 

 ذات الصلة في السياقات الوطنية.

  عالج القيم المفقودة

 على المستوى المحلي

 .الفجوة لإلبالغ عن األرقام الوطنية تغطيةال يتم 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 غير متوفر 

 إصدار البيانات

 )الربع األول( 2020

 مقدمي البيانات



 الهدف العاشر                           عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينهاالحد من  

6 

 ( مباشرة. NSOsمكاتب اإلحصاء الوطنية )

السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية،  سيما اعتماد سياسات، وال10.4الغاية 

 قدر أكبر من المساواة تدريجيا   وتحقيق

 ومدفوعاتاألجور  بما في ذلك ،نصيب العمل من الناتج المحلي اإلجمالي10.4.1المؤشر 
 الحماية االجتماعية

 المنظمة

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 التعريف

 (GDPمجموع تعويضات العاملين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )

 المنهجية
 طريقة الحساب

 100نصيب العمالة من الناتج المحلي اإلجمالي = )اجمالي تعويضات العاملين / الناتج المحلي اإلجمالي(* 

 مقدمي البيانات

 NSOsمكاتب اإلحصاء الوطنية 

 

 أثر إعادة التوزيع في السياسات المالية 10.4.2المؤشر 
 

 المنظمة

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 التعريف

الفرد من الدخل قبل الضرائب )أو الدخل المعادل( مطروحا منه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل معامل جيني لنصيب 

 بعد الضرائب )أو الدخل المعادل(

 المنهجية
 طريقة الحساب

 ة بيانات جزئية تمثل المستوى الوطني )مثل مسح الدخل واالنفاق(.يمكن استخالص الدخل قبل الضرائب من مجموع

 مل جيني وفقا للمعادالت القياسية لمعامل جيني يتم احتساب معا

GINI (X;v)= -v Cov (
𝑥

𝜇(𝑥)
, (1 − 𝐹(𝑥))

𝑣−1
) 

معلم يضبط مدى "تجنب عدم المساواة" ز يكون معامل جيني  vدالة التوزيع التراكمي،  F(X)متغير عشوائي،  Xحيث أن 

 فهو تقدير التغاير. covأما  v=2معياريا عندما 
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 صنيفتال

 الفئة العمرية، المجموعة العرقية، الموقع الجغرافي، اإلعاقة، حجم األسرة، نسب اإلعالة وما إلى ذلك. الدخل، الجنس،

  عالج القيم المفقودة

 على المستوى المحلي

مكن تقدير المؤشر عندما ال تتوفر مجموعة بيانات جزئية تمثل المستوى الوطني أو بيانات مالية أو إدارية على ال ي

 مستوى الدولة.

 عملية الجمع

جمع بيانات دقيقة تمثل المستوى الوطني، في حين يسمح قسم آخر من اإلدارة الوطنية  اإلحصائيةادة، تتّولى المكاتب ع

وتتوفر في كثير من األحيان بإمكانية الوصول الى مجموعات البيانات هذه )مثل وزارة المالية، وزارة االقتصاد والتخطيط(. 

تفاصيل كافية على صعيد البرنامج أو  تتضمن ا في ملخصاتدارية أحيانانية أو البيانات اإليزمتعلقة بالمو الأالبيانات المالية 

 .داريةالميزانية والبيانات اإل ببياناتحيان، تحتفظ الوكالة المنفذة للبرنامج تقدير المّؤشر. وفي كثير من األب السياسة تسمح

 اإليراداتتتطلب عملية التحقق التشاور مع كل من الوزارات والهيئات المسؤولة عن تنفيذ النفقات البرنامجية أو تحصيل 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

إلى دورة التدقيق  باإلضافةدورة التحديث لمجموعات البيانات الدقيقة الخاصة بكل بلد،  األساسيةتتبع عملية جمع البيانات 

 ةدات ونفقات السنة الماليفي إيرا

 إصدار البيانات 

 ال يوجد تاريخ منظم حتى اآلن.

ة العالمية10.5 الغاية   وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات ورصدها تحسين تنظيم األسواق والمؤسسات المالي

 مؤشرات السالمة المالية 10.5.1المؤشر

 المنظمة

 (IMF) صندوق النقد الدولي

 التعريف

 .ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية 10.5.1لـ  كمؤشرات بنود يتم تضمين سبعة

 .إلى األصول 1فئة رأس المال التنظيمي من  .1

 .للموجودات المرجحة 1فئة رأس المال التنظيمي من  .2

 .القروض المتعثرة بعد خصم مخصصات رأس المال .3

 .القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض اإلجمالية .4

 .العائد على األصول .5

 .السائلة إلى االلتزامات قصيرة األجلاألصول  .6

 .المفتوح في صرف العمالت األجنبية إلى رأس المال المركزصافي   .7
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 المنهجية
 طريقة الحساب

  .يتم حساب العمليات الحسابية السبعة في قسم "التعريف" أعاله

 صنيفتال

 .للقطاع ككلينشرها صندوق النقد الدولي متوسطات مرجحة ي مؤسسات المالية التالتعد 

  عالج القيم المفقودة

 على المستوى المحلي

 .ال ينطبق على مؤشرات السالمة المالية السبعة

 عملية الجمع

تقوم البنوك المركزية الوطنية أو وكاالت الرقابة المصرفية بجمع هذه البيانات ألغراض الرقابة وتستخدمها في جمع 

 .مؤشرات السالمة المالية

 النشرتاريخ 
 البياناتجمع 

 . ال توجد مواعيد نهائية

 إصدار البيانات

 .يتم نشر البيانات على موقع صندوق النقد الدولي على اإلنترنت بمجرد أن تصبح جاهزة

 مقدمي البيانات

 .البنوك المركزية الوطنية أو هيئات الرقابة المصرفية

ي  10.6الغاية امية وإسماع صوتها ف ي المؤسسات ضمان تعزيز تمثيل البلدان الن عملية صنع القرار ف

ة العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية و أن تكون خاضعة  ة الدولي االقتصادية والمالي

ة والشرعية للمؤسسات  للمساءل

 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات الدولية 10.6.1المؤشر 

 المنظمة

 .التنميةمكتب تمويل  •

 .(FFDOإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )  •

 التعريف

المنظمات الدولية من عنصرين، هما نسبة البلدان النامية  عضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت فيتتألف نسبة 

العنصران من حقوق التصويت ونسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية. في بعض المؤسسات هذان 

 متطابقان.

 المنهجية
 طريقة الحساب
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 ُتستخدم طريقة الحساب بيانات العضوية المنشورة وحقوق التصويت بكل مؤسسة من تقاريرها السنوية.

 التصويت(.  لحقوق اإلجمالي العدد÷ النامية  للبلدان المخصصة التصويت حقوق نسبة حقوق التصويت= )عدد 

 لألعضاء(. اإلجمالي العدد ÷ النامية البلدان أعضاء نسبة العضوية= )عدد

 صنيفالت

 يتم حساب البيانات وعرضها بشكل منفصل لكل منظمة دولية.

 تاريخ النشر
 إصدار البيانات

 الجمعية العامة لألمم المتحدة

 مستمر.

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 سنويا في سبتمبر.

 ادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدةالمجلس االقتص

 سنويًا في أكتوبر.

 

 صندوق النقد الدولي

 سنويًا في أكتوبر.

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 سنويا في سبتمبر.

 مؤسسة التمويل الدولية

 سنويا في سبتمبر.

 

 بنك التنمية األفريقي

 سنويًا في مايو.

 بنك التنمية اآلسيوي

 سنويًا في أبريل.

 التنمية للبلدان األمريكية بنك

 سنويًا في أبريل.

 منظمة التجارة العالمية

 سنويًا في مايو.

 مجلس االستقرار المالي

 سنويًا في يناير.

 

 مقدمي البيانات

UNGA ،UNSC ،ECOSOC ،IMF ،IBRD ،IFC ،AfDB ،ADB ،IADB ،WTO ،FSB 

، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، منظمة األمم المتحدة االقتصادية والمجلس االجتماعي تحدة،الجمعية العامة لألمم الم

، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التنمية األفريقي، بنك التنمية لإلنشاء والتعميرصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

 مية، مجلس االستقرار المالي.اآلسيوي، بنك التنمية للبلدان األمريكية، منظمة التجارة العال
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المسؤولية، من خالل 10.7 الغاية  ى نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم ب ص عل تيسير الهجرة وتنقل األشخا

ي تتسم بحسن اإلدارة اسات الهجرة المخطط لها والت  تنفيذ سي

في  اإليرادات السنويةالتوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من  اليفتك 10.7.1 المؤشر 
 البلد المقصود

 
 المنظمة

 الدولي. مجموعة البنك منظمة العمل الدولية و

  التعريف

أي نسبة بين مقياس ، دوبلد المقصالتكلفة التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من الدخل الشهري المكتسب في 

 . التكلفة ومقياس الدخل

 المنهجية

 طريقة الحساب

𝑅𝐶𝐼 = 𝑓(
𝐶𝑘
𝐸𝑘
) 

.لربيع الرابعدوال مختلفة كمتوسط والوسيط واتتخذ أشكال   = f  

CK  = هي تكاليف التوظيف التي يدفعها العامل المهاجرk 

EK  هي األرباح الشهرية للعامل نفسه =K 

 

 صنيفتال

 .الجنس، والفئة العمرية، والمجموعات التعليمية

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

في السنوات التي ال يتم  معتمدًا على المسوحات األسرية،من المتوقع أن يتم إنتاج هذا المؤشر على أساس سنوي 

 .فيها إجراء مسح لألسرة، لن يتم اإلبالغ عن المؤشر

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2019الربع األول من عام 

 إصدار البيانات

 2019الربع الثالث من عام 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. 
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 هجرة متسمة بحسن اإلدارة عدد البلدان التي طبقت سياسات 10.7.2المؤشر 
 

 المنظمة

 ،حاضنةكوكاالت  (DESA) وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية (IOM) المنظمة الدولية للهجرة

 كوكالة شريكة (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

  التعريف

 .إلى وصف حالة سياسات الهجرة الوطنية وكيف تتغير هذه السياسات بمرور الوقت يهدف

 المنهجية

 طريقة الحساب

لديها إجابات  1جميع الفئات الفرعية، باستثناء تلك الموجودة تحت المجال . أسئلة6تحت فئة فرعية،  30يتضمن المؤشر 

، هناك ثالث إجابات محتملة: 1بالنسبة للفئات الفرعية ضمن المجال  .""ال " لـ0" لـ "نعم" و "1ثنائية "نعم / ال"، "

 =" ؛ و"ال"0.5"=نعم، فقط ألولئك الذين يتمتعون بوضع هجرة قانوني" ""؛ 1"="نعم، بصرف النظر عن حالة الهجرة" 

"0" 

 :لكل مجال، المنهجية الحسابية هي المتوسط غير المرجح للفئات الفرعية تحت كل مجال

𝐷𝑖 =
∑ 𝑠𝑗𝑖
𝑛
𝑗

n
 100 

 𝐷𝑖تشير إلى المجال = 

 ∑ 𝑠𝑗𝑖
𝑛
𝑗 =يشير إلى مجموع الفئات الفرعية j  المجال تحتi 

n  =يشير إلى العدد اإلجمالي للفئات الفرعية في كل مجال. 

 .كحد أقصى %100كحد أدنى إلى  0تتراوح القيم من  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كنسب مئوية

على النحو التالي: يتم ترميز القيم التي تقل  نتائج المتوسطاتلسهولة التفسير وتلخيص النتائج، يتم بعد ذلك تصنيف 

جزئًيا"، ويتم  مجتمعةعلى أنها " %80إلى أقل من  %40القيم من  بينماعلى أنها "تتطلب مزيًدا من التقدم"؛  %40عن 

 "بالكامل مجتمعةمجتمعة أو أو أكثر كـ " %80ترميز القيم من 

 صنيفتال

 اتالتعاون والشراك (3)سياسات الحكومة بأكملها / القائمة على األدلة؛  (2)( حقوق المهاجرين؛ 1مجاالت السياسة الستة: )

 .( الهجرة اآلمنة المنظمة والمنتظمة6أبعاد التنقل لألزمات؛ و ) (5)رفاه االجتماعي واالقتصادي؛ ؛ ال4))

  المفقودةمعالجة القيم 
 على المستوى المحلي

 (.0لضمان إمكانية مقارنة المؤشر بين البلدان ومع مرور الوقت تمنح القيم المفقودة قيمة )

 تاريخ النشر
 جمع البيانات
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 2018سيتم جمع البيانات كل عامين بدًءا من عام 

 إصدار البيانات

 2019من عام  خيرالربع األ

 
 مقدمي البيانات

  دولة عضو، دولتان مراقبتان، دولتان غير عضو. 193حكومة 

 

األشخاص الذين لقوا حتفهم أو اختفوا اثناء عملية الهجرة إلى وجهة عدد  10.7.3المؤشر 
 دولية

 

 منظمةال

  (IOM) منظمة الدولية للهجرة

 

 التعريف

لقوا حتفهم على الحدود  تشمل معلومات بيانات مشروع المهاجرين المفقودين )بمعزل عن وضعهم القانوني( الذين

 الخارجية للدول أو اثناء الهجرة إلى وجهة دولية.

 المنهجية

 طريقة الحساب

حدثا  لبيانات يمثلشروع المهاجرين المفقودين هو عبارة عن قاعدة بيانات قائمة على الحوادث، أي أن كل إدخال في قاعدة ام

ستخدم هذا يو .مكان وزمان معينينفي أثناء هجرتهم أو على الحدود الدولية  األفرادفرد أو مجموعة من يتوفى خالله  واحدا

ال سيما تلك سترجع قط، تمن جثث المهاجرين لم  اأن عددا كبير الجثث، نظرا الىمن قاعدة البيانات القائمة على  الالنهج بد

 .الكبرى الصحراءالنائية مثل  األراضي أو المتوسط األبيضفقد في البحار مثل البحر التي ت

 صنيفتال

 الرجوع للجداول في المنهجية المفصلة

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

الحادث وذلك  شير بيانات مشروع المهاجرين المفقودين إلى موقع الوفاة بعدة طرق، بما في ذلك البلد الذي وقع فيهت

سجل في قاعدة ت لوفيات التيأهداف التنمية المستدامة. ففي عدد من الحوادث، تقع ا ن. م10.7.2 ؤشرمال بهدف رصد

بيانات مشروع المهاجرين المفقودين على الحدود الدولية أو في البحر خارج المياه الوطنية، وبالتالي، تستخدم في مثل هذه 

 بلد المغادرة لتحديد متغير البلد الحاالت

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمر
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 إصدار البيانات

وتحميلها على الموقع أسبوعيا عادة ما يكون االثنين والخميس  يتم تحديث البيانات على أساس مستمر

missingmigrants.iom.int 

 
 مقدمي البيانات

  .السلطات المحلية

 

 نسبة السكان الالجئين حسب بلد الميالد 10.7.4المؤشر 
 

 منظمةال

 (UNHCR)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 التعريف

يعرف المؤشر على أنه العدد اإلجمالي للسكان المعترف بهم على انهم الجئين كنسبة من اجمالي عدد السكان في بلدهم 

 الجئ من السكان. 100000األصلي ويقدر لكل 

 المنهجية

 طريقة الحساب

)عدد الالجئين بحسب بلد المنشأ في نهاية العام/ عدد السكان في بلد المنشأ في نهاية العام + عدد الالجئين بحسب بلد 

 100000 *المنشأ في نهاية العام( 

 

 صنيفتال

 الجنس، العمر، الموقع الجغرافي )حضري/ريف(، محل اإلقامة )مخيمات/ خارج مخيمات(

  معالجة القيم المفقودة
 مستوى المحليعلى ال

 .الالجئينأو من أنظمة تسجيل  اإلدارية األنظمةتتوفر فيها بيانات وطنية من  التصدر المفوضية تقدير ات للبلدان التي 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2020الربع الثالث 

 2021الربع األول 

 إصدار البيانات

 (2020)بيانات منتصف العام  2020الربع األخير من العام 

 (2020)بيانات نهاية عام  2021الربع الثاني من العان 

 
 مقدمي البيانات

  .المؤسسات الوطنية المسؤولة )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المحاكم، اإلدارية(
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امية، والسيما أقل البلدان  a.10الغاية ة للبلدان الن ة الخاصة والتفضيلي نموا، تنفيذ مبدأ المعامل

ى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية بما  يتماش

بنود التعريفات المطبقة على الواردات من أقل البلدان نموًا والبلدان نسبة a.1.10المؤشر
 النامية المّتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم

 
 المنظمة

 (ITCمركز التجارة الدولية ) •

 (UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) •

 (WTOمنظمة التجارة العالمية ) •

 التعريف

 والبلدان نمواً  البلدان أقل من المستوردة المنتجات على المطبقة( المائة في)الجمركية  التعرفة خطوط عدد إجمالي نسبة

 .%0 يعادل معدل التعرفة الجمركية بما النامية

 المنهجية
 طريقة الحساب

 .خطوط التعرفة الجمركية الوطنية التي تكون خالية من الرسوم نصيبيتم احتساب المؤشر على أنه متوسط 

 صنيفالت

حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة، النسيج، السلع البيئية(، المناطق الجغرافية ومستوى الدخل المحلي )على  التصنيف متاح

 سبيل المثال، البلدان المتقدمة متطورة النمو والنامية األقل نموًا(

  قيم المفقودةمعالجة ال
 على المستوى المحلي

 يتم حساب القيم المفقودة باستخدام أحدث سنة متاحة.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة

 إصدار البيانات

رة المتوقعة يعتمد على الفت يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول مارس من كل عام. ومع ذلك، فإن تاريخ اإلصدار

 أهداف التنمية المستدامة. رصدإلصدار تقرير 
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ي  b.10الغاية ي ذلك االستثمار األجنب ة الرسمية والتدفقات المالية، بما ف تشجيع المساعدة اإلنمائي

ي تشتد الحاجة فيها إليها، وال ى الدول الت  أقل البلدان نموا، والبلدان األفريقية، والدول سيما المباشر، إل

امية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية الجزرية امية، والبلدان الن  الصغيرة الن

 بحسب البلدان المستفيدة، المخصصة للتنميةمجموع تدفقات الموارد b.1.10المؤشر 
)مثل المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي  وأنواع التدفقاتالمانحة البلدان و

 (فقات األخرىالمباشر والتد

 المنظمة

 (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 فالتعري

 ، ونوع تدفق المساعدةالمانحةالبلدان و بحسب البلدان المستفيدة، المخصصة للتنميةمجموع تدفقات الموارد يشمل 

 .الخاصة والتدفقات( OOF) األخرى الرسمية التدفقات ،(ODA) الرسمية اإلنمائية

 المنهجية
 طريقة الحساب

 مجموع التدفقات الرسمية والخاصة من جميع المانحين إلى البلدان النامية.

 صنيفالت

، خاص(، حسب الجهة المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع ODA ،OOFيمكن تصنيف هذا المؤشر حسب نوع التدفق )

 المعونة، إلخ.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .م عمل تقديرات للقيم المفقودةلم يت

 عملية الجمع

عادة في وكالة المعونة الوطنية  المعدفي كل بلد / وكالة. ويكون  DACمسؤول عن جمع إحصائيات  معد التقارير اإلحصائية

 أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

تم نشره في  2015مبر للتدفقات في العام السابق. تدفقات مفصلة عام يتم نشر البيانات على أساس سنوي في ديس

 .2016ديسمبر 

 إصدار البيانات

 2016ديسمبر 
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ض تكاليف  c.10الغاية  ى أقل من مخف ة ، %3عامالت تحويالت المهاجرين إل وإلغاء قنوات التحويالت المالي

ى ي تزيد تكاليفها عل  2030 ، بحلول عام%5الت

 لةلغ المحواتكاليف التحويالت كنسبة من المب c.1.10المؤشر 

 المنظمة

 بنك الدوليال

 التعريف

 الهدف يتضمن مكونين

 تكون أن يجب .2030 عام بحلول أقل أو٪ 3 تكون أن يجب المهاجرين بتحويالت الخاصة المعامالت العنصر األول: تكاليف

( المحلية اإلرسال بعملة يعادلها ما أو) دوالر 200 إلرسال العالمية اإلجمالية التكلفة متوسط" بمثابة المعاملة هذه تكلفة

 قبل من سنوي ربع أساس على نشره ويتم بسهولة متاح المؤشر . هذا"المرسل المبلغ من مئوية كنسبة عنها التعبير ويتم

 إلى نقطة مرسلة 48 من دولة، 365 تغطي والذي العالم، أنحاء جميع في التحويالت أسعار بيانات قاعدة في الدولي البنك

 مستقبلة. دولة 105

 األموال إرسال الحواالت لمرسلي أعلى، معنى ذلك انه من الممكن أو %5 التكلفة تكون حيث العنصر الثاني: إزالة الممر

 على خدمات ثالثة ممر كل في هناك يكون أن ينبغي .المرسل المبلغ من أقل أو٪ 5 يبلغ تكلفة بمتوسط المستفيد إلى

 يبلغ التي ،(ذلك إلى ما إلى والوصول الخدمة جودة ذلك في بما) الخدمة متطلبات من محددة مجموعة وتلبية األقل،

 .أو أقل %5 متوسطها

 المنهجية
 طريقة الحساب

 عن يقل ال ما ذلك في بما عينة تضمين ويتم. الحواالت خدمات لمقدمي خفي تسوق ممارسة خالل من البيانات جمع يتم

 للتكاليف البسيط المتوسط أنه على التكلفة متوسط وُيحسب. المقنع التسوق تجربة في ممر كل في السوق حصة من٪  80

 .قناة في يعمل إقليمي خدمات مقدم كل به يستشهد الذي( الصرف وسعر الرسوم هامش ذلك في بما) اإلجمالية

 إلى ويهدف. تفصياًل  أكثر بمستوى التحويالت مراقبة معامالت (SmarRT)قدم هدف التحويالت الذكية  2016 عام في

 التحويالت لتحويل الكفاية فيه بما كاملة معلومات إلى للوصول بالقدرة يتمتع الذي المستهلك يدفعها التي التكلفة عكس

 التعبير ويتم ممر كل في دوالر 200 يعادل ما إلرسال ثالثة أرخص كخدمات بسيط كمتوسط ((SmaRT ُتحسب. ممر كل في

 إضافية تستوفي الخدمات معايير أن يجب الشفافية، إلى باإلضافة. المرسل اإلجمالي للمبلغ المئوية النسبة حيث من عنها

 للفروع الجغرافي القرب يحددها) الوصول وإمكانية( أقل أو أيام 5) المعاملة سرعة ذلك في بما ،SmaRT)) في إلدراجها

 أو مصرفي حساب مثل الخدمة، الستخدام ضروري جهاز أو تقنية أي إلى الوصول أو مادًيا، وجوًدا تتطلب التي للخدمات

 اإلنترنت(. أو جوال هاتف

 SmaRT)) للحصول على معلومات إضافية حول منهجية

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/smart_methodology.pdf  

 

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/smart_methodology.pdf
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 :يتطلبان حسابين منفصليناللذين مكونين  c.1.10 يتضمن الهدف

 اإلجمالية للتكلفة بسيط كمتوسط ذلك حساب يتم ،٪3 من أقل إلى التحويالت لتكاليف العالمي المتوسط تخفيض يجب

 RPW بيانات قاعدة في المضمنة الخدمات لجميع

أو أقل،  %5تمكين مرسلي الحواالت في جميع الممرات من إرسال األموال إلى أجهزة االستقبال الخاصة بهم بتكلفة تبلغ  

يتم حسابها على أساس متوسط تكلفة الخدمات الثالثة األرخص المتوفرة في كل ممر والتي تفي بمجموعة محددة من 

لجميع الممرات ينبغي  SmaRT. الهدف هو أن متوسط SmaRTكما هو موضح في منهجية البنك الدولي المتطلبات الدنيا. 

 أو أقل. %5أن يكون 

 صنيفالت

 البريد، مكاتب األموال، تحويل مشغلي التجارية، البنوك: الحواالت خدمات مقدمي نوع حسب الحواالت تكلفة RPW تتبع

 ذلك إلى باإلضافة(. السوق تطور مع الخدمات مقدمي أنواع من المزيد إضافة يمكن) المحمول الهاتف خدمات مقدمي

 الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المعاملة، تمويل في المستخدمة األداة خالل من التصنيف إجراء أيًضا يمكن

 بما األموال، لصرف المستخدمة واألداة ذلك. إلى وما المحمول والمال االئتمان/  الخصم المصرفي، بطاقة النقد، الحساب

 ذلك. إلى وما المحمول، المصرفي، الحساب النقد، الحصر ال المثال سبيل على ذلك في

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 في تقع بلد كل إلى/  من األخرى الممرات تكلفة أن المفترض من. ومستلمة مرسلة دولة لكل الممرات من عينة جمع يتم

 .مماثل تكلفة نطاق

 عملية الجمع

 .الفصليةالتسوق المقنع عملية  من

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 .ربع سنوي

 إصدار البيانات

 .مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر

 مقدمي البيانات

 يتم جمع البيانات عن طريق التسوق المقنع من موفري خدمات التحويل.
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