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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجمیع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع تعزیز: ۸الھدف 

0.bالغایة . 
تحقیق مستویات أعلى من اإلنتاجیة االقتصادیة من خالل التنویع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجیا واالبتكار، بطرق تشمل : ۲- ۸ الغایة

 طاعات المتسمة بالقیمة المضافة العالیة والقطاعات الكثیفة العمالةالتركیز على الق

0.cر. المؤش 
 معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل :۱-۲- ۸المؤشر 

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022مارس/آذار  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
١-٤-١٠، ٢-٥-٨، ١-٣-٨، ١-١-١ 

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )ILO( منظمة العمل الدولیة

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

  (ILO) منظمة العمل الدولیة

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل یمثّل تغیّر النسبة المئویة السنویة في الناتج المحلي االجمالي إن معدّل النمو السنوي في 

 .الحقیقي لكل شخص عامل

  
 المفاھیم:

النھائیة المنتَجة من ): ھو القیاس االساسي للمخرجات القومیة، التي تمثّل مجموع قیمة كافة السلع والخدمات GDPالناتج المحلي اإلجمالي (
) (وھو قیمة الدوالر للسلع والخدمات المنتَجة كافة ضمن حدود البلد خالل سنة معیّنة). وفقاً لنظام SNAضمن نظام الحسابات القومیة (

ذلك الجزء (أو مجموع) الحسابات القومیة "الناتج المحلي االجمالي ھو مجموع اجمالي القیمة المُضافة للوحدات المُنتَجة المُقیمة  كافة زائد 
ي الضرائب المفروضة على المنتجات، ناقص االعانات على المنتجات، التي لیست مشمولة في تقییم المخرجات... كما أن الناتج المحلي االجمال 

عند أسعار الشراء، ناقص یساوي أیضاً مجموع االستخدامات النھائیة للسلع والخدمات (كافة االستخدامات باستثناء االستھالك الوسیط) المُقاسة 
 قیمة الواردات من السلع والخدمات. كما انھ یساوي مجموع المداخیل األّولیة والموّزعة من قبل وحدات االنتاج المقیمة." 
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ي، باستثناء الناتج المحلي االجمالي الحقیقي: ھو الناتج المحلي االجمالي المُحتسَب باألسعار الثابتة وھو مستوى حجم الناتج المحلي االجمال
من خالل تأثیر التضّخم وتفضیل مقارنة الكمیّات إلى أبعد من التغیّر في األسعار. ویتم احتساب تقدیرات السعر الثابت للناتج المحلي االجمالي 

 أساسیة في السعر للفترة الحالیة. تقدیر القیم وفقاً لفترة االساس. نظریاً، یتم تحدید مركّبَي السعر والكمیة لقیمة ما والسعر یتم استبدالھ خالل فترة 

 ) قاموا ببعض األعمال مقابل اجر او ربح. 1العمالة: جمیع األشخاص الذین خالل فترة زمنیة مرجعیة قصیرة (أسبوع 

 

2.B. وحدة القیاس 
 (%) نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
 .تستند البیانات إلى نظام الحسابات القومیة

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

 الوصف:

إن قیاسات المخرجات المستخدمة في المقسوم من ھذا المؤشر (الناتج المحلي االجمالي) یمكن الحصول علیھا بالشكل األفضل من الناحیة 
االجمالي عند أسعار السوق لالقتصاد الكلي (المعدّل بحسب األسعار االنتاجیة للحسابات القومیة وتمثّل على قدر المستطاع، الناتج المحلي 

 الثابتة بسبب التضّخم).

 من المفّضل الحصول على بیانات العمالة المستخدمة في القاسم من مسوح القوى العاملة وغیرھا من المسوح األسریة ذات وحدة العمالة. وفي
قة بالمنشآت والسجالت االداریة أو التقدیرات الرسمیة على المصادر الموثوقة، باإلضافة غیاب المسح األسري، یمكن استخدام المسوح المتعل

ما إلى استبیانات السكان. إال أنھ من الضروري الذكر بأن بیانات العمالة من مسوح المنشآت ستلتقط عدداً من الوظائف ولیس عدد الموظفین ك
المنشآت تغطي في العدید من الحاالت القطاع الرسمي والموظفین وأصحاب العمل فقط  ھو مفضّل بالنسبة للقاسم. باإلضافة إلى أن، مسوح

 ولیس مع احتساب االقتصاد كلھ.

 ة.یوعند احتساب ھذا المؤشر، من الضروري ضمان أن تكون تغطیة بیانات العمالة متّسقة مع بیانات العمالة الخاصة بالحسابات الوطن

3.B. طریقة جمع البیانات 
تستخدم منظمة العمل الدولیة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي على  المستدامة،إعداد التقاریر الدولیة عن مؤشرات أھداف التنمیة  ألغراض
من قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة التابعة للبنك الدولي والتقدیرات على  2010بالدوالر األمریكي الثابت لعام  الوطنيالمستوى 
أو المستمدة من تقدیرات منظمة العمل الدولیة لحساب مستویات ومعدالت نمو  المعیشیة لألسر المسوحبشأن العمالة من  الوطنيالمستوى 

 .واإلقلیمیة والعالمیة الوطنیةتویات إنتاجیة العمل على المس

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 مستمر

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
لمنظمة العمل الدولیة، والتي تم تحلیلھا في تقاریر  المنمذجتقدیرات منظمة العمل الدولیة إلنتاجیة العمل ھي جزء من سلسلة التقدیرات 

إلى احدة في السنة العمالة العالمیة والتوقعات االجتماعیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة. تصدر تقدیرات منظمة العمل الدولیة مرة و
 جانب ھذه التقاریر.
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
الوطنیة، وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت األخرى  ءإحصاأجھزة یتم توفیر بیانات الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة من قبل 

 .ذات الصلة

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
ل المؤتمر الدولي منظمة العمل الدولیة ھي مركز تنسیق األمم المتحدة إلحصاءات العمل. ویضع المعاییر الدولیة إلحصاءات العمل من خال

، وتوفر المساعدة الفنیة والتدریب العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بھدف نشر مجموعات البیانات القابلة للمقارنة دولیاً  إلحصائي
ت عالیة الجودة عن سوق العمل.للدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة لدعم جھودھا إلنتاج بیانا  

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

إلنتاجیة العمل، فیمثّل ھذا المؤشر قیاساً لنمو انتاجیة العمل، وبالتالي یؤمن المعلومات كون الناتج المحلي االجمالي لكل شخص عامل یمثّل قیاساً 
 المتعلقة بتطّور وكفاءة ونوعیة الرأس المال البشري في عملیة االنتاج.

ر الضوء على التأثیر الثاني كونھ ویمكن نسبة النمو االقتصادي في بلد ما إما إلى زیادة العمالة أو إلى زیادة كفاءة العاملین. ویلقي ھذا المؤش 
ھا قیاساً أساسیاً لألداء االقتصادي. إن تقدیرات انتاجیة العمل ونموھا یمكنھا أن تدعم صیاغة سیاسات سوق العمل ورصد تأثیراتھا. كما أن

 تساھم بفھم كیفیة تأثیر اداء سوق العمل على مستویات المعیشة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
الحصول على قیاسات المخرجات من الحسابات القومیة وھي تمثّل على قدر المستطاع، الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق لالقتصاد یتم 

ملحوظة الكلّي. إال أنھ، بالرغم من المبادئ المشتركة التي تستند بشكل أساسي إلى نظام األمم المتحدة للحسابات القومیة، فمازال ھناك مشاكل 
تّساق تقدیرات الحسابات القومیة، على الصعید الدولي، استناداً إلى عوامل محدّدة كاالختالف في معالجة المخرجات في قطاع الخدمات في ا

واالختالف في الوسائل المستخدَمة لتصحیح قیاس مخرجات تغیرات األسعار (على األخص استخدام أنظمة قیاس مختلفة للحصول على معامل 
 ختالف في درجة تغطیة األنشطة االقتصادیة غیر المنظمة.االنكماش) واال

 تشیر بیانات العمالة المستخدمة كمقام لھذا المؤشر بقدر االمكان، إلى متوسط عدد االشخاص الذین یمارسون وظیفة واحدة مدفوعة االجر أو
تغطیة األنشطة غیر المنظمة من قبل المصدر االحصائي أكثر خالل السنة. ھذا وأّن، تعتمد موثوقیة بیانات العمالة أیضاً على درجة 

 المُستخدَم
 

4.C. طریقة االحتساب 
 

Real GDP per employed person =  
GDP at constant  prices 

Total  employment
 

 
 ص العاملینالناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل= الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة / مجموع عدد األشخا

 
 حیث یشیر كل من البسط والمقام إلى الفترة المرجعیة نفسھا، على سبیل المثال، نفس السنة التقویمیة.
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"، یتم حینھا احتساب معدّل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي LabProdإذا ما سمّینا الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل "
 عامل على النحو التالي:الحقیقي لكل شخص 

Annual  growth rate of real GDP per employed person =  
(LabProd in year  n) – (LabProd in year n −1)

(LabProd in year n − 1)
 × 100  

 

 n-1 / (LabProdفي السنة  n – LabProdفي السنة  LabProdمعدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل= (
 n-1  *100 .1في السنة 

 

4.D  .التحقق 
 ونظام اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلة ILOSTAT تشارك منظمة العمل الدولیة في مشاورات سنویة مع الدول األعضاء من خالل استبیان

)StaRS(. الوطنیة المتاحة على أھداف التنمیة المستدامة إلى البوابة حیث یمكنھم مراجعة جمیع بیانات اً قى مقدمو البیانات الوطنیون رابطیتل 
. ILOSTAT  

 

4.E. التعدیالت 
إحصاءات عمل قابلة للمقارنة تسعى منظمة العمل الدولیة جاھدة إلنتاج  الدولیة،من خالل مبادرة البیانات الجزئیة المنسقة لمنظمة العمل 

 .والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل بناءً على مفاھیم المؤشر ◌ً ادولی
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي 2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

اصیل بشأن المنھجیة یتم استخدام تقنیات االرتداد المتعدد المتغیرات الحتساب القیم الناقصة على مستوى البلد. وللمزید من التف
   files/Documents/TEM.pdf-https://www.ilo.org/ilostat.المستخدمة، الرجاء العودة إلى المرجع التالي: 

 
 على المستویَین االقلیمي والعالمي •

 مجامیع لألرقام على مستوى الدولة بما في ذلك القیم المنسوبة.األرقام اإلقلیمیة والعالمیة ھي 

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
العمالة السابق لمنظمة العمل الدولیة عدد من نماذج القیاس االقتصادیة التي تم من أجل تناول مشكلة البیانات الناقصة، صمّم فریق توّجھات 

تخدم نموذج االبقاء علیھا واستخدامھا إلنتاج التقدیرات الخاصة بمؤشرات سوق العمل للبلدان والسنوات التي ال تتوفر فیھا البیانات الحقیقیة. یُس
ة المتعلقة بإنتاجیة العمالة. وتستخدم ھذه التقنیات المتغیرات المتعددة للتراجع الحتساب القیم توجھات العمالة العالمیة إلنتاج التقدیرات، خاص

وجھات الناقصة على مستوى البلد. التي بدورھا یتم تجمیعھا النتاج التقدیرات اإلقلیمیة والعالمیة. وللمزید من المعلومات المتعلقة بنماذج ت
  ألوراق التقنیة للخلفیة المتوفرة على الرابط التالي:العمالة العالمیة یرجى العودة إلى ا

 .files/Documents/TEM.pdf-https://www.ilo.org/ilostat 

 

 
1 Annual growth rate of real GDP per employed person = (LabProd in year n – LabProd in year n-1) / 

LabProd in year n-1 *100 
 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf
https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf
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4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 أنظر ا�: 
 

 العمل الالئق وأھداف التنمیة المستدامة: دلیل مؤشرات سوق العمل ألھداف التنمیة المستدامة -دلیل منظمة العمل الدولیة  •
)en/index.htm--https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang( 

  دلیل منظمة العمل الدولیة بشأن مؤشرات العمل الالئق والمفاھیم والتعاریف، الفصل األول على الرابط التالي: •
en/index.htm--http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang 

 القرار المتعلق بإحصاءات العمل، والعمالة واستغالل العمل على الرابط التالي: •

• -guidelines/resolutions-nda-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics
--statisticians/WCMS_230304/lang-labour-of-conferences-international-by-adopted

n/index.htme 

  unsd/nationalaccount/sna2008.asp/http://unstats.un.orgعلى الرابط التالي: 2008نظام الحسابات القومیة  •
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang- النماذج االقتصادیة القیاسیة: استعراض للمنھجیة: •

en/index.htm- 
 )/ILOSTAT  )https://ilostat.ilo.org–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-(  العمل انتاجیة-مواضیع  – ILOSTAT–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •

productivity/( 
 

 

4.I  . إدارة الجودة 
وضعتھا إدارة اإلحصاءات لإلطار المنھجي والمعاییر التي  تتم عملیات تجمیع البیانات وإنتاجھا ونشرھا، بما في ذلك مراقبة الجودة، وفقاً 

 التابعة لمنظمة العمل الدولیة، بما یتوافق مع معاییر تكنولوجیا المعلومات واإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدولیة.

4.J  . ضمان الجودة 
تتكون ھذه   ILOSTAT. صحة البیانات قبل نشرھا في قاعدة بیاناتیتم إجراء فحوصات اتساق البیانات والجودة بانتظام للتحقق من 

الفحوصات من مراجعة البیانات والبیانات الوصفیة لجمیع المدخالت ذات الصلة التي تطبق البروتوكوالت لضمان الحفاظ على قابلیة 
 یتم إجراء التقییمات اإلحصائیة والتقدیریة لبیانات المخرجات. المقارنة الدولیة واتساق السالسل الزمنیة. بالنسبة للتقدیرات المنمذجة الناتجة،

 

4.K  . تقییم الجودة 
توضیح أي إذا تعذر ویتم إجراء التقییم النھائي لجودة المعلومات من قبل وحدة إنتاج وتحلیل البیانات التابعة إلدارة منظمة العمل الدولیة. 

 مشكالت تمت مواجھتھا، فلن یتم نشر المعلومات ذات الصلة.

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 دولة وإقلیم 188البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة لـ  توافر البیانات:

 
 التسلسل الزمني:

ولكن السالسل  المستدامة،اف التنمیة في قاعدة البیانات العالمیة لمؤشرات أھد 2000من عام  اً یانات الخاصة بھذا المؤشر اعتبارتتوفر الب
 .ILOSTATمتاحة في  2019وتتضمن التقدیرات حتى عام  1991الزمنیة التي تعود إلى عام 

 
 التفصیل:

 ال یوجد تفصیل مطلوب لھذا المؤشر.
 

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

من  اً وبشكل أكثر تحدید الدولیة،تنشأ القیود الرئیسیة الستخدام إنتاجیة العمل كمؤشر عالمي من المشاكل في قابلیة البیانات للمقارنة 
 مستمدة بشكل اإلجمالي،وال سیما تقدیرات الناتج المحلي  الوطنیة،. على الرغم من أن مقاییس النواتج الدولاالختالفات المنھجیة عبر 

ال تزال  المتحدة،د إلى المبادئ المتفق علیھا دولیا والمدمجة في نظام الحسابات القومیة لألمم أساسي من الحسابات القومیة التي ینبغي أن تستن
 ھناك عقبات كبیرة أمام االتساق الدولي لتقدیرات الحسابات القومیة. وتتراوح ھذه من االختالفات في معالجة مخرجات قطاعات الخدمات
 إلى تعدیالت تغیرات األسعار واالختالفات في تغطیة األنشطة غیر الرسمیة واالقتصاد السري.

 العمالة،وتعریف  العمریة،ال سیما فیما یتعلق باالختالفات في التغطیة  المقارنة،كما تعاني أرقام العمالة أو مدخالت العمل من قضایا 
 ومعاملة الفئات الخاصة وتغطیة العمالة غیر الرسمیة. والمؤسسیة،والتغطیة الجغرافیة 

 
كما ھو الحال في حالة إنتاج  كبیرة،في الحاالت التي یُتوقع فیھا أن تكون مساھمة أشكال العمل بخالف التوظیف في الناتج المحلي اإلجمالي 

یتم استبعاد المشاركة والوقت المستغرق في ھذه األنشطة  التطوعي،السلع لالستخدام الشخصي (زراعة الكفاف وصید األسماك) أو العمل 
 للتحیز في المؤشرات الناتجة. اً مھم اجیة یمكن أن یكون مصدراً اإلنت

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 دلیل مؤشرات سوق العمل ألھداف التنمیة المستدامةالعمل الالئق وأھداف التنمیة المستدامة:  -دلیل منظمة العمل الدولیة  •

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

  مؤشرات العمل الالئق والمفاھیم والتعاریف، الفصل األول على الرابط التالي:دلیل منظمة العمل الدولیة بشأن  •
en/index.htm--http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang 

 بإحصاءات العمل، والعمالة واستغالل العمل على الرابط التالي: القرار المتعلق •

• -guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics
--statisticians/WCMS_230304/lang-labour-of-conferences-international-by-adopted

n/index.htme 

  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.aspعلى الرابط التالي: 2008نظام الحسابات القومیة  •
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang- النماذج االقتصادیة القیاسیة: استعراض للمنھجیة: •

en/index.htm- 
 )/ILOSTAT  )https://ilostat.ilo.org–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-(  العمل انتاجیة-مواضیع  – ILOSTAT–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •

productivity/( 
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