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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 . 
تمكین وتعزیز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للجمیع، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء  ۲-۱۰الغایة 

 ۲۰۳۰أو اإلثني أو األصل أو الدین أو الوضع االقتصادي أو غیر ذلك، بحلول عام العرقي 

0.cر. المؤش 
 في المائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 50نسبة السكان الذین یعیشون دون  ۱-۲-۱۰المؤشر 

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
: نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس، والعمر، والوضع الوظیفي، والموقع الجغرافي ۱-۱-۱المؤشر 

 .(حضري/ریفي)

 نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الوطني، حسب الجنس والعمر :۱-۲-۱ؤشر الم

 .% من السكان ومجموع السكان 40عیشیة أو إیراداتھا ضمن أدنى : معدالت نمو نصیب الفرد من إنفاق األسر الم۱-۱-۱۰المؤشّر 

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

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (WB) البنك الدولي

 والمفاھیم والتصنیفات. التعریف  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

یعیشون  في المائة من متوسط الدخل أو االستھالك إلى النسبة المئویة من سكان بلدٍ ما الذین 50تُشیر نسبة األشخاص الذین یعیشون دون 
 .على أقّل من نصف مستوى االستھالك/الدخل من متوسط توزیع الدخل/االستھالك القومي

 
  المفاھیم

لذین یُقاس المؤشّر باستخدام نصیب الفرد الواحد من االستھالك أو الدخل كمقیاس للرعایة االجتماعیة. ویُحسب المؤشّر بتقدیر نسبة السكان ا
  .في المائة من متوسط توزیع الدخل أو االستھالك، وفقاً لتقدیرات بیانات المسوح 50یعیشون على أقّل من 

 
أو االستھالك من خالل مجموع دخل األسرة المعیشیة أو استھالكھا مقسوماً على الحجم الكلّي لألسرة یُحتسب نصیب الفرد من الدخل 

  .المعیشیة. وإجمالي الدخل المتاح أو إجمالي االستھالك من المصادر السوقیة وغیر السوقیة على السواء ھو متّجھ الرفاه المستخدم
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، إذ أن استخدام نفس البیانات ۱-۱-۱و  ۱-۱-۱۰زیعات) المستخدمة في المؤشرات یستند التقدیر على نفس متّجھات الرعایة (التو
مصدراً رئیسیاً  PovcalNet والمنھجیات الوثیقة الصلة یكفل تحقیق اتساقاً داخلیاً بین ھذه المؤشرات الوثیقة الصلة. وتمثّل قاعدة بیانات

لإلبالغ عن أرقام الفقر وانعدام المساواة في العالم. وللحصول على تفاصیل حول  للبیانات، وھي أداة حاسوبیة تفاعلیة لمجموعة البنك الدولي
  .اإللكتروني PovcalNet المفاھیم والمعاییر، یمكن مراجعة الوثائق المتاحة على موقع

في المائة من متوسط  50في المائة من متوسط الدخل القومي. وتُستخدم عتبة  50تُعنى المنھجیة بقیاس نسبة األشخاص الذین یعیشون دون 
الدخل أو االستھالك الشتقاق نسبة الفقراء، على غرار الطریقة المعتمدة عادةً لقیاس الفقر النقدي. ویمكن الحصول على متوسط الدخل 

ل القومي (أو یتبّع ھذا القیاس عملیة من خطوتین تتمثّل أوالً في تقدیر نصف متوسط الدخ .PovcalNet القومي من البیانات التوزیعیة في
 .االستھالك)، ثم احتساب نسبة األشخاص الذین یعیشون دون ھذه العتبة النسبیة

، ۱-۱-۱و  ۱-۱-۱۰ویَستخدم المؤشّر البیانات المتّصلة بدخل واستھالك األسر المعیشیة، وھي نفس البیانات المستخدمة لرصد المؤشّرین  
المستوى األول. كما أن المنھجیة والبیانات المعتمدة لقیاس ھذا المؤشّر مماثلة للمنھجیة من أھداف التنمیة المستدامة المصنفین كمؤشرین من 

 1والبیانات المستخدمة في قیاس الفقر الدولي، والتي سبق التدقیق بھا واختبارھا على مدى سنوات عدیدة، بما في ذلك لغرض رصد الھدف 
 .اطاً وثیقاً بعدد كبیر من الدراسات بشأن قیاس الفقر النسبيمن األھداف اإلنمائیة لأللفیة. كما أنھا ترتبط ارتب

2.B. وحدة القیاس 
 وحدة القیاس ھي نسبة مئویة.

 

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

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

ئیة الوطنیة تُستمد البیانات المتعلّقة بالدخل أو االستھالك من المسوح أو تقییمات توزیع الدخل أو االستھالك التي تُعدّھا عادةً االجھزة اإلحصا
التابعة لمجموعة البنك  PovcalNet تُصبح البیانات متاحة من خالل شبكة وتشرف على تنفیذھا. وبعد التدقیق بجودة البیانات ومدى اتساقھا،

 .الدولي، وھي أداة إلكترونیة لقیاس الفقر وانعدام المساواة على الصعید العالمي

3.B. طریقة جمع البیانات 
ولي، یضطلع عادةً، تتولّى االجھزة اإلحصائیة الوطنیة مھمّة إجراء المسوح الالزمة لجمع البیانات على الصعید الوطني. وفي البنك الد

قّق الفریق العامل المعني بأوضاع الفقر في العالم بمسؤولیة جمع بیانات المسوح الخاصة بالدخل واالستھالك المستخدمة في التقدیرات، والتح
ق من صحتھا. ویحفظ الفریق العامل مجموعات البیانات المستمدة من االجھزة اإلحصائیة الوطنیة لیعمل بعد ذلك على تنسیقھا بتطبی

 .منھجیات مشتركة

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .یواصل الفریق العامل المعني بأوضاع الفقر في العالم التابع للبنك الدولي عملھ لجمع مصادر البیانات الالزمة

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 .تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحدیث بیانات الفقر كل عام

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
اإلحصائیة الوطنیة. وفي بعض الحاالت األخرى، یستعین بالبیانات التي یتلقّاھا بشكل  االجھزةعادةً، یتلقى البنك الدولي بیانات مباشرةً من 

بیانات من المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي على  البنك الدولي یحصلاإلحصائیة الوطنیة. فعلى سبیل المثال،  االجھزةغیر مباشر من 
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اإلحصاء الوطني. وتتشارك جامعة ال بالتا الوطنیة في األرجنتین مع البنك  ھزةاجومن دراسة لكسمبرغ للدخل، وھي البیانات الواردة أصالً 
االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. وتتضمن ھذه المجموعة إحصاءات منسقة عن  -الدولي بقاعدة البیانات االجتماعیة 

من بلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، وذلك استنادا إلى البیانات بلداً  24الفقر والمتغیرات التوزیعیة واالجتماعیة األخرى من 
 اإلحصائیة الوطنیة. االجھزةالجزئیة المستمدة من مسوح لألسر المعیشیة التي أجرتھا 

شتركة، وأنشطة بناء القدرات. وتُستخلص البیانات من خالل برامج قطریة محدّدة، بما في ذلك برامج المساعدة الفنیة، واألنشطة التحلیلیة الم
اإلحصائیة الوطنیة على برامج تنطوي على نظم إحصائیة وتحلیل بیانات. وعادةً ما یشارك  االجھزةویعمل البنك الدولي بالتعاون مع 

الفقر على نطاق واسع، كجزء وتحلیل مستویات قیاس لاإلحصائیة الوطنیة  االجھزةاقتصادي البنك الدولي المختصون في قضایا الفقر مع 
 من أنشطة المساعدة الفنیة. 

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
وفي البنك الدولي، یضطلع الفریق العامل المعني بأوضاع الفقر في العالم بمسؤولیة جمع بیانات المسح الخاص بالدخل واالستھالك 

لتقدیرات، والتحقّق من صحتھا. ویحفظ الفریق العامل مجموعات البیانات المستمدة من االجھزة اإلحصائیة الوطنیة لیعمل المستخدمة في ا
قھا بعد ذلك على تنسیقھا بتطبیق منھجیات مشتركة. ویھدف الفریق العامل إلى ضمان تحدیث بیانات الفقر وانعدام المساواة التي ینتجھا وینسّ

ولي، والتزامھا بمعاییر الجودة العالیة، وتوثیقھا على نحو جیّد، واتساقھا في كل قنوات النشر. ویقوم أعضاء الفریق العامل وینشرھا البنك الد
ي العالمي باستخالص وتحدیث التقدیرات المتعلّقة بنسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الدولي، وذلك باستخدام البیانات األولیة الت

حكومات البلدان. ویحصل االقتصادیون المختصون في قضایا الفقر على البیانات األولیة عبر االتصال باألجھزة اإلحصائیة توفرھا عادةً 
اً الوطنیة لیثبتوا من جودتھا قبل إخضاعھا لمزید من التحلیل. وقد تتمثّل البیانات األولیة بوحدة بیانات المسح، أو ببیانات مجمعة، تبع

مع حكومات البلدان. وفي معظم الحاالت، تقوم حكومات البلدان باستخالص مجموع الرعایة االجتماعیة، وھو العنصر لالتفاقات المبرمة 
األساسي للتقدیر. وفي بعض األحیان، یتعین على البنك الدولي تركیب مجموع الرعایة االجتماعیة أو تعدیل المجموع الذي یقدمھ البلد 

 .لقابلیة للمقارنةالمعني، وذلك ألغراض المواءمة وا

3.G.   المؤسسيالتفویض 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

وطنیة تَشغل مسألتا اإلدماج االجتماعي ومعالجة عدم المساواة حیّزاً ھاماً في جدول أعمال التنمیة العالمیة، كما في جدول أعمال التنمیة ال
ماج االجتماعي في المائة من متوسط الدخل القومي یُفید في رصد مستوى اإلد 50لبلدان عدیدة. وقیاس نسبة السكان الذین یعیشون دون 

  .والفقر النسبي وانعدام المساواة داخل البلد، وفي تحدید اتّجاھاتھم
في المائة من متوسط الدخل القومي ھي مؤشّر على الفقر النسبي وانعدام المساواة في توزیع  50إّن نسبة األشخاص الذین یعیشون دون 

ن وحدات القیاس النسبیة المماثلة، لقیاس الفقر في البلدان الغنیة (بما في ذلك الدخل داخل البلد. وعادةً ما یُستخدم ھذا المؤشر، وغیره م
مؤشرات الفقر التي وضعتھا منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ومؤشرات المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي لتحدید خطر 

كمقیاس تكمیلي لتحدید حجم انعدام المساواة والفقر في البلدان المنخفضة  الفقر أو االستبعاد االجتماعي). كما یزداد استخدام ھذا المؤشر
 .والمتوسطة الدخل

4.B. التعلیقات والقیود 
من أھداف التنمیة   ۱-۱-۱۰من أھداف التنمیة المستدامة) ونمو دخل األسر المعیشیة ( ۱-۱-۱وعلى غرار معدالت الفقر (المؤشر 

الك المستمدة من مسوح األسر المعیشیة التي أجرتھا األجھزة اإلحصائیة الوطنیة. المستدامة)، ترتكز التقدیرات على بیانات الدخل أو االستھ
، ۱-۲-۱۰، تنطبق أیضاً على المؤشر ۱-۱-۱۰و  ۱-۱-۱والعدید من المشاكل التي تنطوي علیھا نوعیة البیانات المستخدمة في المؤشرین    

 :وفي ما یلي تلخیص لبعضھا
ة من التباین، ودائماً ما تواجھ عملیة المواءمة الالحقة قیوداً عدیدة. وقد ال تكون المسوح المماثلة قابلة تتصّف البیانات المجمعة بدرجة عالی

ستویات للمقارنة الدقیقة في ظل االختالف في التوقیت، أو أطر أخذ العینات، أو نوعیة العدادین وتدریبھم. كما أّن المقارنات بین الدول على م
بعض المشاكل، نظراً الختالف األھمیة النسبیة الستھالك السلع غیر السوقیة. وینبغي إدراج القیمة السوقیة المحلیة  مختلفة من التنمیة تطرح

إلجمالي االستھالك العیني في مجموع نفقات االستھالك، بما في ذلك اإلنتاج الخاص الذي یتّسم بأھمیة خاصة في االقتصادات الریفیة غیر 
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غالباً ما ال یُعمل بذلك. وحالیاً تشتمل معظم بیانات المسوح على تقییمات لالستھالك أو الدخل من اإلنتاج الخاص، مع المتطورة. ولكن عملیاً، 
  .اختالف أسالیب التقییم

ر في المائة من متوسط الدخل القومي أقّل حساسیة لقیود إمكانیة المقارنة من تقدیرات الفق 50وتقدیر نسبة األشخاص الذین یعیشون دون 
ان، في الدولي. وإنّ الطبیعة النسبیة للعتبة المحدّدة (وھي دالة لمتوسط التوزیع) تعني أنھا غیر حساسة للفروق في األسعار عبر الزمن والبلد

 .حین أن التعدیل وفقاً للفروق في األسعار یمثل تحدیاً رئیسیاً في قیاس الفقر المدقع

4.C. طریقة االحتساب 
ن االستھالك أو الدخل حسب التوزیع القومي، على النحو المستمد من المسوح. ویُحسب یُقاس المؤشر باستخدام مقیاس نصیب الفرد م

في المائة من متوسط توزیع الدخل أو االستھالك القومي. ویُستخدم نفس التوزیع  50المؤشّر بتقدیر نسبة السكان الذین یعیشون على أقّل من 
   .في المائة من متوسط الدخل ستختلف مع مرور الوقت 50ن عتبة الـالمتّبع الحتساب المؤشّر لتقدیر المتوسط، وبالتالي فإ

ویقدّر نصیب الفرد من الدخل أو االستھالك من خالل إجمالي دخل األسرة المعیشیة أو استھالكھا مقسوماً على الحجم الكلّي لألسرة 
 .المعیشیة

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

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

  .ال یتمّ معالجة الثغرات لإلبالغ عن األرقام الوطنیة
 ویین اإلقلیمي والعالميعلى المست •

یُعنى ھذا المؤشر بكل بلدٍ على حدة، وال یُعتزم في الوقت الراھن تجمیع المؤشرات. ویمكن إجراء التجمیع وفقاً لنفس 
، مع مواءمة التقدیرات مع السنوات المرجعیة، وھو ما یستدعي افتراض توزیع ۱-۱-۱التجمیع المعتمد لألھداف 
 لمسوح والسنوات المرجعیةمحاید للنمو بین تقدیرات ا

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
یُعنى ھذا المؤشر بكل بلدٍ على حدة، وال یُعتزم في الوقت الراھن تجمیع المؤشرات. ویمكن إجراء التجمیع وفقاً لنفس التجمیع المعتمد 

 .، مع مواءمة التقدیرات مع السنوات المرجعیة ۱-۱-۱لألھداف 

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

فس التوجیھات المتّبعة لجمع البیانات بشأن معدّالت الفقر، وھي متاحة من خالل العدید في ما یتعلّق بجمع بیانات الدخل واالستھالك، تُتّبع ن
إلى  من الكتیبات واألدِلّة اإلرشادیة التي نشرھا البنك الدولي. وفي ھذا اإلطار، یشكّل "تقریر البنك الدولي عن إحصاءات الفقر"، المقدّم

 .بعة لألمم المتحدة، مرجعاً مفیداً أیضاً الدورة التاسعة واألربعین للجنة اإلحصائیة التا

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 



 2021آب/أغسطس آخر تحدیث: 

ضمن البنك الدولي، یضطلع الفریق العامل المعني بأوضاع الفقر في العالم بمسؤولیة جمع بیانات مسوح الدخل واالستھالك المستخدمة في 
ئیة الوطنیة لیعمل بعد ذلك على التقدیرات، والتحقّق من صحتھا. ویحفظ الفریق العامل مجموعات البیانات المستمدة من االجھزة اإلحصا

تنسیقھا بتطبیق منھجیات مشتركة. ویحرص الفریق العامل إلى ضمان تحدیث بیانات الفقر وانعدام المساواة التي ینتجھا وینسّقھا وینشرھا 
ل قنوات النشر. ویقوم أعضاء الفریق البنك الدولي، وكفالة التزام ھذه البیانات بمعاییر الجودة العالیة، وتوثیقھا على نحو جیّد، واتساقھا في ك

لیة العامل العالمي باستخالص وتحدیث التقدیرات المتعلّقة بنسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الدولي، وذلك باستخدام البیانات األو
ت اإلحصائیة الوطنیة، على جمع البیانات التي توفرھا عادةً حكومات البلدان. یعمل موظفو البنك الدولي القطریون، بالتعاون الوثیق مع الھیئا

 .ونشرھا

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 :توافر البیانات

بلداً. وتستند المنھجیة المتّبعة إلى ممارسة راسخة اعتُمدت في قیاس الفقر على  168، باتت تتوافر بیانات بشأن 2021اعتباراً من العام 
رات المؤشّر المحدّد والتحقّق من صحتھا، تمھیداً إلبالغ الصعید الدولي، وسبق اختبارھا على مدى سنوات عدیدة. وقد جرى اختبار تقدی

 .۱-۱-۱البیانات إلى كافة البلدان التي تُقدَّم إلیھا بیانات بشأن المؤشّر 
 :التسلسل الزمني

 ، ویتمّ تحدیثھا مرتین في السنة2019إلى العام  1978تتراوح قاعدة البیانات من العام 
 :تفصیلال

تعمل مجموعة البنك الدولي على تحسین المنھجیة المتّبعة والتفصیل المعتمد في تحدید مقاییس الفقر وانعدام المساواة حسب المجموعات 
   .الوطني.الفرعیة. وإلى حین تسویة القضایا المتعلّقة بالمنھجیة، لن تُطرح مسألة التفصیل على مستوى دون المستوى 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :مصادر التباین

االجتماعیة مع معاییر نصیب الفرد قد یؤدي إلى اختالفات عن متجھات الرعایة االجتماعیة المقدّرة على  إن مواءمة متّجھات الرعایة
   .الصعید الوطني التي تستخدم تعدیالت أخرى لمتجھات الرعایة

 

 قائوثالمراجع وال.  7
PovcalNet, World Bank - http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet  

  .انات الدخل واالستھالكأداة البنك الدولي إلكترونیة لتحلیل بی
 . تقریر البنك الدولي عن إحصاءات الفقر. اللجنة اإلحصائیة2018األمم المتحدة. 

  الدورة التاسعة واألربعون
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-23-Poverty-E.pdf 

 
 :، والمقاالت الصحفیة المتصلّة، یمكن زیارة الرابط الشامل التاليولالطالع على أوراق المعلومات أساسیة، وأوراق العمل

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0,4   
 :توافّر الوثیقتین التالیتین معلومات أساسیة بشأن

 نھج مدروس للقضاء على الفقر وتعزیز الرخاء المشترك: المفاھیم والبیانات واألھداف المزدوجة
(http://www.worldbank.org/en/research/publication/a-measured-approach-to-ending-povertyand-

boosting-shared-prosperity) 
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