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   : الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها١٠لهدف ا
النمو ألدنى    : ١- ١٠  غايةال ذلك  استمرار  الدخل ودعم  إلى تحقيق نمو  تدريجيا  المائة من    40التوصل  في 

 ٢٠٣٠السكان، بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني، بحلول عام 
في المائة    40إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى  معدالت نمو نصيب الفرد من  :  ١- ١- ١٠المؤشر  

 من السكان ومجموع السكان 
  

 
 المعلومات المؤسسية 

  
 : الراعية منظمة ال
  

 البنك الدولي 
  

 المفاهيم والتعاريف 

  
 ريف: التع

  
الرفاهية    ساب معدل نموتحا يتم   النمو السنوي سط  كمتو  %40  ألدنى إجمالي نسبة  من    الواحد   لفرد ل  معدل 

سنوات    5األسرية على مدى    وزيع الدخل في بلد ما من المسوحمن ت  %40  أدنىاالستهالك الحقيقي أو دخل  
ي  معدل النمو السنو سط  كمتو  في اجمالي الرفاه االجتماعي طني  معدل النمو الويتم احتساب متوسط  و تقريبًا.

  5  مسوح األسرية على مدىوع السكان في بلد ما من المن االستهالك الحقيقي أو الدخل لمجمالواحد  لفرد  ل
ً   سنوات   . تقريبا

  
 األساس المنطقي: 

  
ً ي االزدهار المشترك اقتصاًدا متنامتتطلب التحسينات في   ً و  ا   يقّر االزدهار المشترك و  اإلنصاف.   بمسألة   اهتماما

التقدم يقاس    إال أن في مجتمع ما،    ن أن النمو ضروري لتحسين الرفاه االقتصادي بأنه في حي  بشكل صريح 
أفقر أعضائه.   كيفية ب المكاسب مع  انه    تقاسم هذه  إلى  فباإلضافة  الجميع  يكفي رفع  األدنى من  ال  الحد  وق 

الرخاء بين الفقراء    من مستوىالنمو االقتصادي  يرفع  أن    ضمانيجب  بل    ، في مجتمع شامل،مستوى المعيشة
 مع مرور الوقت. 

  
ألبعاد الكثيرة األخرى  لم يتم اتخاذ قرار قياس االزدهار المشترك على أساس الدخل أو االستهالك لتجاهل ا

أن مسألة  على الرغم من  -وقياسه  بشأنه  إلى مؤشر يسهل فهمه والتواصل  الحاجة    إنما ما حفّزه كان .فاهللر
تحّديات  تشّكل  اال . القياس  أن  لرفاهالمشترك    زدهاروالواقع  كثيرة  أبعاداً  غنىً   يشمل  ،  األقل 

 ، من المهم النظر في مجموعة واسعة من مؤشرات الرفاه. المشترك في سياق بلد ما زدهار اال تحليل  وعند 
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 المفاهيم:
  

ف تعزيز الرخاء المشترك بأنه ي من توزيع الرعاية االجتماعية في كل بلد    % 40  ألدنىعزز نمو الدخل  يُعرَّ
ب  لمتوسط  تحاويُقاس  السنوي  النمو  استهالك الدخل  ساب  أو  الواحد  للفرد  ر  اختياإن   . %40أدنى    الحقيقي 

انهم    40أدنى السكان على  العملية.% من  الوسط  الحلول  واحد من  المستهدفين هو  أدنى  ويختلف   السكان 
ً   % من السكان بين بلد وآخر40   ، ويمكن أن يتغير بمرور الوقت داخل البلد لتوزيع الرعاية االجتماعية  وفقا

 ، ال يوجد هدف رقمي محدد عالمياً. رخاء المشترك هو هدف خاص بكل بلد ألن تعزيز الو .نفسه 
  

 التعليقات والقيود: 
  

 البيانات.: توافر البيانات وجودة لمؤشرات الرخاء المشترك قيَدين أساسيين ا هناك أساس
  

 توافر البيانات 
  

ولمراقبة   أكثر صعوبة بالنسبة لرصد الرخاء المشترك أكثر من رصد الفقر.  أسريةم وجود بيانات مسح  إن عد 
وات أو نحو ذلك خالل فترة مختار، أي ما  لدولة ما خالل خمس سن   مسَحين   ، يجب إجراءالرخاء المشترك

أن  و .2012و  2007بين عامي   معقول للم  ين قابلَ   ا كونييجب  بشكل  وبناء    قارنة  المسح  تصميم  من حيث 
للرخاء  أن يولد تقديرات    يمكن أن يولد تقديرات للفقر   مسح ، ال يمكن لكل  وبالتالي الرعاية االجتماعية. اميع  مج

 . المشترك
  
رك واستخدامه  وبما أنه يجب تقدير الرخاء المشت .بيانات حديثة ب   قدر اإلمكان   الثاني هو تغطية البلدانالعتبار  ا

المستوى القطري للبلدان   ، فهناك أسباب وجيهةعلى  النظر عن حجم  للحصول على تغطية واسعة  ، بغض 
يجب  و  فترة ممكنة لكل بلد. ، من المهم وجود مؤشرات ألحدث ألغراض السياسةباإلضافة إلى ذلك،   سكانها.

بأكبر    ، وتحقيق توازن بين مطابقة الفترة الزمنيةوالبلدان بشكل متسق وشفاف  مسحأن يتم اختيار سنوات ال
، عبر األقاليم  لدان، وضمان أوسع تغطية ممكنة للبقدر ممكن في جميع البلدان، بما في ذلك أحدث البيانات 

هذا   أن الفترات الزمنية لن تتطابق تماًما مع البلدان.   يعني ذا األمر  ه،  من الناحية العملية . الدخلمستويات  و
، فإنه ينشئ أيًضا قاعدة بيانات تتضمن مجموعة  للمقارنة  ن أنه يقدم درجة من عدم القابليةحل وسط: في حي 

 . أكبر من البلدان مما قد يكون ممكنًا 
  

 جودة البيانات 
  

الدخل أو االستهالك الفعلي للفرد  ، تستند تقديرات النمو السنوي لمتوسط  هو الحال بالنسبة لمعدالت الفقر  وكما 
تنطبق نفس مشكالت الجودة المطبقة  مسوح األسرية.  لدخل أو االستهالك المجمعة في الالواحد إلى بيانات ا

تسأل   عيشة لألسرة لها تعقيداتها الخاصة. ، فإن قياس مستويات المعلى وجه التحديد  على معدالت الفقر هنا. 
مفصلة   المسوح  إنفاقها  أسئلة  تم  الدخل وكيف  ب يجب  و،  عن مصادر  المدّربون  الموظفون  يقوم    تسجيلها أن 

بدقة .عناية ب الدخل  قياس  الصعب  المعيشة. من  مفهوم مستويات  االستهالك من  ويقترب  أن   ،  إلى  باإلضافة 
لكن بيانات االستهالك غير متوفرة دائًما:   مستويات المعيشة.   ختلف و لم تبمرور الوقت حتى ل  الدخل قد يختلف

 حيث أن أحدث التقديرات الواردة هنا تستخدم االستهالك لحوالي ثلثي البلدان. 
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قد ال تکون الدراسات المشابهة مماثلة بشکل صارم بسبب االختالفات في التوقيت أو إطار العينات أو نوعية  
كما أن مقارنات البلدان على مستويات مختلفة من التنمية تطرح مشاكل بسبب االختالفات   العدادين. وتدريب  

االستهالك    عمليات   ينبغي إدراج القيمة السوقية المحلية لجميع  في األهمية النسبية الستهالك السلع غير السوقية.
في االقتصادات الريفية المتخلفة( في  ، وهو أمر مهم على وجه الخصوص  لعيني )بما في ذلك اإلنتاج الخاص ا

تشمل معظم بيانات المسح   ، ولكن في الممارسة العملية غالباً ما ال تكون كذلك.اإلنفاق االستهالكيإجمالي  
 ، ولكن طرق التقييم تختلف. تهالك أو الدخل من اإلنتاج الخاص اآلن تقييمات لالس

  
بيانات االستهالتستند اإلحصاءات الوا ً وو . عند عدم توفرها  بيانات الدخل  إلى ك أو  ردة هنا إلى  تحليل  لل  فقا

ً متوسط الدخل يدر مسوح، إنّ لدخل من نفس البلداً تتوفر بشأنه بيانات االستهالك وا 20لحوالي الذي جرى    ا
ً أعلى من االستهالك ولكن أيضا ارتفاع الفقر على أساس  عندما تمت مقارنة مقاييس   في معدل عدم المساواة.   ا

 ، ألغى كال التأثيرين بعضهما البعض: لم يكن هناك فرق إحصائي كبير. االستهالك والدخل
  

وجد أحد في المنزل أثناء  ألنها ترفض القيام بذلك أو ألنه ال ي   مسوحبعض األسر المعينة في الال تشارك  
، والذي يحدث  عن "بند عدم االستجابة" هو ما يختلفاالستجابة" و "وحدة عدم  ويشار إلى ذلك باسم  المقابلة. 

لك المتعلقة بالدخل  ، مثل تم يرفضون اإلجابة عن أسئلة معينةعند مشاركة بعض المشاركين في العينة ولكنه
ستدالالت  الل  ما من تخّوف حيال التحيّز،  ةعشوائي  للمسحستجابة  االعدم  كون  ك. وعلى قدر ما تأو االستهال

، قد ال تكون األسر ذات الدخل المختلف متساوية  ومع ذلك نة ممثلة للسكان. ستظل العيّ و ؛مسوحالقائمة على ال
قد تقل احتمالية مشاركة األسر األكثر ثراًء بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لوقتها أو بسبب   في االستجابة. 

فبعضهم   ؛ اً ن أن يكونوا ممثلين تمثيال ناقصلناس فقرا يمك ومن المتصور أن أشد ا مخاوف تتعلق بالخصوصية. 
، وقد يكون بعضهم معزواًل  سرية المعياريةاأل تصاميم المسوح  مشردون أو بدو ويصعب الوصول إليهم في

قر وعدم  كل من الف قياس  تحيز    يثير  هذا يمكن أن ماديًا أو اجتماعيًا ومن ثم أقل عرضة إلجراء مقابالت معهم. 
 . لم يتم تصحيحها  ما المساواة 

  
 المنهجية 

  
 ساب: تحطريقة اال

  
العديد  نظًرا ألن   معدالت النمو السنوي على مدار خمس سنوات تقريبًا. ساب معدالت النمو كمتوسط  تح ايتم  

ً من البلدان ال تجري مسوح  ، فإن القواعد التالية توجه اختيار  لجدول زمني محدد مدته خمس سنوات   وفقًا   ا
: السنة األخيرة من فترة النمو  2015سنوات االستطالع المستخدمة لحساب معدالت النمو في تحديث عام  

(T1  هي السنة األخيرة من ) 2010لكن ليس في وقت سابق من عام  و  المسح ( والسنة األولى ،T0  قريبة )
، تتراوح الفجوة بين سنوات الدراسة األولية والنهائية  وبالتالي ، ضمن نطاق عامين. قدر اإلمكان  T1 -5من 

ً  من ثالث إلى سبع سنوات.  حين أن هناك أشياء    ، في T1 -5على مسافة متساوية من    إذا كان هناك مسحا
مقارنة مجاميع الرفاه )الدخل أو االستهالك(  يتم تقييم   . T0، يتم اختيار سنة المسح األحدث كـ  أخرى متساوية

،  بين المسحين تمثل مصدر قلق كبير  إذا كانت قابلية المقارنة  لكل بلد.   T1و  T0للسنوات المختارة لكل من  
 يتم إعادة تطبيق معايير االختيار الختيار أفضل سنة استقصائية. 

  
الدخل أو االستهالك الفعلي للفرد من خالل  السنوي لمتوسط  ساب النمو  تح ا، يتم  لدولة ما  مسَحين بمجرد اختيار  
  T0من توزيع الرعاية االجتماعية في السنوات  %  40  ألدنى أو االستهالك    الدخل الحقيقي للفرد تقدير متوسط  
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 Mean in، )السنوات باستخدام صيغة نمو مركب   بين تلكساب معدل النمو السنوي المتوسط  تح اثم    T1و  

T_1)/(Mean in T_0 )?^(1/( T_1- T_0 ))-1  )  الدخل أو االستهالك الفعلي للفرد من إجمالي  ساب متوسط  تحايتم
 عدد السكان بنفس الطريقة باستخدام البيانات إلجمالي السكان. 

  
 تفصيل: ال
  

 . ال تفصيل
  
 : ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 لبلد على مستوى ا           •
  
 استنتاج  ال
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي            •
  

 ما من مجاميع 
  

 المجاميع اإلقليمية: 
  

بلد.  بكل  االجتماعية خاص  الرعاية  توزيع  بلد ألن  بكل  المشترك هي خاصة  االزدهار  يوجد   مؤشرات  ال 
 تجميع. 

  
 : التباينمصادر 

  
ة لالختالفات يمكن أن تكون  فإن المصادر الرئيساء مشتركة تنتجها البالد مثل هذه،  هناك مؤشرات رخ  إذا كان
 الحساب. عملية المستخدمة في   وحع مختلفة للرعاية وسنوات من المسمجامي

  
 مصادر البيانات 

  
 وصف:ال
  

، والتي تضم أخصائيين  المشترك  رخاءيانات العالمية لل، قاعدة الب رة العمل العالمية المعنية بالفقأعدت مجموع
قاعدة   لقاعدة البيانات هو  مصدر البيانات الرئيس  الفقر في مختلف إدارات مجموعة البنك الدولي. في قياس  

التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي أداة حاسوبية تفاعلية تسمح للمستخدمين بتكرار   PovcalNet بيانات 
تم قياسها في خطوط   الدولي والتي  البنك  الفقر الرسمية لمجموعة  الدولية )تقديرات  دوالر أو    1.90الفقر 

ومراجعتها   PovcalNet يتم توفير ومجموعات البيانات المضمنة في دوالر في اليوم للفرد الواحد(.  3.20
إن اختيار االستهالك أو الدخل لقياس االزدهار المشترك   من قبل أعضاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالفقر. 

، ما لم تكن  PovcalNet ية المستخدمة لتقدير معدالت الفقر المدقع في لبلد ما يتماشى مع مجموع الرفاه
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قوية ال الرفاههناك حجج  من  مختلفة  الدولي   . ستخدام مجموعة  البنك  اعتمدتها مجموعة  التي  الممارسة  إن 
كتدبير    كي للفرد الواحد ، استخدام اإلنفاق االستهالت الفقر العالمية واإلقليمية هي، من حيث المبدألتقدير معدال

ً حيثما كان متاح   للرفاه ومع   واستخدام الدخل كتدبير للرفاه في البلدان التي ال تتوفر بيانات االستهالك لها.  ا
، قد تكون بيانات االستهالك متاحة ولكنها قديمة أو غير مشتركة مع مجموعة البنك  ذلك، في بعض الحاالت 

، يتم استخدام الدخل لتقدير  كانت بيانات الدخل متاحةفي هذه الحاالت، إذا   الدولي لسنوات المسح األخيرة.
 االزدهار المشترك. 

  
 جمع: العملية 

  
، فإن مجموعة البنك الدولي لديها نهج  بشكل معقول بين البلدان  قابلة للمقارنةوليد مقاييس للرخاء المشترك  لت

البيانات وغيرها من   الزمنية ومصادر  الفترات  العالمية   المعايير ذات الصلة.موحد الختيار  البيانات  قاعدة 
ارنة شاملة ومقارنات بين  هو السماح بإجراء مق  اوالغرض منه لالزدهار المشترك هي نتيجة لهذه الجهود. 

خ البلدان في  النظر  المستخدمين  على  ينبغي  ولكن  لل،  بديلة  تكون    مسوح يارات  عندما ال  الزمنية  والفترات 
 بلدان هي االعتبار األساسي. المقارنة الشاملة بين ال

  
 توافر البيانات 

  
 عدد البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على األقل حسب المنطقة - فر البيانات اتو
  

 إلى الوقت الحاضر:  2010
 21آسيا والمحيط الهادئ 

 16افريقيا 
 16  كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبييرأم

 41الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان  كا ريأوروبا وأم
  

2000-2009 : 
 24آسيا والمحيط الهادئ 

 27افريقيا 
 19كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ريأم

 21كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان  ريأوروبا وأم
  

 الجدول الزمني 

  
 جمع البيانات: 

  
عمل  من يتواصل  المعقبل   المصدر  العالمية  العمل  الدوليمجموعة  للبنك  التابعة  بالفقر  البيانات   ؛نية  نفس 

 (. ١-١- ١المستخدمة لتقدير الفقر )المؤشر  
  

 البيانات:  نشر
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  لى كون المسوح األسر وبالنظر إ تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحديث مؤشرات الرخاء المشتركة كل عام.

، فإن التقديرات المحدَّثة سيتم اإلبالغ عنها  في كل سنة بالنسبة لمعظم البلدانالجديدة غير متوفرة    المعيشية 
يتم إصدار التقديرات المستحدثة في االجتماعات السنوية  و  بالنسبة لمجموعة فرعية فقط من البلدان كل عام. 

 أكتوبر من كل عام. تشرين األول/للبنك الدولي في 
  

 بالبيانات  الجهات المزّودة 

  
، يستخدم بيانات  في حاالت أخرى . وطنية ال  ات من مكاتب اإلحصاءمباشرةً  البيانات    يتلقى البنك الدولي عادةً ما  

يرجى االطالع على القسم الخاص بمصادر البيانات   الواردة بشكل غير مباشر.   مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
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