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 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 1الهدف 
، وهو ُيقاس حالًيا بعدد األشخاص الذين  2030: القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 1.1الغاية 

 $ في اليوم1.25يعيشون بأقل من 
الدولي، بحسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع  لذين يعيشون دون خط الفقر : نسبة السكان ا  1.1.1المؤشر 

 ريفي( الجغرافي )حضري/
 

 مؤسسية المعلومات ال
 : مة الراعيةالمنظ  

 منظمة العمل الدولية 

 

 تعاريف المفاهيم و ال
 

 التعريف:
أيًضا   والمعروف في اليوم دوالر أميركي  1.90بـالمحّدد  ،الدولي خط الفقر   دون ُتعّرف نسبة السكان العاملين الذين يعيشون 

خط الفقر  فيها لفرد ا دخلأو   متوسط استهالكسر ال يتخّطى أُ ضمن  العاملين الذين يعيشون شريحة بة، ر يالفقالعمالة بمعدل 
   . الدولي

 : األساس المنطقي

إلى قياس عدد العاملين الذين يعيشون في الفقر على  العمالة، ويهدف   مع حالةالفقر  حالةجمع عمالة الفقيرة عبر ُيحدد مفهوم ال
 . مستخدمينكونهم الرغم من 

قياس   مع هااستهالكأو سر األدخل العمالة الفقيرة( بين البيانات حول  )أي معّدلة ليّ من العمالة الك وتجمع نسبة الفقراء العاملين
 . عمالةوتسّلط الضوء على العالقة بين الفقر األسري وال ،لى مستوى الفردعمتغّيرات إطار القوى العاملة 

 المفاهيم: 

أو   أجرمقابل  أنجز خالل فترة قصيرة، أي مّدة يوم أو أسبوع، عماًل لغيرهو بلغ سن العمل شخص ن: كل األشخاص المستخَدمو 
  اح.ربأ

فقراء. وُتعّرف هذه الغير من وفوقها  ،فقراءمن المن السكان مرجعّية فراد ضمن مجموعة األ تحتها ُيعتبرخط الفقر: العتبة التي 
  اعتمادهذا المؤّشر، تم غراض ساسّية. وألاألخدمات السلع و سّلة من اللشراء  الضرورّية لفردلالعتبة عامة بالمتطلبات النقدية 

 في اليوم الواحد.  دوالر أميركي 1.90مطلق يبلغ  دوليخط فقر 
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فراد األسرة أالستهالكية أقل من خط الفقر مع األخذ باالعتبار عدد نفقاتها اها أو دخلاألسر الفقيرة: ُتعتبر األسر فقيرة إذا كان  
 . (ن واألطفاليوتركيبتها )على سبيل المثال عدد الراشد

أو   همخلالذين يقل مستوى د فقيرة أيعلى أّنها : األشخاص المستخدمون الذين يعيشون في أسر ُتصّنف ون العامل اءالفقر 
 للقياس.عَتَمد عن خط الفقر الم هماستهالك

 : قيودالو التعليقات 

الدراسات االستقصائية ، يمكن أن تتأثر المقارنات مع مرور الوقت بعوامل عّدة كالتغّيرات في أنواع طري قُ مستوى الالعلى 
فرق في  ال مراعاةضمن يسعر صرف السوق بداًل من التحديد الدقيق لنقطة معّينة فاللجوء إلى  . البياناتجمع منهجيات و 

في   دوالر أميركي 1.90بأقل من   شخصين يعيشان في بلدين مختلفينأّن ب يجزماألسعار في جميع أنحاء العالم. إاّل أّنه ال 
  نفسها. اتاجتيحيواجهان درجة الحرمان نفسها أو درجة اال ،التحديد الدقيق لنقطة معّينةفي حالة   ،اليوم

يبقى  ها، دخلال على األفراد. وبناًء على فرضّية أّن األسر تقوم بجمع  ،ُيطّبق على األسر مفهوم   الفقرُ  وفي سياق هذا المؤشر،
معّينة على   ألسرةفقر ال حالة  وبالتالي، تدلّ  فقيرة.لعدم تصنيفها على أّنها يكفي  هذه األسر دخلكان   المطروح إنالسؤال 

عمل مثل بالأّي دخل آخر ال يتعّلق أفراد األسرة الذين يعملون )باإلضافة إلى آخر يدّره عمل ينجزه  دخل األجر وأي 
أفراد األسرة اآلخرين وعدد أفراد   دخله الشخصي و دخليعتمد اعتبار العامل فقيًرا على  وبالتالي، ( وعدد أفراد األسرة. تتحويالال

عند تناول العمالة  ما يكون من المفيد دراسة بنية األسرة لدعم. لذلك، غالًبا إلى االذين يحتاجون  – كاألطفال مثالً  –األسرة 
بين األشخاص الذين يعيشون في أسر ال تربط  العمالة الفقيرةفي معّدالت الفرق تقّيم بعض البلدان من المفيد مثاًل، أن . الفقيرة

 بين أفرادها أي عالقة واألشخاص الذين يعيشون في أسر تربط بين أفرادها عالقة. 

 

 ية المنهج
 :طريقة االحتساب

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

Total employment
 × 100 

 

 Working poverty rate معّدل العمالة الفقيرة 
  1.90معّدل العاملين الذين يعيشون بأقل من 

 دوالر أميركي في اليوم 
Employed persons living on less than US$ 1.90 a day 

 Total employment العمالة الكلية 
 



 2019آذار/ مارس آخر تحديث: 
 
 

 : تفصيل

 .الجنس والعمر بحسب)نسبة األشخاص العاملين الذين يعيشون في الفقر(  العمالة الفقيرةل معّدل ُيفصّ  

 :الناقصةمعالجة القيم 

 
 البلد مستوى العلى  •

 
 اإلقليمي والعالمي يينعلى المستو  •

   :المجاميع اإلقليمية

العمالة  معدالت بحسب، الطبقة االقتصادية )وبالتالي بحسبالعمالة  حول عالمية وإقليمية تقديرات  ُتصدر منظمة العمل الدولية 
من سلسلة   تشكل هذه التقديرات جزءاً و الطبقة الصادر عن منظمة العمل الدولية.  بحسبعمالة ( باالستناد إلى نموذج الالفقيرة

االجتماعّية. لمزيد من العمالة الدولية واآلفاق للتها تقارير المنظمة حول  حتقديرات منظمة العمل الدولية وتوقعاتها التي 
عنوان "الطبقة  بدراسة منظمة العمل الدولية على  االطالع هذه التقديرات، يمكنالستنباط النموذج المعتمد بشأن المعلومات 

 الرابط التالي: المتوّفرة على  (Kapsos and Bourmpoula, 2013)االقتصادية في البلدان النامية"  العاملة والطبقة

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

 :التباينمصادر 

 :المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطنيالمناهج والتوجيهات 

 ضمان الجودة: 

 

 مصادر البيانات
 :الوصف

توّفر معلومات أن د حالة فقر األسرة و يمكن أن تحدّ تتضمن متغيرات  أسريةدراسة استقصائّية   هوالمفّضل إّن مصدر البيانات 
يشة مع معالى قياس مستو دراسة و سرة األوإنفاق   خلالدراسة االستقصائّية مسح د. وتشمل االقتصادي ألفراد األسرةنشاط العن 

يسمح هذا النوع من  و األسرة.  دخلالتي تجمع معلومات حول  ةلخاصة بالعمالة، ودراسات استقصائّية للقوى العاموحدات 
لفترة   ،األسر نفسهاعّينة ن عالستهالك( بأن تنبثق ااإلنفاق على )أو   دخلوالعمالة رات حالة اللمتغيّ الدراسات االستقصائّية 

 . في أفضل األحوالو  ،المراقبة نفسها

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
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العاملة، أاّل تكون   ى لقو الدراسات االستقصائّية ل، باستثناء العمالة المستنبطة دراسة استقصائّية أسريةتقديرات لإاّل أّنه يمكن 
الدراسات االستقصائّية للقوى العاملة  أخذ العينات. وعلى هذا النحو، قد ال تكون  وقضايابسبب تصميم االستمارة األقوى األكثر 

مؤشر  عادًة معّدل البطالة كيستهدف ها أن تصميم بما ستهالك إنفاقها على االاألسرة و  دخلالطريقة الفضلى لجمع بيانات 
حصائية، بما في ذلك تحقيق موثوقة من الناحية اإلحقيق نتائج مرفقة لت دخل، على الرغم من أّنه يمكن تصميم وحدة أساسي

. ويمكن اعتماد طريقة أخرى تستند على  العمالةالستهالك( وحالة  اإلنفاق على ااألسرة )أو  دخل تداخاًل في فترة المراقبة بين 
المشمولة  األسر قة مطابعندما يمكن دراسة استقصائية منفصلة للقوى العاملة ومن مسح دخل وإنفاق األسرة جمع البيانات من 

 المراقبة. وتحقيق االّتساق بين مختلف الدراسات االستقصائية على أمد طويل من 

 : عملية الجمع

 ّفر البيانات اتو 
 الوصف:

 : التسلسل الزمني

 الزمني الجدول
 جمع البيانات: 

 البيانات:  نشر

 البيانات  مصدر
 مكاتب اإلحصاءات الوطنية بشكل رئيسي.

 المّجمعة للبياناتالجهات 

 ة يمنظمة العمل الدول

 المراجع
 

- Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour 
Market Indicators (ILO) https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--
en/index.htm  

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
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- ILOSTAT (www.ilo.org/ilostat).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). 

 

 المؤشرات ذات الصلة 
 

http://www.ilo.org/ilostat
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

