
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: ١الهدف 

بعدد  ، وهو يُقاس حاليا  ٠٢٠٢القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام : ١-١الغاية 

 دوالر في اليوم 52.1األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس، والعمر، والوضع  :١-١-١المؤشر 
 الوظيفي، والموقع الجغرافي )حضري/ريفي(

 

 المعلومات المؤسسية

 المنّظمة / المنظمات:

 البنك الدولي

 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

ذين ى أنه النسبة المئوية للسكان العلدون خط الفقر الدولي  مؤشر نسبة السكان الذين يعيشونيتم تعريف 

فقد تم تحديد خط الفقر 9 1100دوالر أميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام  09.1بأقل من  ونعيشي

 11009دوالر اميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام  09.1الدولي الحالي ب

 

 األساس المنطقي:

التنمية القومية للعديد من تنمية العالمية وأيضا  على خّطة ال هي مسألة مهمة على خّطةإن مسألة رصد الفقر 

وقد أصدر البنك الدولي أولى تقديراته العالمية المتعلقة بالفقر في البلدان النامية من أجل تقرير التنمية البلدان9 

فاليون، )را ا  بلد 11( باستخدام بيانات مسوح األسر في 1..0: الفقر )البنك الدولي 1..0العالمية للعام 

ومنذ ذلك الحين حصل توّسعا  ملحوظا  في عدد البلدان التي أخذت تعتبر مسوح  (09..0دات، فان دي وال 

نويا  قاعدة بيانات يتم تحديثها سالدخل األسري واإلنفاق9 ولدى مجموعة بحوث التنمية الخاصة بالبنك الدولي 

ة تدير ( كما أن المجموعالبيانات أو النسخ المنقّحةكلما توفّرت بيانات جديدة )وبالتالي قد تحتوي على أحدث 

هي أداة حاسوبية تفاعلية تسمح للمستخدمين  PovcalNetإعادة تقييم كبيرة للتقّدم تجاه الفقر كل عام9  

دوال اميركي باليوم هذه األرقام الدولية القابلة للمقارنة على المستوى  190و .09بمطابقة تقديرات الفقر هذه 

 واالقليمي والقومي، كما تسمح لهم باحتساب قياسات الفقر للمجموعات القومية ولمختلف خطوط الفقر9 العالمية

إن البوابة االلكترونية للبيانات الخاصة بالفقر والمساواة تؤمن النفاذ لقاعدة البيانات ولوحات المتابعة السهلة 

تلف لمخهات مؤشرات الفقر وعدم المساواة االستخدام مع المخططات والخرائط التفاعلية التي تتصّور توجّ 

المناطق والبلدان استنادا  إلى خطوط الفقر القومية جنبا  إلى جنب والتقديرات الدولية القابلة للمقارنة9 كما 

وتعرض لوحات متابعة البلدان توّجهات في قياس حجم الفقر استنادا  إلى التقديرات الدولية القابلة للمقارنة 

 وتتطابق معهاPovcalNet 9شبكة والتي تصدرها 



 المفاهيم:

في عملية تقييم الفقر في بلد معيّن وكيفية تقليص الفقر بالطريقة األفضل على الفرد ان يرّكز طبيعيا  على خط 

ختلف خطوط في حين ت "؟فقر معيّن يُعتبر مالئما  لهذا البلد9 إنما كيف يمكننا التكلّم فعليا  عن " الفقر العالمي

لى آخر في حين تختلف خطوط الفقر من بلد إ "؟ما كيف يمكننا التكلّم فعليا  عن " الفقر العالميالفقر في بلد 

لدان األغنى ، بحيث أن البالناحية االقتصاديةمن  أيضا  بشكل كبير تتفاوتالشرائية، وكونها  بحسب قوة البلد

ق إنما من أجل قياس الفقر المطلق عالميا  وبشكل متّس في تعريف الفقر9تميل إلى اعتماد معايير معيشية أعلى 

من ناحية االستهالك علينا التعامل بنفس الطريقة مع شعبَين ذات نفس القوة الشرائية للسلع، ويكونا إما فقيَرين 

 وغير فقيَرين، حتى ولو كانا يعيشان في بلدان مختلفة9

في قياس الفقر المدقع،  يار مشترك، سعى البنك الدولي إلى تطبيق مع1..0منذ تقرير التنمية العالمية للعام 

معتمدا  على معنى الفقر في بلدان العالم األكثر فقرا 9 ويمكن قياس الرفاه المعيشي للسكان الذين يعيشون في 

ار المشترك المعيبلدان مختلفة بحسب مقياس مشترك من خالل تعديل الفوارق في القوة الشرائية للعمالت9 إن 

وتم تعديله للعملة المحلية  0.91دوالر أميركي باليوم، والذي تم قياسه بحسب أسعار العام  0المستخدم أي 

ألنه كان نموذجا  لخطوط الفقر  1..0لعام ختياره للتقرير العالمي للتنمية باستخدام مماثل القوة الشرائية، تم ا

لحين9 ومع تطّور االختالفات في كلفة المعيشة بين البلدان، كان ال بد في البلدان ذات الدخل المتدني في ذلك ا

ل القوة الشرائية من أجل انعكاس هذه يدة لمماثمن تحديث خط الفقر الدولي بشكل دوري باستخدام بيانات جد

 البنك الدولي عندما اعتمد 1101عام خير في تشرين األول/ أكتوبر من التغيّرات9 وقد حصل التغيير األ

9 وقبل ذلك حّدد تحديث العام 1100عام باستخدام مماثل القوة الشرائية ليكون خط الفقر الدولي دوالر ل 09.1

9 ويسعى قياس 1111 عامباستخدام مماثل القوة الشرائية لدوالر أميركي  0911ب خط الفقر الدولي  1119

كما يحصل  حقيقية لخط الفقر ثابتة عبر البلدان،إلى خطوط الفقر الدولية إلى اإلبقاء على القيمة ال الفقر المستند

لدولي ية العالمية للبنك األولية لمؤشرات التنماعند القيام بالمقارنة مع مرور الزمن9 وقد استخدمت االصدارات 

مماثالت القوة الشرائية من الجداول العالمية لجامعة بنسلفانيا من أجل تحويل القيم العملة المحلية إلى القوة 

رائية المقابلة الُمقاسة بالدوالر االميركي9 أما االصدارات الالحقة فقد استخدمت تقديرات ممائل القوة الش

   الصادرة عن برنامج المقارنات الدولية للبنك الدولي9 1100و 1111و 1..0عوام ة لالستهالك ألالشرائي

 التعليقات والقيود: 

وة مل تحويل مماثل القمعاوكمبوديا واالردن والوس،  فيردي، بنغالدش وكابو التالية خمسة بلدانتستخدم ال

دوالر باليوم9 ويعود هذا األمر إلى االنحراف  1و 0911ب وما يوازيه من خّطي فقر  1111عام الشرائية ل

 سعر صرف مماثل القوة الشرائية المتعلق بسعر صرف مؤشرات سعر االستهالك المحلي9في الكبير الحاصل 

 1101/1102في تقرير الرصد العالمي  090صندوق راجع ال صيلللمزيد من التفا

(report-monitoring-http://www.worldbank.org/en/publication/global9)  

بالرغم من التقّدم الحاصل في العقد الماضي، إال أن التحديات التي تواجه قياس الفقر ما زالت موجودة9 فتوقيت 

األكثر  لبلدانبدرجة كبيرة خاصة  في االمسوح االسرية وترددها ونوعيتها وقابليتها للمقارنة يجب أن تزداد 

 ضعيفة في الدول الصغيرة والبلدان ذات البيانات فقرا 9 ومازالت مسألة توافر بيانات رصد الفقر وجودة هذه

األوضاع الهّشة والبلدان ذات الدخل المتدني وحتى في بعض البلدان متوسطة الدخل9 إن التردد المتدني 

 واالفتقار إلى مقارنة البيانات المتوفرة في بعض البلدان يخلق عدم التأكد من حجم تقلّص نسبة الفقر9 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report


ت بيانات المسح، تظهر مسائل أخرى تتعلق بنوعية البيانات في قياس معايير معيشة إلى جانب ترّدد وتوقي

األسر9 تسأل المسوح أسئلة مفّصلة بشأن مصادر الدخل وكيفية انفاقه وهذه البيانات ال بد من تسجيلها بشكل 

ك من االستهالقياس الدخل بشكل دقيق ويقترب مفهوم ص مدّربين9 وبشكل عام، يصعب دقيق من قبل اشخا

مفهوم معايير العيش9 ويمكن أن يتغير الدخل مع الوقت حتى لو لم تتغير المعايير المعيشية9 إنما ال تتوفّر دائما  

البيانات المتعلقة باالستهالك: والتقديرات األجدد الواردة هنا تستخدم البيانات المتعلقة باالستهالك لحوالي ثلثي 

 البلدان9

إجراء المقارنة بشكل صارم على المسوح المشابهة بسبب االختالفات من ناحية التوقيت  ومع هذا، قد ال يمكن

ين بكما أن المقارنات أو من ناحية النوعية وحتى من ناحية مدى تدريب األشخاص الذين يسجلون التعدادات9 

هالك للسلع ية االستالبلدان على مستويات مختلفة من النمو تطرح أيضا  مشكلة محتملة بسبب االختالف في أهم

قيمة السوق المحلية لكافة أنواع االستهالك )بما فيها االسنتاج الذاتي، ويجب أن يتم تضمين   غير السوقية9

شمل كما ت9 ق على االستهالكفي مجموع االنفاة المتخلّفة( المهم جدا  خاصة  في األنظمة االقتصادية الريفي

 ك أو الدخل من االنتاج الذاتي إنما تختلف طرق التقدير هذه9الستهالا  لتقديرمعظم بيانات المسح اآلن 

 المنهجية

 طريقة االحتساب

تركا ، الدولية للبنك الدولي بتطبيق معيارا  مش دان بطريقة متّسقة، تقوم المقاييسمن أجل قياس الفقر عبر البل

دوالر أميركي  0ب معتمدا  على معنى "الفقر" في البلدان األكثر فقرا 9 وقد كان خط الفقر األصلي المتمثّل 

يمية في الدراسات األكادا  ناميا  فقط، معظمها من بلد 11باليوم يرتكز على مجموعة من الخطوط القومية ل

(9 في حين كان هذا أفضل ما يمكن القيام به في ذلك الحين، إال أن 0..0، رافييون وآخرونالثمانينيات )

النموذج بالكاد كان يمثّل البلدان النامية حتى في الثمانينيات9 منذ ذلك الحين، تم وضع خطوط للفقر الوطنية 

، اقترح كل من ا  ناميا  بلد 71ل للعديد من البلدان األخرى9 واستنادا  إلى تجميع جديد لخطوط فقر قومية 

ي باليوم9 دوالر أميرك 0911ب يتمثّل  خطا  جديدا  دوليا  للفقر .111رافيوون وتشن وسانغروال في العام 

 بلدا  في مجموعة بياناتهم9 01خط الفقر ألفقر وكان هذا متوسط معّدل 

، وهو 1100عام اثل القوة الشرائية لا يُعنى بممباليوم بم دوالرا   09.1المدقع الحالي ب وتم تحديد خط الفقر 

سلسل وفقا  لنصيب الفرد من تاألفقر والتي ت 10ال يمثّل خطوط الفقر القومية الموجودة في نفس الدول 

االستهالك9 ويحافظ خط الفقر الجديد على المعايير نفسها للفقر المدقع، أي خط الفقر الخاص بالبلدان األكثر 

 بتحديثها مستخدما  المعلومات األحدث المتعلقة بكلفة العيش في البلدان النامية9فقرا  في العالم، إنما يقوم 

عند قياس الفقر الدولي لبلد ما، يتم تحويل خط الفقر الدولي عند مماثل القوة الشرائية إلى العملة المحلية بحسب 

باستخدام أفضل ثم يتم تحوله مجددا  إلى األسعار الظاهرة في وقت حدوث المسح األسري  1100سعر العام 

ألسعار االستهالك9 )وبالمثل، يتم االعراب عن بيانات مسح االستهالك أو الدخل األسري للسنة متوفّر مؤشر 

رائية( ماثالت القوة الشالتي أُجري فيها المسح بأسعار مؤشر أسعار االستهالك األساسية ثم يتم تحويلها إلى م

9 إن كافة المقارنات بين األزمان هي حقيقية، بما أنه يتم تقييمها نفسه المسحم يتم احتساب مستوى الفقر من ث

باستخدام مؤشر أسعار االستهالك الخاصة بالبلد9 ويتم استخدام وسائل االستكمال/ االستقراء من أجل اصطفاف 

 لسنوات المرجعية تلك9التقديرات المبنية على المسح مع ا

 



 :التفصيل

 9دولي على تقديرات الفقر المفّصلةيتم العمل في البنك ال

 

   :معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد 

القليمية ا إال أنه، من أجل توليد المجاميع 9يح للكلمة لبيانات البلد الناقصة" بالمعنى الصحما من "اسناد

البيانات على مستوى البلد للسنوات المعنية بوقت حصول المسح9  اسنادالمية للسنوات المرجع، يتم والع

القسم ؤّمن ويإنما ليس للحلول محل بيانات المسح الفعلي9  البيانات في عمليه التجميع يتم استخدام هذهو

طريقة بشأن  من التفاصيل المزيدستويات االقليمية والعالمية على الميم الناقصة الالحق المتعلق بمعالجة الق

 9االسناد

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

د االقليمية، يجب أن تتوازى تقديرات البل المجاميعمن أجل مقارنة مستويات الفقر عبر البلدان واحتساب 

للبلدان التي ال تتوفّر فيها بيانات المسوح في السنة  مع سنة مرجعية مشتركة، الستكمال البيانات أوال  

ر أو قبل أو بعد أو قبل وبعد معا 9 كلما توفرت بيانات المسح )أي كلما توفرت بيانات المرجع إما تتوفّ 

 لسنوات مختلفة( كلما كان االستكمال دقيقا 9

لى لالستدالل عوتتطلب العملية تعديل متوسط الدخل أو االنفاق المالحظ في سنة المسح بمعامل النمو 

لتالي، ال بد من استكمال تخمينَين اثنين لتنفيذ هذه العملية: المستوى غير الُمالحظ في السنة المرجع9 وبا

 9يةسنة المرجعالتوزيع النمو المحايد ومعدال  حقيقيا  للنمو بين المسح و

إن توزيع النمو المحايد يفرض أن يتم تعديل مستويات الدخل أو االنفاق على النمو9 باعتبار أن التوزيع 

ض غيّر9 وتحت هذا االفتراض، من المفترالمالحَظين في سنة المسح يبقى غير متالمعني بالدخل أو االنفاق 

 استكمال تقدير الفقر في سنة معينة مع تطبيق معدل معين للنمو في الدخل أو االنفاق9

لذي يتم قياسه ا حقيقي باالستهالك إلى تغييرهالك الحقيقي للفرد معدالت التغيير في االستيجب أن تستند 

قارنة بيانات المسح الخاصة بالبلد على مدى سنوات مختلفة9 إال انه في الممارسة ال تتوفر من خالل م

بيانات المسح في معظم البلدان بشكل سنوي9 وبالتالي يتم استخدام التغير الحاصل في االستهالك الخاص 

مستند االستهالك الللفرد كما يتم قياسه في الحسابات القومية9 وفي حين ما من ضمانة أن قياس الدخل او 

إلى مسح يتغير على المستوى نفسه بالضبط مثل االستهالك الخاص في الحسابات القومية، إال أن هذا 

 األمر يبدو من أفضل الخيارات المتاحة9

عندما تقع السنة المرجع بين سنتَين لمسح ما يتم بناء تقدير لمتوسط االستهالك عند السنة المرجع من 

دالت المتوسطة التي تم استخالصها من المسوح صعودا  أو رجوعا  عند السنة المرجع9 خالل استقراء المع

ات المكتشفة التوزيعلرأس عند السنة المرجع بعد تطبيع لاما الخطوة الثانية فتتمثل باحتساب معدل الفقر 

 سنة المرجع9لفي سنتي المسح بمتوسط السنة المرجع9 مما يؤمن تقديَرين لمستويات الفقر على الفرد في ا



في السنة المرجعية9 إن المعدل النهائي لمعدل أعداد الفقراء  اءالفقرأعداد ين لمعدالت ويؤدي ذلك إلى تقدير

ر بيانات عندما تتوافوالذي تم اإلبالغ عنه بالنسبة للسنوات المرجعية هو االستكمال الداخلي الخطي لالثنين9 

االستقصاء من خالل تطبيق معدل النمو السنة المرجعية على متوسط ، يعتمد متوسط طمن سنة مسح واحدة فق

ية إلى هذا المرجع في االستهالك الفردي للفرد الواحد من الحسابات القومية9 ويستند تقدير الفقر في السنة

وتواتر  ددع 9 إن التغطية األفضل للبيانات هي من حيثةالتوزيع المالحظ في سنة المسح الواحد إلىوالمتوسط 

 .كانت التقديرات اإلقليمية أكثر موثوقيةلما كانت عملية التطويق أكثر دقة، ، وكالمتاحة مسوحال

 معدالت أعداد الفقراءاني المرجعي لمؤشرات السكلمنطقة ما المتوسط  أعداد الفقراء اإلجمالييمثّل معّدل 

نتاج مؤشر عدد السكان في المنطقة وإجمالي عبر البلدان في تلك المنطقة9 إن عدد الفقراء في كل منطقة هو 

 هو المعدل اإلقليمي9 يألسرامسح الدون من السكان في المنطقة9 ويفترض هذا أن معدل الفقر في بلد ما 

 

 االقليمية: المجاميع

لمتوازية تقديرات الفقر للسنوات ا ي في معظم البلدان، يجب أن يتم اشتقاقألن هذه المسوح ال تُجرى بشكل سنو

نوات المتوازية التقديرات للس ستكمال او االستقراء باستخدام بيانات الحسابات القومية9 ثم يتم تجميع هذهاالعبر 

 االقليمية والعالمية هي متوسط معدالت السكان9  قام االقليمية والعالمية9 إّن المجاميعاالر في

 :مصادر التفاوت

يتم تعريف معدل الفقر القومي عند خطوط الفقر إذ  الفقر العالمي9الفقر القومي عن مفهوم يختلف مفهوم 

الخاصة بالبلد وبالعمالت المحلية، والتي تختلف بالمعنى الحقيقي بين بلد وآخر وتختلف عن خط الفقر الدولي 

القومية بين البلدان أو دوالر أميركي باليوم9 وبالتالي ال يمكن مقارنة معدالت الفقر  09.1ب المعروف 

 دوالر اميركي باليوم9 09.1مقارنتها مع معدل الفقر 

 مصادر البيانات

 :فالوص

يتلقى البنك الدولي بشكل عام البيانات مباشرة من المكاتب االحصائية القومية9 وفي حاالت أخرى، يستخدم 

البيانات من  المثال يتلقى فهو على سبيلبيانات مكاتب االحصاءات القومية التي يتلقاها بطريقة غير مباشرة9 

مكاتب االحصاءات القومية تي تؤمن لال الخاصة بالدخلوروستات ومن برنامج دراسات لوكسمبورغ شبكة أ

للبنك الدولي البيانات التي حصلت عليها ونّسقتها9 ولدى يونيفيرسيتاد ناسيونال دي ال بالتا وارجنتين والبنك 

قاعدة البيانات االجتماعية االقتصادية الميركا الالتينية والكاريبي  sedlacقاعدة الدولي قاعدة مشتركة وهي 

 ا  التيني ا  بلد 12ن الفقر وغيره من المتغيرات التوزيعية واالجتماعية من ات متناسقة بشأوالتي تشمل احصاء

 لقومية9 استنادا  إلى البيانات الجزئية من مسوح أسرية تقودها مكاتب االحصاءات ا ا  وكاريبي

يتم الحصول على البيانات من خالل برامج خاصة بالبلد بما فيها برامج المساعدة التقنية واألنشطة التحليلية 

المشتركة وبناء القدرات9 وللبنك الدولي عالقات مع مكاتب االحصاءات القومية حول برامج عمل تشمل أنظمة 

ب ختصاصيون بموضوع الفقر من البنك الدولي مع مكاتاحصائية وتحليل للبيانات وينخرط علماء االقتصاد اال

 االحصاءات القومية بشكل واسع حول قياس الفقر وتحليله كجزء من أنشطة المساعدة التقنية9



لعاملة على موضوع الفقر والمسؤولة عن جمع تقديرات الفقر والتحقّق المجموعة العالمية ا ،البنك الدولي داخل

أنها تؤرشف مجموعات البيانات التي تحصل عليها من مكاتب االحصاءات القومية 9 كما من صّحتها وتقديرها

هدف هذه المجموعة بتأمين تحديث بيانات الفقر وعدم  نثم تقوم بتنسيقها وبتطبيق منهجيات مشتركة9 ويكم

ان تكون ومعايير ذات جودة عالية المساواة التي يقوم البنك الدولي بتوليدها وتحسينها ونشرها وبأن تالقي 

جيدة التوثيق ومتّسقة بين قنوات النشر9 ويقوم أعضاء المجموعة بتوليد وتحديث التقديرات من أجل نسبة 

السكان دون خط الفقر الدولي باستخدام البيانات الخام خاصة تلك التي تؤمنها حكومات البلدان المعنية9 ويتم 

ن بشؤون الفقر من خالل عالقاتهم مع مكاتب صيبيانات الخام من قبل االقتصاديين المتخصالحصول على ال

االحصاءات القومية كما ويتم التأكد من نوعيتها قبل طرحها للمزيد من التحليل9 ويمكن أن تكون هذه البيانات 

9 في المعنية الخام بيانات مسح تسجيل وحدة أو بيانات مجموعة بحسب االتفاق الحاصل مع حكومات البلدان

بل حكومات من قاسي في تقدير الفقر، المستوى المعيشي، وهي العنصر االس توليد مجاميعمعظم الحاالت، يتم 

منه ؤالبنك الدولي أن يبني مجمل رفاه العيش أو تعديل هذا المجمل الذي يفي بعض االحيان يكون على والبلد9 

 البلد9 

 الالئحة:

 اجع القسم المتعلق بمصادر البيانات9مباشرة  من مكاتب االحصاءات القومية أو غير مباشرة من غيرها9 ر

 عملية الجمع:

كافة أنواع التعديالت التي يجريها على البيانات االصلية ويجعلها إن البنك الدولي يشارك بشفافية منهجيات 

ووثائقه التحليلية المتنوعة(9 ويتم تطوير التقديرات  PovcalNetعامة )من خالل صفحته االلكترونية 

الخاصة بالفقر من قبل المحللين االقتصاديين الذين يعملون بشكل وثيق مع شركاء الحكومة القومية فيما يخص 

 كل تحديث لبيانات الفقر9 

 ر البيانات:تواف

 الوصف

 :نقطة بيانات واحدة على األقل بحسب المنطقة(فر البيانات )الذي يُقاس من ناحية عدد البلدان التي تملك اتو

إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ افريقيا:  21) 11آسيا والمحيط الهادئ: وحتى اآلن:  0202من العام 

إذا ما احتسبنا  10) .0الكاريبي: منطقة البحر إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ اميركا الالتينية و 29) 11

إذا ما احتسبنا التقديرات  11) 07؛ أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: المنمذجة(التقديرات 

 المنمذجة(9

إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ افريقيا:  21) 19آسيا والمحيط الهادئ:  :0222وحتى  0222من العام 

إذا ما احتسبنا  10) 10الكاريبي: منطقة البحر الالتينية و إذا ما احتسبنا التقديرات المنمذجة(؛ اميركا 29) 27

إذا ما احتسبنا التقديرات  11) 11التقديرات المنمذجة(؛ أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: 

 المنمذجة(9

 :الجدول الزمني

 :جمع البيانات



الفقر العالمي للبنك الدولي9 عادة  ما يجري  جمع المصادر مازال ساريا  من قبل المجموعة العاملة على

 احتساب ارقام الفقر الجديدة باستخدام بيانات تحديث المصادر بين أيار/ مايو وأيلول/سبتمبر من كل سنة9

 :إصدار البيانات

تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحديث البيانات الخاصة بالفقر كل عام9 ويتم إصدار هذه التقديرات المحّدثة 

 االجتماعات السنوية للبنك الدولي في تشرين األول/ أكتوبر من كل عام9  في

 لبيانات:الجهات المزّودة با

عادة  ما يتلقى البنك الدولي البيانات من مكاتب االحصاءات القومية بشكل مباشر وفي حاالت أخرى بشكل 

 للمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بمصادر البيانات9 غير مباشر9

 لبيانات:الجهات المجّمعة ل

 البنك الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحدة:

www.worldbank.org 

 المراجع:

 للمزيد من المعلومات والمنهجيات، راجع الروابط التالية:

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/10/25114899/global-count-extreme-poor-

2012-data-issues-methodology-initial-results  

 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq  

 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0,4  

 

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) 
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