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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 . معلومات المؤشر0
0. aالھدف . 
 : القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان۱الھدف 

0.bالغایة . 
بعدد األشخاص الذین یعیشون بأقل من  ، وھو یُقاس حالیاً 2030أجمعین أینما كانوا بحلول عام : القضاء على الفقر المدقع للناس ۱-۱الغایة 
 $ في الیوم1.25

0.cالمؤشر. 
، والموقع الجغرافي (حضري/  حالة العمالة: نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس، والعمر، و۱-۱ -۱المؤشر 
 ریفي) 

 

0.d. السلسلة 
  

0.eتحدیث البیانات الوصفیة. 
 2022أبریل/نیسان  12

0.fالمؤشرات ذات الصلة . 
 نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الوطني، حسب الجنس والعمر :۱-۲-۱المؤشر 
 في المائة من السكان ومجموع السكان 40معدالت نمو نصیب الفرد من إنفاق األسر المعیشیة أو إیراداتھا ضمن أدنى  :۱-۱-۱۰المؤشر 
 في المائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 50نسبة السكان الذین یعیشون دون  :۱-۲-۱۰المؤشر 

0.gالمنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي. 
 البنك الدولي

 البیانات . اإلبالغ عن1
1.Aالمنظمة . 

 البنك الدولي
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
دوالر  1.90یتم تعریف مؤشر نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الدولي على أنھ النسبة المئویة للسكان الذین یعیشون بأقل من 

بالیوم بحسب األسعار دوالر امیركي  1.90. فقد تم تحدید خط الفقر الدولي الحالي ب2011أمیركي بالیوم بحسب األسعار الدولیة للعام 
 .2011الدولیة للعام 

 :المفاھیم
اً لھذا البلد. في عملیة تقییم الفقر في بلد معیّن وكیفیة تقلیص الفقر بالطریقة األفضل على الفرد ان یركّز طبیعیاً على خط فقر معیّن یُعتبر مالئم

طوط الفقر في بلد ما كیف یمكننا التكلّم فعلیاً عن " الفقر العالمي"؟ في إنما كیف یمكننا التكلّم فعلیاً عن " الفقر العالمي"؟ في حین تختلف خ
لدان حین تختلف خطوط الفقر من بلد إلى آخر بحسب قوة البلد الشرائیة، وكونھا تتفاوت أیضاً بشكل كبیر من الناحیة االقتصادیة، بحیث أن الب

. إنما من أجل قیاس الفقر المطلق عالمیاً وبشكل متّسق من ناحیة االستھالك علینا األغنى تمیل إلى اعتماد معاییر معیشیة أعلى في تعریف الفقر
 تلفة.التعامل بنفس الطریقة مع شعبَین ذات نفس القوة الشرائیة للسلع، ویكونا إما فقیَرین وغیر فقیَرین، حتى ولو كانا یعیشان في بلدان مخ



2022نیسان /أبریل 12 :آخر تحدبث  

في قیاس الفقر المدقع، معتمداً على معنى الفقر في بلدان  الدولي إلى تطبیق معیار مشترك ، سعى البنك1990منذ تقریر التنمیة العالمیة للعام 
القوة العالم األكثر فقراً. ویمكن قیاس الرفاه المعیشي للسكان الذین یعیشون في بلدان مختلفة بحسب مقیاس مشترك من خالل تعدیل الفوارق في 

وتم تعدیلھ للعملة  1985دوالر أمیركي بالیوم، والذي تم قیاسھ بحسب أسعار العام  1تخدم أي الشرائیة للعمالت. إن المعیار المشترك المس
ألنھ كان نموذجاً لخطوط الفقر في البلدان ذات الدخل  1990المحلیة باستخدام مماثل القوة الشرائیة، تم اختیاره للتقریر العالمي للتنمیة لعام 

تالفات في كلفة المعیشة بین البلدان، كان ال بد من تحدیث خط الفقر الدولي بشكل دوري باستخدام المتدني في ذلك الحین. ومع تطّور االخ
عندما  2015بیانات جدیدة لمماثل القوة الشرائیة من أجل انعكاس ھذه التغیّرات. وقد حصل التغییر األخیر في تشرین األول/ أكتوبر من عام 

خط  2008. وقبل ذلك حدّد تحدیث العام 2011الفقر الدولي باستخدام مماثل القوة الشرائیة لعام  دوالر لیكون خط 1.90اعتمد البنك الدولي 
. ویسعى قیاس الفقر المستند إلى خطوط الفقر الدولیة إلى 2005دوالر أمیركي باستخدام مماثل القوة الشرائیة لعام  1.25الفقر الدولي ب 

تة عبر البلدان، كما یحصل عند القیام بالمقارنة مع مرور الزمن. وقد استخدمت االصدارات األولیة اإلبقاء على القیمة الحقیقیة لخط الفقر ثاب
لمحلیة إلى لمؤشرات التنمیة العالمیة للبنك الدولي مماثالت القوة الشرائیة من الجداول العالمیة لجامعة بنسلفانیا من أجل تحویل القیم العملة ا

اسة بالدوالر االمیركي. أما االصدارات الالحقة فقد استخدمت تقدیرات ممائل القوة الشرائیة لالستھالك ألعوام القوة الشرائیة المقابلة المُق
 الصادرة عن برنامج المقارنات الدولیة للبنك الدولي.   2011و 2005و 1993

 

2.Bوحدة القیاس . 

 .السكانووحدة القیاس ھي نسبة 
 

2.Cالتصنیفات . 

 ال ینطبق
 

 مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات. نوع  3
3.Aمصادر البیانات . 

یة یتلقى البنك الدولي بشكل عام البیانات مباشرة من األجھزة االحصائیة الوطنیة. وفي حاالت أخرى، یستخدم بیانات أجھزة االحصائیة الوطن
 التي یتلقاھا بطریقة غیر مباشرة. فھو على سبیل المثال یتلقى البیانات من شبكة أوروستات ومن برنامج دراسات لوكسمبورغ الخاصة بالدخل

تین تي تؤمن ألجھزة االحصائیة الوطنیة للبنك الدولي البیانات التي حصلت علیھا ونسّقتھا. ولدى یونیفیرسیتاد ناسیونال دي ال بالتا وارجنال
 قاعدة البیانات االجتماعیة االقتصادیة المیركا الالتینیة والكاریبي والتي تشمل احصاءات sedlacوالبنك الدولي قاعدة مشتركة وھي قاعدة 

بلداً التینیاً وكاریبیاً استناداً إلى البیانات الجزئیة من مسوح أسریة  24متناسقة بشأن الفقر وغیره من المتغیرات التوزیعیة واالجتماعیة من 
 تقودھا أجھزة االحصائیة الوطنیة. 

التقنیة واألنشطة التحلیلیة المشتركة وبناء القدرات. وللبنك یتم الحصول على البیانات من خالل برامج خاصة بالبلد بما فیھا برامج المساعدة 
الدولي عالقات مع أجھزة االحصائیة الوطنیة حول برامج عمل تشمل أنظمة احصائیة وتحلیل للبیانات وینخرط علماء االقتصاد االختصاصیون 

 الفقر وتحلیلھ كجزء من أنشطة المساعدة التقنیة. بموضوع الفقر من البنك الدولي مع أجھزة االحصائیة الوطنیة بشكل واسع حول قیاس

أنھا داخل البنك الدولي، المجموعة العالمیة العاملة على موضوع الفقر والمسؤولة عن جمع تقدیرات الفقر والتحقّق من صّحتھا وتقدیرھا. كما 
قھا وبتطبیق منھجیات مشتركة. ویكمن ھدف ھذه تؤرشف مجموعات البیانات التي تحصل علیھا من أجھزة االحصائیة الوطنیة ثم تقوم بتنسی

الیة المجموعة بتأمین تحدیث بیانات الفقر وعدم المساواة التي یقوم البنك الدولي بتولیدھا وتحسینھا ونشرھا وبأن تالقي معاییر ذات جودة ع
تقدیرات من أجل نسبة السكان دون خط الفقر وان تكون جیدة التوثیق ومتّسقة بین قنوات النشر. ویقوم أعضاء المجموعة بتولید وتحدیث ال

 الدولي باستخدام البیانات الخام خاصة تلك التي تؤمنھا حكومات البلدان المعنیة. ویتم الحصول على البیانات الخام من قبل االقتصادیین
ھا قبل طرحھا للمزید من التحلیل. ویمكن المتخصصین بشؤون الفقر من خالل عالقاتھم مع أجھزة االحصائیة الوطنیة كما ویتم التأكد من نوعیت

أن تكون ھذه البیانات الخام بیانات مسح تسجیل وحدة أو بیانات مجموعة بحسب االتفاق الحاصل مع حكومات البلدان المعنیة. في معظم 
. وفي بعض االحیان یكون على الحاالت، یتم تولید مجامیع المستوى المعیشي، وھي العنصر االساسي في تقدیر الفقر، من قبل حكومات البلد

 البنك الدولي أن یبني مجمل رفاه العیش أو تعدیل ھذا المجمل الذي یؤمنھ البلد. 

 الالئحة:

 مباشرةً من أجھزة االحصائیة الوطنیة أو غیر مباشرة من غیرھا. راجع القسم المتعلق بمصادر البیانات.
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3.Bطریقة جمع البیانات . 

من خالل صفحتھ ) فافیة منھجیات كافة أنواع التعدیالت التي یجریھا على البیانات االصلیة ویجعلھا عامةإن البنك الدولي یشارك بش
ویتم تطویر التقدیرات الخاصة بالفقر من قبل المحللین  .(ووثائقھ التحلیلیة المتنوعة ) PIP( ةبرنامج الفقر وعدم المساوال االلكترونیة

 .الوطنیة فیما یخص كل تحدیث لبیانات الفقراالقتصادیین الذین یعملون بشكل وثیق مع شركاء الحكومة 
 

3.Cالبیانات لجمع  الزمني   . الجدول 

 .ویقوم الفریق العامل المعني بالفقر التابع للبنك الدولي بجمع البیانات باستمرار

3.Dلنشر البیانات الزمني   .الجدول 

ر ھذه التقدیرات المحدّثة في االجتماعات السنویة للبنك الدولي تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحدیث البیانات الخاصة بالفقر كل عام. ویتم نش
 من كل عام.  نیسان / أبریلفي 

 

3.Eللبیانات المزودة   . الجھات 

عادةً ما یتلقى البنك الدولي البیانات من أجھزة االحصاء الوطنیة بشكل مباشر وفي حاالت أخرى بشكل غیر مباشر. للمزید من التفاصیل 
 القسم الخاص بمصادر البیاناتراجع 
3.Fللبیانات المّجمعة   . الجھات 

 البنك الدولي
 

3.Gالتفویض المؤسسي . 

ق العامل وفي إطار البنك الدولي، یتولى الفریق العامل المعني بالفقر العالمي مسؤولیة جمع تقدیرات الفقر والتحقق منھا وتقییمھا. ویقوم الفری
الوطنیة، ثم ینسقھا، مع تطبیق منھجیات مشتركة. ویتمثل ھدف  ءاإلحصا أجھزةیتم الحصول علیھا من بأرشیف مجموعات البیانات التي 

الفریق العامل الحكومي الدولي في ضمان أن تكون بیانات الفقر وعدم المساواة التي تولدھا البنك الدولي وتكریسھا ونشرھا حتى اآلن، 
وثقة جیدا ومتسقة عبر قنوات النشر. ویولِّد أعضاء الفریق العامل تقدیرات نسبة السكان الذین مستوفیة للمعاییر العالیة الجودة، وأن تكون م

 .الوطنیةیعیشون دون خط الفقر الدولي ویستحدثون ھذه التقدیرات باستخدام البیانات األولیة التي توفرھا عادة الحكومات 
 

 . اعتبارات منھجیة أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

الفقر ھي مسألة مھمة على خطّة التنمیة العالمیة وأیضاً على خطّة التنمیة الوطنیة للعدید من البلدان. وقد أصدر البنك الدإن   ولي  مسألة رصد 
التنمیة العالمیة للعام  البلدان النامیة من أجل تقریر  في  العالمیة المتعلقة بالفقر  الفقر (البنك الدولي  1990أولى تقدیراتھ  استخدام  ) ب1990: 

ومنذ ذلك الحین حصل توسّعاً ملحوظاً في عدد البلدان التي أخذت 1991بلداً (رافالیون، دات، فان دي وال   22بیانات مسوح األسر في   .(
بیانات تعتبر مسوح الدخل األسري واإلنفاق. ولدى مجموعة بحوث التنمیة الخاصة بالبنك الدولي قاعدة بیانات یتم تحدیثھا سنویاً كلما توفّرت 

إعادة تقییم كبیرة للتقدّم تجاه الفقر كل عا برنامج م.  جدیدة (وبالتالي قد تحتوي على أحدث البیانات أو النسخ المنقّحة) كما أن المجموعة تدیر 
المساواة وعدم  الفقر ھذه   الفقر  للمستخدمین بمطابقة تقدیرات  األرقام  3.1و  1.9ھي أداة حاسوبیة تفاعلیة تسمح  امیركي بالیوم ھذه  دوال 

للمجموعات الوطنیة ولمختلف الدو الفقر  قیاسات  باحتساب  لھم  والوطني، كما تسمح  واالقلیمي  المستوى العالمیة  للمقارنة على  لیة القابلة 
 خطوط الفقر.

الم مع  االستخدام  السھلة  المتابعة  ولوحات  البیانات  لقاعدة  والمساواة تؤمن النفاذ  الخاصة بالفقر  للبیانات  البوابة االلكترونیة  خططات  إن 
المساواة لمختلف المناطق والبلدان استناداً إلى خطوط الفقر الوطنیة جنب اً إلى  والخرائط التفاعلیة التي تتصّور توّجھات مؤشرات الفقر وعدم 

ات الدولیة القابلة  جنب والتقدیرات الدولیة القابلة للمقارنة. كما وتعرض لوحات متابعة البلدان توّجھات في قیاس حجم الفقر استناداً إلى التقدیر
 .للمقارنة

 

4.Bوالقیود  . التعلیقات 
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المسوح االسریة وترددھا  التي تواجھ قیاس الفقر ما زالت موجودة. فتوقیت  العقد الماضي، إال أن التحدیات  الحاصل في    بالرغم من التقدّم 
الفقر وجود فقراً. ومازالت مسألة توافر بیانات رصد  أن تزداد بدرجة كبیرة خاصةً في البلدان األكثر   ة ھذهونوعیتھا وقابلیتھا للمقارنة یجب 

البلدان متوسطة الدخل. إن   الدخل المتدني وحتى في بعض  األوضاع الھشّة والبلدان ذات  الدول الصغیرة والبلدان ذات  في  البیانات ضعیفة 
التأكد من حجم تقلّص نسبة الفقر.  البلدان یخلق عدم  البیانات المتوفرة في بعض  إلى مقارنة  المتدني واالفتقار   التردد 

وتوقی ت بیانات المسح، تظھر مسائل أخرى تتعلق بنوعیة البیانات في قیاس معاییر معیشة األسر. تسأل المسوح أسئلة مفصّلة إلى جانب تردّد 
الدخل   قیاس  وبشكل عام، یصعب  وھذه البیانات ال بد من تسجیلھا بشكل دقیق من قبل اشخاص مدّربین.  الدخل وكیفیة انفاقھ  بشأن مصادر 

االست ویقترب مفھوم  المعاییر المعیشیة. إنما بشكل دقیق  الدخل مع الوقت حتى لو لم تتغیر  العیش. ویمكن أن یتغیر  ھالك من مفھوم معاییر 
لحوالي ثلثي   البیانات المتعلقة باالستھالك  األجدد الواردة ھنا تستخدم  البیانات المتعلقة باالستھالك: والتقدیرات   البلدان.ال تتوفّر دائماً 

إجرا التوقیت أو من ناحیة النوعیة وحتى  ومع ھذا، قد ال یمكن  االختالفات من ناحیة  ء المقارنة بشكل صارم على المسوح المشابھة بسبب 
األشخاص الذین یسجلون التعدادات. كما أن المقارنات بین البلدان على مستویات مختلفة من النمو تطرح أیضاً مشكلة  من ناحیة مدى تدریب 

ویجب أن یتم تضمین قیمة السوق المحلیة لكافة أنواع االستھالك (بما فیھا   ستھالك للسلع غیر السوقیة.محتملة بسبب االختالف في أھمیة اال
في مجموع االنفاق على االستھالك. كما تشمل معظم بیان المتخلّفة)  الریفیة  األنظمة االقتصادیة  الذاتي، المھم جداً خاصةً في  ات االسنتاج 

لالستھالك أو  الدخل من االنتاج الذاتي إنما تختلف طرق التقدیر ھذه.  المسح اآلن تقدیراً 

 

4.Cطریقة االحتساب . 

"الف معتمداً على معنى  الدولیة للبنك الدولي بتطبیق معیاراً مشتركاً،  تقوم المقاییس  البلدان بطریقة متّسقة،  قر" في من أجل قیاس الفقر عبر 
نامیاً بلداً    22دوالر أمیركي بالیوم یرتكز على مجموعة من الخطوط الوطنیة ل  1البلدان األكثر فقراً. وقد كان خط الفقر األصلي المتمثّل ب 

في حین كان ھذا أفضل ما یمكن القیام بھ في ذلك الحین، 1991فقط، معظمھا من الدراسات األكادیمیة في الثمانینیات (رافییون وآخرون،    .(
دان األخرى. إال أن النموذج بالكاد كان یمثّل البلدان النامیة حتى في الثمانینیات. منذ ذلك الحین، تم وضع خطوط للفقر الوطنیة للعدید من البل

وطنیة ل   لخطوط فقر  في العام   75واستناداً إلى تجمیع جدید  اقترح كل من رافیوون وتشن وسانغروال  خطاً جدیداً دولیاً   2009بلداً نامیاً، 
 بلداً في مجموعة بیاناتھم. 15دوالر أمیركي بالیوم. وكان ھذا متوسط معدّل خط الفقر ألفقر    1.25للفقر یتمثّل ب 

الحالي ب وتم تحدید   المدقع  القوة الشرائیة لعام    1.90خط الفقر  الوطنیة  2011دوالراً بالیوم بما یُعنى بمماثل  وھو یمثّل خطوط الفقر   ،
والتي تتسلسل وفقاً لنصیب الفرد من االستھالك. ویحافظ خط الفقر الجدید على المعاییر نفسھا للفقر  51الموجودة في نفس الدول ال   األفقر 

المتعلقة بكلفة العیش في البلدان  المدقع، أي  المعلومات األحدث  في العالم، إنما یقوم بتحدیثھا مستخدماً  الخاص بالبلدان األكثر فقراً  خط الفقر 
 النامیة.

العام   الدولي عند مماثل القوة الشرائیة إلى العملة المحلیة بحسب سعر  الدولي لبلد ما، یتم تحویل خط الفقر  الفقر  قیاس  م یتم ث  2011عند 
االستھالك. (وبالمثل، یتم االعراب  أفضل مؤشر متوفّر ألسعار  تحولھ مجدداً إلى األسعار الظاھرة في وقت حدوث المسح األسري باستخدام 
تحویلھا إلى   االستھالك األساسیة ثم یتم  مؤشر أسعار  المسح بأسعار  فیھا  للسنة التي أُجري  مسح االستھالك أو الدخل األسري  عن بیانات 

استخدام اثالت القوة الشرائیة) ثم یتم احتساب مستوى الفقر من المسح نفسھ. إن كافة المقارنات بین األزمان ھي حقیقیة، بما أنھ یتم تقییمھا بمم
المبنیة على المسح مع  التقدیرات  أجل اصطفاف  من  وسائل االستكمال/ االستقراء  استخدام  ویتم  الخاصة بالبلد.  االستھالك  أسعار  مؤشر 

 سنوات المرجعیة تلك.ال

 

4.Dالتحقق . 

الوطنیة، ویتم التحقق من  ءاإلحصاأجھزة یتم الحصول على البیانات الخام من قبل خبراء االقتصاد في مجال الفقر من خالل اتصاالتھم في 
جودتھا قبل تقدیمھا إلجراء المزید من التحلیل. ویمكن أن تكون البیانات األولیة بیانات مسح سجالت الوحدات أو بیانات مجمعة حسب 

تقدیر الفقر. وفي االتفاقات المبرمة مع حكومات البلدان. وفي معظم الحاالت، تتولّد حكومات البلدان عنصر الرفاه، وھو العنصر األساسي ل
 .یتعین على البنك الدولي أن یقوم ببناء مجمع الرفاه أو تعدیل المجموع الذي یقدمھ البلد ،بعض األحیان

 

4.Eالتعدیالت . 

 ال ینطبق
 

4.F) الناقصة القیم  و (1. معالجة  مستوى البلد  اإلقلیمي2) على   ) على المستوى 
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 على مستوى البلد •

والعالمیة للسنوات المرجع، یتم ما من "اسناد"   البلد الناقصة. إال أنھ، من أجل تولید المجامیع االقلیمیة  بالمعنى الصحیح للكلمة لبیانات 
استخدام ھذه البیانات في عملیھ التجمیع إنما لیس للحلول   اسناد البیانات على مستوى البلد للسنوات المعنیة بوقت حصول المسح. ویتم 

المسح   والعالمیة المزید من التفاصیل  محل بیانات  الفعلي. ویؤمّن القسم الالحق المتعلق بمعالجة القیم الناقصة على المستویات االقلیمیة 
 بشأن طریقة االسناد.

 على المستویَین االقلیمي والعالمي •

ال بلد أوالً مع سنة مرجعیة مشتركة، من أجل مقارنة مستویات الفقر عبر البلدان واحتساب المجامیع االقلیمیة، یجب أن تتوازى تقدیرات 
وبعد معاً. كلما ت أو قبل  أو بعد  أو قبل  المسوح في السنة المرجع إما تتوفّر  فیھا بیانات  للبلدان التي ال تتوفّر  وفرت  الستكمال البیانات 

لسنوات مختلفة) كلما كان االستكمال دقیقاً. المسح (أي كلما توفرت بیانات   بیانات 

المُالحظ في السنة  وتتطلب العملیة تع دیل متوسط الدخل أو االنفاق المالحظ في سنة المسح بمعامل النمو لالستدالل على المستوى غیر 
المسح وال للنمو بین  حقیقیاً  ومعدالً  النمو المحاید  العملیة: توزیع  ھذه  لتنفیذ  اثنین  استكمال تخمینَین  من  سنة  المرجع. وبالتالي، ال بد 

 المرجعیة.

الن المعني بالدخل أو االنفاق إن توزیع  أن التوزیع  الدخل أو االنفاق على النمو. باعتبار  مستویات  تعدیل  أن یتم  مو المحاید یفرض 
الفقر في سنة معینة مع تطبیق معدل  استكمال تقدیر  من المفترض  وتحت ھذا االفتراض،  المالحظَین في سنة المسح یبقى غیر متغیّر. 

 ق.معین للنمو في الدخل أو االنفا

التغییر في االستھالك الحقیقي للفرد إلى تغییر حقیقي باالستھالك الذي یتم قیاسھ من خالل مقارنة بیانات المسح   یجب أن تستند معدالت 
 الخاصة بالبلد على مدى سنوات مختلفة. إال انھ في الممارسة ال تتوفر بیانات المسح في معظم البلدان بشكل سنوي. وبالتالي یتم استخدام

تغیر الحاصل في االستھالك الخاص للفرد كما یتم قیاسھ في الحسابات الوطنیة. وفي حین ما من ضمانة أن قیاس الدخل او االستھالك  ال
أفضل   االستھالك الخاص في الحسابات الوطنیة، إال أن ھذا األمر یبدو من  إلى مسح یتغیر على المستوى نفسھ بالضبط مثل  المستند 

 الخیارات المتاحة.

لمتوسط االستھالك عند السنة المرجع من خالل استقراء المعدالت المتوسطة  عن دما تقع السنة المرجع بین سنتَین لمسح ما یتم بناء تقدیر 
التي تم استخالصھا من المسوح صعوداً أو رجوعاً عند السنة المرجع. اما الخطوة الثانیة فتتمثل باحتساب معدل الفقر للرأس عند السنة  

لمستویات الفقر على الفرد في السنة  المرجع بع د تطبیع التوزیعات المكتشفة في سنتي المسح بمتوسط السنة المرجع. مما یؤمن تقدیَرین 
 المرجع.

لمعدالت   اإلبالغ عنھ بالنسبة   اءالفقرأعداد  ویؤدي ذلك إلى تقدیرین  الذي تم  أعداد الفقراء  النھائي لمعدل  السنة المرجعیة. إن المعدل  في 
الداخلي الخطي لالثنین.   متوسط وللسنوات المرجعیة ھو االستكمال  من سنة مسح واحدة فقط، یعتمد  السنة المرجعیة عندما تتوافر بیانات 

للفرد الواحد من الحسابات  االستقصاء من خالل تطبیق معدل النمعلى متوسط   الفقر في السنة  الوطنیةو في االستھالك الفردي  . ویستند تقدیر 
المسح الواحد  إلىوالمرجعیة إلى ھذا المتوسط    مسوح. إن التغطیة األفضل للبیانات ھي من حیث عدد وتواتر الةالتوزیع المالحظ في سنة 

أكثر موثوقیةالمتاحة، وكلما كانت عملیة التطویق أكثر دقة، كان التقدیرات اإلقلیمیة   .ت 

الفقراءالسكاني المرجعي لمؤشرات لمنطقة ما المتوسط    أعداد الفقراء  اإلجماليیمثّل معدّل   أعداد  البلدان في تلك المنطقة. إن   معدالت  عبر 
الفقراء في كل منطقة ھو نتاج مؤشر عدد السكان في المنطقة وإجمالي السكان في المنطقة. ویف من ترض ھذا أن معدل الفقر في بلد ما عدد 

 ھو المعدل اإلقلیمي. يألسرامسح  الدون 

 

4.Gاإلقلیمیة  . المجامیع 

اء ألن ھذه المسوح ال تُجرى بشكل سنوي في معظم البلدان، یجب أن یتم اشتقاق تقدیرات الفقر للسنوات المتوازیة عبر االستكمال او االستقر
الحسابات الوطنیة. ثم یتم تجمیع ھذه التقدیرات للسنوات المتوازیة في االرقام االقلیمیة والعالمیة. إّن المجامیع االقلیمیة باستخدام بیانات 

 .والعالمیة ھي متوسط معدالت السكان

4.Hالصعید الوطني بشأن تجمیع البیانات على  المتاحة للبلدان  والتوجیھات    . المناھج 

 
4.Iإدارة الجودة . 
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4.Jضمان الجودة . 

 
4.Kتقییم الجودة . 

 

 . توافّر البیانات والتفصیل5
 توافر البیانات:

 ).الذي یُقاس من ناحیة عدد البلدان التي تملك نقطة بیانات واحدة على األقل اقتصادا (م 168تتوافر البیانات في 
 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة6
 مصادر التباین:

مفھوم الفقر الوطني عن مفھوم الفقر العالمي. إذ یتم تعریف معدل الفقر الوطني عند خطوط الفقر الخاصة بالبلد وبالعمالت المحلیة، یختلف 
دوالر أمیركي بالیوم. وبالتالي ال یمكن مقارنة  1.90والتي تختلف بالمعنى الحقیقي بین بلد وآخر وتختلف عن خط الفقر الدولي المعروف ب 

 .دوالر امیركي بالیوم 1.90الفقر الوطنیة بین البلدان أو مقارنتھا مع معدل الفقر معدالت 
 

 . المراجع والوثائق7
 :وابطالر

www.pip.worldbank.org 
 المراجع:

 للمزید من المعلومات والمنھجیات، راجع الروابط التالیة:

https://worldbank.github.io/PIP-Methodology/. 
 
Also, consult: http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/10/25114899/global-count-extreme-
poor-2012-data-issues-methodology-initial-results  
 
For a short review see: http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq  
 
For a comprehensive link to related background papers, working papers and journal articles see:  
https://pip.worldbank.org/publication. 
 
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) 
 

 


