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

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
في المائة من السكان، بمعدل أعلى من المعدل  40التوصل تدریجیا إلى تحقیق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  ۱-۱۰ة الغای

 ۲۰۳۰المتوسط الوطني، بحلول عام 

0.cر. المؤش 
 في المائة من السكان ومجموع السكان 40مو نصیب الفرد من إنفاق األسر المعیشیة أو إیراداتھا ضمن أدنى معدالت ن ۱-۱-۱۰المؤشر 

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
۱-۱-۱ ،۱-۲-۱ ،۱۰-۲-۱ 

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )WB( البنك الدولي

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (WB) البنك الدولي

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع
 أدنىمن االستھالك الحقیقي أو دخل  الواحد لفردل معدل النمو السنويسط كمتو %40 ألدنىإجمالي نسبة الرفاھیة  ساب معدل نموتحایتم 
في اجمالي الرفاه طني معدل النمو الویتم احتساب متوسط و سنوات تقریبًا. 5األسریة على مدى  وزیع الدخل في بلد ما من المسوحمن ت 40%

مسوح األسریة على وع السكان في بلد ما من المن االستھالك الحقیقي أو الدخل لمجمالواحد لفرد ي لمعدل النمو السنوسط كمتو االجتماعي
 .تقریباً  سنوات 5 مدى

 
  المفاھیم

ساب النمو السنوي تحامن توزیع الرعایة االجتماعیة في كل بلد ویُقاس ب %40 ألدنىعزز نمو الدخل یُعرَّف تعزیز الرخاء المشترك بأنھ ی
السكان المستھدفین ھو واحد من % من السكان على انھم  40أدنىر اختیاإن  .%40أدنى  الحقیقي للفرد الواحد أو استھالكالدخل لمتوسط 

، ویمكن أن یتغیر بمرور الوقت داخل لتوزیع الرعایة االجتماعیة وفقاً  % من السكان بین بلد وآخر40أدنى ویختلف  الحلول الوسط العملیة.
 ، ال یوجد ھدف رقمي محدد عالمیاً.رخاء المشترك ھو ھدف خاص بكل بلدألن تعزیز الو .نفسھ البلد

2.B. وحدة القیاس 
 وحدة القیاس ھي نسبة مئویة.
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2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

إدارات أعدت مجموعة العمل العالمیة المعنیة بالفقر، قاعدة البیانات العالمیة للرخاء المشترك، والتي تضم أخصائیین في قیاس الفقر في مختلف 
اسوبیة التابعة لمجموعة البنك الدولي، وھي أداة ح PovcalNetمجموعة البنك الدولي. مصدر البیانات الرئیس لقاعدة البیانات ھو قاعدة بیانات 

دوالر أو  1.90تفاعلیة تسمح للمستخدمین بتكرار تقدیرات الفقر الرسمیة لمجموعة البنك الدولي والتي تم قیاسھا في خطوط الفقر الدولیة (
ومراجعتھا من قبل أعضاء  PovcalNetدوالر في الیوم للفرد الواحد). یتم توفیر ومجموعات البیانات المضمنة في  5.50دوالر  أو  3.20

مستخدمة مجموعة العمل العالمیة المعنیة بالفقر. إن اختیار االستھالك أو الدخل لقیاس االزدھار المشترك لبلد ما یتماشى مع مجموع الرفاھیة ال
ا ، ما لم تكن ھناك حجج قویة الستخدام مجموعة مختلفة من الرفاه. إن الممارسة التي اعتمدتھPovcalNetلتقدیر معدالت الفقر المدقع في 

للرفاه  مجموعة البنك الدولي لتقدیر معدالت الفقر العالمیة واإلقلیمیة ھي، من حیث المبدأ، استخدام اإلنفاق االستھالكي للفرد الواحد كتدبیر
تكون بیانات حیثما كان متاحاً واستخدام الدخل كتدبیر للرفاه في البلدان التي ال تتوفر بیانات االستھالك لھا. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد 

 االستھالك متاحة ولكنھا قدیمة أو غیر مشتركة مع مجموعة البنك الدولي لسنوات المسح األخیرة. في ھذه الحاالت، إذا كانت بیانات الدخل
 متاحة، یتم استخدام الدخل لتقدیر االزدھار المشترك.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
، فإن مجموعة البنك الدولي لدیھا نھج موحد الختیار الفترات الزمنیة لتولید مقاییس للرخاء المشترك قابلة للمقارنة بشكل معقول بین البلدان

ومصادر البیانات وغیرھا من المعاییر ذات الصلة. قاعدة البیانات العالمیة لالزدھار المشترك ھي نتیجة لھذه الجھود. والغرض منھا ھو 
ستخدمین النظر في خیارات بدیلة للمسوح والفترات الزمنیة عندما السماح بإجراء مقارنة شاملة ومقارنات بین البلدان، ولكن ینبغي على الم

 .ال تكون المقارنة الشاملة بین البلدان ھي االعتبار األساسي
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
-۱شر یتواصل عمل المصدر من قبل مجموعة العمل العالمیة المعنیة بالفقر التابعة للبنك الدولي؛ نفس البیانات المستخدمة لتقدیر الفقر (المؤ

۱-۱(. 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
ة تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحدیث مؤشرات الرخاء المشتركة مرتین كل عام. وبالنظر إلى كون المسوح األسر المعیشیة الجدیدة غیر متوفر

ن التقدیرات المحدَّثة سیتم اإلبالغ عنھا بالنسبة لمجموعة فرعیة فقط من البلدان. ویتم إصدار التقدیرات في كل سنة بالنسبة لمعظم البلدان، فإ
 المستحدثة في االجتماعات السنویة للبنك الدولي في أبریل/نیسان وتشرین األول/أكتوبر من كل عام.

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
الوطنیة  اإلحصاء أجھزةفي حاالت أخرى، یستخدم بیانات والوطنیة.  اإلحصاء أجھزةعادةً ما یتلقى البنك الدولي البیانات مباشرةً من 

  .یرجى االطالع على القسم الخاص بمصادر البیانات لمزید من التفاصیلوالواردة بشكل غیر مباشر. 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 البنك الدولي

 

3.G. التفویض المؤسسي 
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A.   المنطقياألساس 

المشترك بشكل صریح بأنھ في حین أن تتطلب التحسینات في االزدھار المشترك اقتصادًا متنامیاً واھتماماً بمسألة اإلنصاف. ویقّر االزدھار 
ال  النمو ضروري لتحسین الرفاه االقتصادي في مجتمع ما، إال أن التقدم یقاس بكیفیة تقاسم ھذه المكاسب مع أفقر أعضائھ. باإلضافة إلى انھ

قتصادي من مستوى الرخاء بین یكفي رفع الجمیع فوق الحد األدنى من مستوى المعیشة، في مجتمع شامل، بل یجب ضمان أن یرفع النمو اال
 .الفقراء مع مرور الوقت

  
لحاجة لم یتم اتخاذ قرار قیاس االزدھار المشترك على أساس الدخل أو االستھالك لتجاھل األبعاد الكثیرة األخرى للرفاه. إنما ما حفّزه كان ا

كّل تحدّیات. والواقع أن االزدھار المشترك یشمل أبعاداً على الرغم من أن مسألة القیاس تش-إلى مؤشر یسھل فھمھ والتواصل بشأنھ وقیاسھ 
 .كثیرة لرفاه األقل غنىً، وعند تحلیل االزدھار المشترك في سیاق بلد ما، من المھم النظر في مجموعة واسعة من مؤشرات الرفاه

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 :التعلیقات والقیود

  
 .ات وجودة البیاناتھناك أساسا قیدَین أساسیین لمؤشرات الرخاء المشترك: توافر البیان

  
 توافر البیانات

  
إن عدم وجود بیانات مسح أسریة أكثر صعوبة بالنسبة لرصد الرخاء المشترك أكثر من رصد الفقر. ولمراقبة الرخاء المشترك، یجب إجراء 

ونا قابلَین للمقارنة بشكل . ویجب أن یك2012و 2007مسَحین لدولة ما خالل خمس سنوات أو نحو ذلك خالل فترة مختار، أي ما بین عامي 
ت معقول من حیث تصمیم المسح وبناء مجامیع الرعایة االجتماعیة. وبالتالي، ال یمكن لكل مسح یمكن أن یولد تقدیرات للفقر أن یولد تقدیرا

 .للرخاء المشترك
  

المشترك واستخدامھ على المستوى القطري، فھناك  االعتبار الثاني ھو تغطیة البلدان قدر اإلمكان ببیانات حدیثة. وبما أنھ یجب تقدیر الرخاء
أسباب وجیھة للحصول على تغطیة واسعة للبلدان، بغض النظر عن حجم سكانھا. باإلضافة إلى ذلك، ألغراض السیاسة، من المھم وجود 

یق توازن بین مطابقة الفترة مؤشرات ألحدث فترة ممكنة لكل بلد. ویجب أن یتم اختیار سنوات المسح والبلدان بشكل متسق وشفاف، وتحق
. الزمنیة بأكبر قدر ممكن في جمیع البلدان، بما في ذلك أحدث البیانات، وضمان أوسع تغطیة ممكنة للبلدان، عبر األقالیم ومستویات الدخل

أنھ یقدم درجة من عدم القابلیة من الناحیة العملیة، ھذا األمر یعني أن الفترات الزمنیة لن تتطابق تمامًا مع البلدان. ھذا حل وسط: في حین 
 .للمقارنة، فإنھ ینشئ أیضًا قاعدة بیانات تتضمن مجموعة أكبر من البلدان مما قد یكون ممكنًا

  
 جودة البیانات

  
الدخل أو  وكما ھو الحال بالنسبة لمعدالت الفقر، تستند تقدیرات النمو السنوي لمتوسط الدخل أو االستھالك الفعلي للفرد الواحد إلى بیانات

االستھالك المجمعة في المسوح األسریة. تنطبق نفس مشكالت الجودة المطبقة على معدالت الفقر ھنا. على وجھ التحدید، فإن قیاس 
مستویات المعیشة لألسرة لھا تعقیداتھا الخاصة. تسأل المسوح أسئلة مفصلة عن مصادر الدخل وكیف تم إنفاقھا، ویجب أن یقوم الموظفون 

بون بتسجیلھا بعنایة. من الصعب قیاس الدخل بدقة، ویقترب االستھالك من مفھوم مستویات المعیشة. باإلضافة إلى أن الدخل قد یختلف المدرّ 
 بمرور الوقت حتى لو لم تختلف مستویات المعیشة. لكن بیانات االستھالك غیر متوفرة دائمًا: حیث أن أحدث التقدیرات الواردة ھنا تستخدم

 .لحوالي ثلثي البلدان االستھالك
  

. كما أن لعدادینا تدریبو نوعیةأو  لعیناتا ارأو إط لتوقیتا في الختالفاتا بسبب صارم بشکل مماثلة لمشابھةا لدراساتا تکون ال قد
 مقارنات البلدان على مستویات مختلفة من التنمیة تطرح مشاكل بسبب االختالفات في األھمیة النسبیة الستھالك السلع غیر السوقیة. ینبغي

إدراج القیمة السوقیة المحلیة لجمیع عملیات االستھالك العیني (بما في ذلك اإلنتاج الخاص، وھو أمر مھم على وجھ الخصوص في 
 صادات الریفیة المتخلفة) في إجمالي اإلنفاق االستھالكي، ولكن في الممارسة العملیة غالباً ما ال تكون كذلك. تشمل معظم بیانات المسحاالقت

 .اآلن تقییمات لالستھالك أو الدخل من اإلنتاج الخاص، ولكن طرق التقییم تختلف
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بلداً تتوفر  20ى بیانات الدخل عند عدم توفرھا. ووفقاً للتحلیل الذي جرى لحوالي تستند اإلحصاءات الواردة ھنا إلى بیانات االستھالك أو إل
 بشأنھ بیانات االستھالك والدخل من نفس المسوح، إّن الدخل یدر متوسطاً أعلى من االستھالك ولكن أیضا ارتفاعاً في معدل عدم المساواة.

 .خل، ألغى كال التأثیرین بعضھما البعض: لم یكن ھناك فرق إحصائي كبیرعندما تمت مقارنة مقاییس الفقر على أساس االستھالك والد
  

"وحدة ال تشارك بعض األسر المعینة في المسوح ألنھا ترفض القیام بذلك أو ألنھ ال یوجد أحد في المنزل أثناء المقابلة. ویشار إلى ذلك باسم 
عدم االستجابة" وھو ما یختلف عن "بند عدم االستجابة"، والذي یحدث عند مشاركة بعض المشاركین في العینة ولكنھم یرفضون اإلجابة 

ئلة معینة، مثل تلك المتعلقة بالدخل أو االستھالك. وعلى قدر ما تكون عدم االستجابة للمسح عشوائیة، ما من تخّوف حیال التحیّز عن أس
قد  لالستدالالت القائمة على المسوح؛ وستظل العیّنة ممثلة للسكان. ومع ذلك، قد ال تكون األسر ذات الدخل المختلف متساویة في االستجابة.

مالیة مشاركة األسر األكثر ثراءً بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البدیلة لوقتھا أو بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصیة. ومن المتصور أن تقل احت
أشد الناس فقرا یمكن أن یكونوا ممثلین تمثیال ناقصاً؛ فبعضھم مشردون أو بدو ویصعب الوصول إلیھم في تصامیم المسوح األسریة 

عضھم معزوًال مادیًا أو اجتماعیًا ومن ثم أقل عرضة إلجراء مقابالت معھم. ھذا یمكن أن یثیر تحیز قیاس كل من المعیاریة، وقد یكون ب
 .الفقر وعدم المساواة ما لم یتم تصحیحھا

 

4.C. طریقة االحتساب 
مسوحاً وفقًا یتم احتساب معدالت النمو كمتوسط معدالت النمو السنوي على مدار خمس سنوات تقریبًا. نظًرا ألن العدید من البلدان ال تجري 

لجدول زمني محدد مدتھ خمس سنوات، فإن القواعد التالیة توجھ اختیار سنوات االستطالع المستخدمة لحساب معدالت النمو في تحدیث عام 
 (T0) ، والسنة األولى2017ھي السنة األخیرة من المسح ولكن لیس في وقت سابق من عام  (T1) : السنة األخیرة من فترة النمو2022

قدر اإلمكان، ضمن نطاق عامین. وبالتالي، تتراوح الفجوة بین سنوات الدراسة األولیة والنھائیة من ثالث إلى سبع سنوات.  T1 -5 بة منقری
یتم تقییم  .T0 ، في حین أن ھناك أشیاء أخرى متساویة، یتم اختیار سنة المسح األحدث كـT1 -5 إذا كان ھناك مسحاً على مسافة متساویة من

لكل بلد. إذا كانت قابلیة المقارنة بین المسحین تمثل مصدر  T1و T0 ة مجامیع الرفاه (الدخل أو االستھالك) للسنوات المختارة لكل منمقارن
 .قلق كبیر، یتم إعادة تطبیق معاییر االختیار الختیار أفضل سنة استقصائیة

  
الدخل أو االستھالك الفعلي للفرد من خالل تقدیر متوسط الدخل الحقیقي  بمجرد اختیار مسَحین لدولة ما، یتم احتساب النمو السنوي لمتوسط

ثم احتساب معدل النمو السنوي المتوسط بین تلك  T1 و T0 % من توزیع الرعایة االجتماعیة في السنوات40للفرد أو االستھالك ألدنى 
یتم احتساب متوسط الدخل أو  (1-(1/( T_1- T_0 ))^?( Mean in T_0)/(Mean in T_1)السنوات باستخدام صیغة نمو مركب، 

 .االستھالك الفعلي للفرد من إجمالي عدد السكان بنفس الطریقة باستخدام البیانات إلجمالي السكان

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 لبلدعلى مستوى ا •

 تنسیب ال
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ما من مجامیع 
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .مؤشرات االزدھار المشترك ھي خاصة بكل بلد ألن توزیع الرعایة االجتماعیة خاص بكل بلد. ال یوجد تجمیع

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني
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4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 
 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 دولة تقدیر مشترك لالزدھار. 83، كان لدى في اإلصدار األخیر من قاعدة البیانات

 

 الدولیةاالنحراف عن المعاییر  /المقارنة .  6
 :مصادر التباین

رعایة إذا كان ھناك مؤشرات رخاء مشتركة تنتجھا البالد مثل ھذه، فإن المصادر الرئیسة لالختالفات یمكن أن تكون مجامیع مختلفة لل
 .وسنوات من المسوح المستخدمة في عملیة الحساب

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

https://www.pip.worldbank.org 
 

 المراجع:
  :قاعدة البیانات العالمیة لالزدھار المشترك، البنك الدولي

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-database-of-shared-prosperity. World 
Development Indicators, World Bank. 
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