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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 . معلومات المؤشر0
0. aالهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف 

0.bالغاية . 

بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  ، وهو يُقاس حاليا  2030كانوا بحلول عام : القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما ١-١الغاية 

 $ في اليوم1.25

0.cالمؤشر. 

، والموقع الجغرافي )حضري/  حالة العمالة: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس، والعمر، و١-١ -١المؤشر 

 ريفي( 

0.d. السلسلة 

 )%(العاملين دون خط الفقر الدولينسبة السكان 

0.eتحديث البيانات الوصفية. 
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0.fالمؤشرات ذات الصلة . 

١-٤-١٠، , ١-٥-٨،, ١-٣-٨، , ١-٢-٨، , ١-٣-١ 

0.gالمنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي. 

 (ILO) منظمة العمل الدولية

 

 البيانات . اإلبالغ عن1
1.A .المنظمة 

 (ILO)  منظمة العمل الدولية

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.Aالتعريف والمفاهيم . 

 التعريف:

بمعدل العمالة  دوالر أميركي في اليوم والمعروف أيضا   1.90تُعّرف نسبة السكان العاملين الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، المحدّد بـ

 الفقيرة، بشريحة العاملين الذين يعيشون ضمن أُسر ال يتخطّى متوسط استهالك أو دخل الفرد فيها خط الفقر الدولي.

 

 المفاهيم:

لغيره مقابل أجر أو  : كل شخص بلغ سن العمل وأنجز خالل فترة قصيرة، أي مدّة يوم أو أسبوع، عمال  الموظفون /األشخاص المستخدَمون

 أرباح. 

عامة  خط الفقر: العتبة التي يُعتبر تحتها األفراد ضمن مجموعة مرجعيّة من السكان من الفقراء، وفوقها من غير الفقراء. وتُعّرف هذه العتبة

م اعتماد خط فقر دولي مطلق يبلغ بالمتطلبات النقدية للفرد الضروريّة لشراء سلّة من السلع والخدمات األساسيّة. وألغراض هذا المؤشّر، ت

 دوالر أميركي في اليوم الواحد. 1.90

ركيبتها األسر الفقيرة: تُعتبر األسر فقيرة إذا كان دخلها أو نفقاتها االستهالكية أقل من خط الفقر مع األخذ باالعتبار عدد أفراد األسرة وت

 )على سبيل المثال عدد الراشدين واألطفال(.
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: األشخاص المستخدمون الذين يعيشون في أسر تُصنّف على أنّها فقيرة أي الذين يقل مستوى دخلهم أو استهالكهم عن خط الفقراء العاملون

 الفقر المعتََمد للقياس

2.Bوحدة القياس . 

 )%(نسبة مئوية

 

2.Cالتصنيفات . 

التي ال توجد بشأنها تصنيفات دولية موحدة. وتشير الفئات العمرية إلى جميع  فئة العمرية،حسب نوع الجنس وال مفصلةهذه السلسلة 

 (.سنة 24و  25( والراشدين )الذين تتراوح أعمارهم بين سنة 24و  15فأكثر( والشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين  سنة 15األشخاص )

 

 

 . نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات3
3.Aمصادر البيانات . 

متغيرات يمكن أن تحدّد حالة فقر األسرة عن النشاط االقتصادي ألفراد األسرة.  يتضمن مسح االسر المعيشيةإّن مصدر البيانات المفضّل هو 

معلومات حول الذي يجمع العاملة  مسح القوىقياس مستوى المعيشة مع وحدات خاصة بالعمالة، و مسحووتشمل مسح دخل وإنفاق األسرة 

لمتغيّرات حالة العمالة والدخل )أو اإلنفاق على االستهالك( بأن تنبثق عن عيّنة األسر نفسها،  المسوحدخل األسرة. ويسمح هذا النوع من 

 لفترة المراقبة نفسها، وفي أفضل األحوال.

العاملة، أاّل تكون األكثر األقوى بسبب تصميم  مسح القوى، باستثناء من مسح االسر المعيشيةإاّل أنّه يمكن لتقديرات العمالة المستنبطة 

دخل األسرة وإنفاقها على االستهالك بما أن عن لجمع بيانات  أفضل أداةالعاملة  يكون مسح القوى االستمارة. وعلى هذا النحو، قد ال 

يستهدف عادة  معدّل البطالة كمؤشر أساسي، على الرغم من أنّه يمكن تصميم وحدة دخل مرفقة لتحقيق نتائج موثوقة من الناحية  هتصميم

يقة اإلحصائية، بما في ذلك تحقيق تداخال  في فترة المراقبة بين دخل األسرة )أو اإلنفاق على االستهالك( وحالة العمالة. ويمكن اعتماد طر

منفصل للقوى العاملة عندما يمكن مطابقة األسر المشمولة وتحقيق مسح على جمع البيانات من مسح دخل وإنفاق األسرة ومن  أخرى تستند

 على أمد طويل من المراقبة. المسوحاالتّساق بين مختلف ا

3.Bطريقة جمع البيانات . 

بما يتماشى مع مفاهيم المؤشرات المتفق عليها دوليا   يشية الوطنياألسر المع تعالج منظمة العمل الدولية مجموعات البيانات الجزئية لمسح

 مؤتمر إحصاءات العمل الدولي.والتعريفات التي حددها 

 

3.Cالبيانات لجمع  الزمني   . الجدول 

 مستمر

3.Dلنشر البيانات الزمني   .الجدول 

تشرين  يتم تحديث التقديرات العالمية واإلقليمية مرة واحدة في السنة )في نوفمبر/ ILOSTATيتم تحديث البيانات الوطنية أسبوعيا على. 

 كانون االول(. الثاني أو ديسمبر/

 

3.Eللبيانات المزودة   . الجهات 

 .مكتب اإلحصاءات الوطنية بشكل رئيسي

 

3.F  المّجمعة  للبيانات. الجهات 

 (ILO)  منظمة العمل الدولية

 

3.Gالتفويض المؤسسي . 

المعايير الدولية إلحصاءات العمل من خالل ضع تواألمم المتحدة إلحصاءات العمل.  نقطة اتصال /منظمة العمل الدولية هي مركز تنسيقإّن 

، وتوفر العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بهدف نشر مجموعات البيانات القابلة للمقارنة دوليا    لخبراء إحصاءاتالمؤتمر الدولي 

 المساعدة الفنية والتدريب لدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لدعم جهودها إلنتاج بيانات عالية الجودة عن سوق العمل.



 2022آذار/مارس  31 آخر تحديث:

 

 . اعتبارات منهجية أخرى4

4.A  المنطقي. األساس 

 بغية القضاء على الفقر، يجب أن نفهم األسباب الجذرية للفقر.

ل ويكشف معدل الفقر في العمل عن نسبة السكان العاملين الذين يعيشون في فقر بالرغم من كونهم يعملون، مما يعني أن دخلهم المرتبط بالعم

ية المداخيل جانبا  أساسيا  من جوانب جودة العمل، ويمكن أن يكون ال يكفي النتشال أسرهم من الفقر وضمان ظروف معيشية الئقة. تعد كفا

 هذا العجز في نوعية العمل عامال  رئيسيا  في إبقاء العمال وأسرهم في حالة فقر.

 

قياس متغيّرات وتجمع نسبة الفقراء العاملين من العمالة الكليّة )أي معدّل العمالة الفقيرة( بين البيانات حول دخل األسر أو استهالكها مع 

 إطار القوى العاملة على مستوى الفرد، وتسلّط الضوء على العالقة بين الفقر األسري والعمالة.

 

4.Bوالقيود  . التعليقات 

ومنهجيات جمع البيانات. المسوح على المستوى القُطري، يمكن أن تتأثر المقارنات مع مرور الوقت بعوامل عدّة كالتغيّرات في أنواع 

من سعر صرف السوق يضمن مراعاة الفرق في األسعار في جميع أنحاء العالم. إاّل أنّه ال يجزم  لى التحديد الدقيق لنقطة معيّنة بدال  فاللجوء إ

دوالر أميركي في اليوم، في حالة التحديد الدقيق لنقطة معيّنة، يواجهان درجة  1.90بأّن شخصين يعيشان في بلدين مختلفين بأقل من 

 ا أو درجة االحتياجات نفسها. الحرمان نفسه

 وفي سياق هذا المؤشر، الفقُر مفهومٌ يُطبّق على األسر، ال على األفراد. وبناء  على فرضيّة أّن األسر تقوم بجمع دخلها، يبقى السؤال

 صحيح. قد ال يكون هذا االفتراض دائما  المطروح إن كان دخل هذه األسر يكفي لعدم تصنيفها على أنّها فقيرة. 

آخر ال وبالتالي، تدّل حالة الفقر ألسرة معيّنة على األجر وأي دخل آخر يدّره عمل ينجزه أفراد األسرة الذين يعملون )باإلضافة إلى أيّ دخل 

 يتعلّق بالعمل مثل التحويالت( وعدد أفراد األسرة. 

ألسرة اآلخرين وعدد أفراد األسرة الذين يحتاجون إلى الدعم. لذلك، على دخله الشخصي ودخل أفراد ا وبالتالي، يعتمد اعتبار العامل فقيرا  

 .  ما يكون من المفيد دراسة بنية األسرة عند تناول العمالة الفقيرة غالبا  

.  

4.Cطريقة االحتساب . 

 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦  𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑈𝑆$ 1.90 𝑎 𝑑𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡
 × 100 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 معدّل العمالة الفقيرة  𝑟𝑎𝑡𝑒 

دوالر   1.90معدّل العاملين الذين يعيشون بأقل من 
 أميركي في اليوم

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑈𝑆$ 1.90 𝑎 𝑑𝑎𝑦 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 العمالة الكلية
 

 

4.Dالتحقق . 

ونظام اإلبالغ عن اإلحصاءات  ILOSTATتجري منظمة العمل الدولية مشاورات سنوية مع الدول األعضاء من خالل استبيان 

(StaRS ويتلقى مقدمو البيانات الوطنية رابطا  إلى البوابة حيث يمكنهم مراجعة جميع البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة على .)

ILOSTAT. 

 

4.Eالتعديالت . 

قابلة العمل التسعى منظمة العمل الدولية، من خالل مبادرة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبيانات الجزئية المنسقة، إلى إنتاج إحصاءات 

 .إحصاءات العملللمقارنة دوليا استنادا  على مفاهيم المؤشرات والتعاريف التي اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء 
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4.F  القيم و )1الناقصة ). معالجة  مستوى البلد  اإلقليمي2( على   ( على المستوى 

يتم إنتاج التقديرات للبلدان والسنوات التي ال تتوفر فيها تقديرات مباشرة لفقر العمل بناء  على تقديرات مسح األسر المعيشية،  •

يتم تنفيذ ذلك من خالل نموذج االنحدار . التابعة للبنك الدولي PovcalNetولكن تتوفر تقديرات الفقر اإلجمالي في قاعدة بيانات 

(، Kapsos and Bourmpoula  ،2013لموصوف في "العمالة والطبقة االقتصادية في العالم النامي" )متعدد المتغيرات ا

 متاح على

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf. 

در البيانات الناقصة على الصعيد الوطني من خالل نموذج االنحدار متعدد المتغيرات باتباع الخطوة الموضحة أعاله مباشرة ، تُق •

 .بغرض إنتاج تقديرات عالمية وإقليمية

 

4.Gاإلقليمية  . المجاميع 

العمالة الفقيرة( تُصدر منظمة العمل الدولية تقديرات عالمية وإقليمية حول العمالة حسب الطبقة االقتصادية )وبالتالي، حسب معدالت 

باالستناد إلى نموذج العمالة حسب الطبقة الصادر عن منظمة العمل الدولية. وتشكل هذه التقديرات جزءا  من سلسلة تقديرات منظمة العمل 

وذج المعتمد الستنباط الدولية وتوقعاتها التي حللتها تقارير المنظمة حول العمالة الدولية واآلفاق االجتماعيّة. لمزيد من المعلومات بشأن النم

 Kapsosهذه التقديرات، يمكن االطالع على دراسة منظمة العمل الدولية بعنوان "الطبقة العاملة والطبقة االقتصادية في البلدان النامية" )

and Bourmpoula ,2013:المتوفّرة على الرابط التالي ) 

.inst/documents/publication/wcms_216451.pdf---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

 

4.Hالصعيد الوطني بشأن تجميع البيانات على  المتاحة للبلدان  والتوجيهات   . المناهج 

التنمية المستدامة هذا خط الفقر الدولي، أهداف التنمية المستدامة هذا. ويستخدم مؤشر أهداف ستختلف تقديرات الفقر الوطنية عن مؤشر 

الى: العمل الالئق وأهداف التنمية  القوة الشرائية. للمزيد من المعلومات، انظر بأساس مماثالتدوالر أميركي  1.90 بـ حاليا   المحدد

 (منظمة العمل الدولية) المتعلقة بسوق العمل ةالتنمية المستدامأهداف مؤشرات  عنة: دليل المستدام

--databases/publications/WCMS_647109/lang-and-https://www.ilo.org/global/statistics
en/index.htm 

4.Iإدارة الجودة . 

ها ونشرها، بما في ذلك مراقبة جودتها، وفقا لإلطار والمعايير المنهجية التي وضعتها إدارة اإلحصاءات تتم عمليات تجميع البيانات وإنتاج

 .تكنولوجيا المعلومات ومعايير اإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدوليةلالتابعة لمنظمة العمل الدولية، امتثاال 

4.Jضمان الجودة . 

وتتألف عمليات  .ILOSTAT يتم إجراء فحوصات اتساق البيانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البيانات قبل نشرها في قاعدة بيانات

لجميع المدخالت ذات الصلة التي تطبق البروتوكوالت لضمان الحفاظ على قابلية المقارنة  الوصفيةالتحقق هذه من تنقيح البيانات والبيانات 

لبيانات النواتج  ةودقيقيالدولية واالتساق على السالسل الزمنية. وفيما يتعلق بالتقديرات المنمذجة الناجمة عن ذلك، تُجرى تقييمات إحصائية 

 على حد سواء.

4.Kتقييم الجودة . 

يح أي تقوم وحدة إنتاج وتحليل البيانات التابعة إلدارة عمليات منظمة العمل الدولية بالتقييم النهائي لنوعية المعلومات. وفي حال تعذر توض

 .المعلومات ذات الصلةمسائل صودفت، ال تُنشر 

 

 . توافّر البيانات والتفصيل5

 توافر البيانات:

 دولة ومنطقة. 117البيانات الخاصة بهذا المؤشر متاحة لـ  

 

 التسلسل الزمني: 

 .2021إلى عام  2000. وتتاح المجاميع العالمية واإلقليمية في الفترة من عام 2020إلى  2000من الوطنية يغطي هذا التقديم البيانات 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
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 التفصيل:

ّل معدّل العمالة الفقيرة )نسبة األشخاص العاملين الذين يعيشون في الفقر( حسب الجنس والعمر.  يُفص 

 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعايير الدولية6

التنمية المستدامة هذا خط الفقر الدولي، أهداف التنمية المستدامة هذا. ويستخدم مؤشر أهداف ستختلف تقديرات الفقر الوطنية عن مؤشر 

القوة الشرائية. للمزيد من المعلومات، انظرالى: العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة:  بأساس مماثالتدوالر أميركي 1.90 بـ حاليا   المحدد

 (منظمة العمل الدولية)تعلقة بسوق العمل الم ةالتنمية المستدامأهداف مؤشرات  عندليل 

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm 

 

 المراجع والوثائق. 7

- Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market 

Indicators (ILO) https://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm 

- ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/). 

o ILOSTAT’s topic page on working poverty (https://ilostat.ilo.org/topics/working-poor/) 

- Employment and economic class in the developing world (Kapsos and Bourmpoula, 2013) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_216451.pdf 

Decent Work Indicators Manual http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

integration/documents/publication/wcms_229374.pdf (second version, page 70).  

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/topics/working-poor/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf

