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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 . 
تعزیز السیاسات الموجھة نحو التنمیة والتي تدعم األنشطة اإلنتاجیة، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة  :۳- ۸الغایة 

على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاریع المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة الحجم، ونموھا، بطرق 
 دمات المالیةمنھا الحصول على الخ

0.cر. المؤش 
 -نسبة العمالة غیر المنظمة من مجموع العمالة حسب القطاع والجنس: ۱-۳- ۸المؤشر 

0.d. السلسلة 
 نسبة العمالة غیر المنظمة، حسب القطاع والجنس

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

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

 تصنیفھا على أنھا عمالة غیر منظمة.یقدّم ھذا المؤشر حصّة العمالة غیر الزراعیة التي یتم 

 المفاھیم:

 تشمل العمالة األشخاص في سن العمل كافة الذین وخالل فترة قصیرة محددة (كاسبوع واحد)، یعملون مقابل أجر أو ربح.  

 والعمالة غیر المنظمة تشمل االشخاص الذین كانوا في إحدى ھذه الفئات سواء في عملھم الرئیس أو الثانوي:

یات المنتجین الذین یعملون في مؤسسات القطاع غیر المنظم الخاصة العاملون لحسابھم الخاص، أصحاب العمل، وأعضاء تعاون -
 بھم (خصائص المؤسسة تحدّد طبیعة وظیفتھم غیر المنظمة)؛

 العاملون لحسابھم الخاص المنخرطون  في إنتاج السلع لالستخدام النھائي الذاتي من قبل أسرتھم بشكل حصري (كزراعة الكفاف)؛  -
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األسرة، بصرف النظر عما اذا كانوا یعملون في الوحدات االقتصادیة ي االقتصاد المنظم أو االقتصاد  العاملون المساھمون من افراد -

غیر المنظم (عادةً ما ال یكونون مقیدین بعقد عمل خطي وال یكونون خاضعین للتشریعات الخاصة بالعمل، أو أنظمة الضمان 
 بیعة عملھم غیر النظامیة)؛االجتماعي أو االتفاقیات الجماعیة، وغیرھا، مما یحدّد ط

المستخدمون/الموظفون في وظائف غیر منظمة، سواء كانوا مستخدمین من قبل مؤسسات القطاع المنظم أو القطاع غیر المنظم،  -
أو عمال منزلیین بأجر لدى األسر المعیشیة (یُعتبر الموظفون من أصحاب الوظائف غیر المنظمة إذا ما كانت عالقتھم التوظیفیة، 

قانون أو بالممارسة، غیر خاضعة لتشریعات العمل القومیة، أو لضرائب الدخل، أو للحمایة االجتماعیة أو ألي مستحقات بال
 الستحقاقات عمل معینة)

 یتم أخذ خصائص الوظیفة الرئیسیة فقط في االعتبار. المؤشر،بالنسبة لھذا  ممنظأو غیر  منظملغرض تصنیف األشخاص إلى عمل 

 ؤسسة إلى القطاع غیر المنظم إذا ما كانت موافقة للشروط الثالثة التالیة:وتنتمي الم

مؤسسة غیر اعتباریة (ال تكون قد تأسست على أنھا وحدة قانونیة منفصلة عن مالكھا، ویكون مالكھا والمتحكّم بھا عضو واحد أو  -
مجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك كشف أكثر من أسرة واحدة أو أكثر، وال تكون شركة شبھ مساھمة: أي أنھا ال تملك 

 بالمیزانیة)؛
 مؤسسة سوقیة (أي أنھا تبیع ولو كمیة صغیرة من السلع والخدمات التي تنتجھا)؛ -
مؤسسة غیر مسّجلة أو الموظفین فیھا غیر مسجلین أو إذا كان عدد األشخاص المنخرطین فیھا بشكل متواصل ھو أقل من الحدّ  -

 لد.المعیّن من قبل الب

 

2.B. وحدة القیاس 
 (%) نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
ل  4التنقیح تتوافق الزراعة مع  ).ISICیعتمد التقسیم حسب القطاع على التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة (

ISIC  القسمA  األقسام  3التنقیح وA  وB  أقسام  4التنقیح والقسم غیر الزراعي یتوافق مع  1القسم  2التنقیح وB-U  أقسام   3التنقیح وC-Q 
 . 9-2أقسام  2التنقیح و 

 

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

المسح المتعلق بالقوى العاملة، مع أسئلة كافیة لتحدید طبیعة الوظیفة غیر المنظمة وإذا ما إن مصدر البیانات المفضّل بالنسبة لھذا المؤشر ھو 
 كانت المنشأة حیث یعمل الشخص تنتمي إلى القطاع المنظم أو غیر المنظم.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
الوطني بما یتماشى مع مفاھیم  المعیشیة ح األسرتعالج إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولیة مجموعات البیانات الدقیقة للمس

 .والتعریفات التي وضعھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل المؤشرات المتفق علیھا دولیاً 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 مستمر

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 مستمر
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 الوطنیةأجھزة اإلحصاء 

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 

 

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

وتوفر المساعدة الفنیة والتدریب  ،اً دولیالعمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بھدف نشر مجموعات البیانات القابلة للمقارنة  إلحصائي
 .األعضاء في منظمة العمل الدولیة لدعم جھودھا إلنتاج بیانات عالیة الجودة عن سوق العملللدول 

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

اتب تقدّم العمالة غیر المنظمة استراتیجیة بقاء ضروریة في البلدان التي تفتقر إلى شبكات أمان اجتماعي، كضمان البطالة أو حیث تكون الرو
الة والعمالة الناقصة لجھة الوقت غیر كافیة والتعویضات متدنیة، خاصة في القطاع العام. في ھذه الحاالت، تكون المؤشرات كمعدالت البط

ة لتشرح سوق العمل بشكل تام. وتشكّل االحصاءات المتعلقة باالقتصاد غیر المنظم المفتاح لتقییم نوعیة العمالة في االقتصاد، وھي ذات صل
غیر المنظمة المتوفر على الرابط للقطاعات  ILOSTATبالبلدان النامیة والمتطورة على حد سواء (وصف مؤشر قاعدة بیانات احصاءات 

 ).informality/-https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description  التالي:
 

4.B. التعلیقات والقیود 
لقیاس العمالة غیر المنظمة یعیق بشكل كبیر امكانیة المقارنة  الدول إن عدم التجانس الملحوظ للتعاریف والمعاییر التشغیلیة التي تستخدمھا 

 الدولیة إلحصاءات "غیر المنظم". 
تستند السلسلة فقط إلى البیانات المنسقة التي  المستدامة،ولغرض اإلبالغ والرصد العالمیین ألھداف التنمیة  التحدي،من أجل مواجھة ھذا 

. على الرغم من استمرار بعض االختالفات في المعاییر  الدول العملیة التشغیلیة لجمیع  تنتجھا منظمة العمل الدولیة باستخدام نفس
 .قدر اإلمكان في ضوء مصادر البیانات األساسیة إال أن العملیة مصممة إلنتاج بیانات قابلة للمقارنة دولیاً  ، الدول والتعریفات عبر 

 

4.C. طریقة االحتساب 

Proportion of informal employment in total employment =  
Informal  employment 

Total employment
 × 100 

 
 100= (العمالة غیر المنظمة) / (مجموع العمالة) *  إجمالي العمالةنسبة العمالة غیر المنظمة من 

Proportion of informal employment in agriculture

= 
Informal  employment in agricultural  activities

Total  employment in agriculture
 × 100 

 
(العمالة غیر المنظمة في األنشطة الزراعیة) / (مجموع العمالة في األنشطة الزراعیة) * نسبة العمالة غیر المنظمة في العمالة الزراعیة= 

100 

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-informality/
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Proportion of informal employment in non agricultural  employment

=  
Informal  employment in non agricultural activities

Total employment in non agricultural activities
 × 100 

 
یر نسبة العمالة غیر المنظمة في العمالة غیر الزراعیة= (العمالة غیر المنظمة في األنشطة غیر الزراعیة) / (مجموع العمالة في األنشطة غ

 100الزراعیة) * 

4.D  .التحقق 
 اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلةونظام  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  یة،الدولمن خالل مبادرة البیانات الجزئیة المنسقة لمنظمة العمل 

 .بناءً على مفاھیم المؤشرات والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل اً دولی
 

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

 ال ینطبق
 

 المستویَین االقلیمي والعالميعلى  •

 انظر أدناه         
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 اإلجمالي،حسب الجنس والقطاع االقتصادي ( المنظمةتصدر منظمة العمل الدولیة تقدیرات عالمیة وإقلیمیة أحادیة السنة للعمالة غیر 

وتتراوح بیانات المدخالت  2019غیر الزراعي) على أساس التقدیرات الوطنیة المتاحة. التقدیرات الحالیة لھا سنة مرجعیة ھي  الزراعة،
. بیانات التوظیف المعیاریة مستمدة من سلسلة التقدیرات 2019أو  2018تشیر إلى  الدولفي المائة من  67مع  2019إلى  2009من 

  .لعالمیةفي المائة من العمالة ا 92.8 2019لمنظمة العمل الدولیة. تغطي بیانات المدخالت المستخدمة في إنتاج تقدیرات عام  النموذج
(بناءً على تصنیف البنك الدولي ألربع  دولة) لكل مجموعة دخل لكل meanعلى أساس القیم المتوسطة (المفقودة  الدولیتم احتساب قیم 
 ) داخل كل منطقة فرعیة واسعة لمنظمة العمل الدولیة، كما ھو موضح ھنا:للدولمجموعات دخل 

groupings/-country-definitions/classification-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts . إذا لم یكن من
ھا تتم على مستوى منطقة لمنظمة العمل الدولیة وأربع مجموعات دخل، فإن الواسعةالممكن تنفیذ االفتراضات على مستوى المنطقة الفرعیة 

ذات الدخل المتوسط األعلى والتي ال یمكن تنفیذ االفتراضات الخاصة بھا  الدولمنظمة العمل الدولیة وأربع مجموعات دخل. بالنسبة لبعض 
ذات الدخل المتوسط األعلى  الدوللثالث مجموعات دخل (دمج جمیع  یتم تنفیذ االفتراضات وفقاً  أعاله،من خالل المنھجیات المذكورة 

 واألدنى في مجموعة واحدة متوسطة الدخل) و منطقة فرعیة واسعة لمنظمة العمل الدولیة.
 

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

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

 

https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/classification-country-groupings/
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
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الخامس عشر لخبراء االحصاء في مجال  يالقرار المتعلق بإحصاءات العمالة في القطاع غیر المنظم، المعتمد في المؤتمر الدول -

---/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public)، المتوفر على الرابط التالي: (1993العمل (كانون الثاني/ینایر 
dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf( 

المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتعریف االحصائي للعمالة غیر المنظمة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدول السبعین لخبراء االحصاء   -
) المتوفر على الرابط التالي: 2003كانون االول/ دیسمبر  -في مجال العمل (تشرین الثاني/نوفمبر

)https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087622.pdf( 

دلیل منظمة العمل الدولیة لقیاس غیر المنظمة: دلیل احصائي بشأن القطاع غیر المنظم والعمالة غیر المنظمة المتوفر على الرابط  -
/dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---التالي: (

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf( 
 

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

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

4.J  . ضمان الجودة 
  ILOSTAT  تساق البیانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البیانات قبل نشرھا في قاعدة بیاناتا تحقیقاتیتم إجراء 

 

4.K  . تقییم الجودة 
في حاالت الشك حول ویتم إجراء التقییم النھائي لجودة المعلومات من قبل وحدة إنتاج وتحلیل البیانات التابعة إلدارة منظمة العمل الدولیة. 

وضیح إذا تعذر توجودة بیانات محددة ، تتم مراجعة ھذه القیم بمشاركة الوكاالت الوطنیة المسؤولة عن إنتاج البیانات إذا كان ذلك مناسبًا. 
 أي مشكالت تمت مواجھتھا، فلن یتم نشر المعلومات ذات الصلة.

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 دولة وإقلیم 97البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة لـ  توافر البیانات:

 ILOSTAT في  المنظمةغیر ال للعمالةتتوافر كل من التقدیرات المبلغة من الدول والتقدیرات المنسقة لمنظمة العمل الدولیة 
).https://ilostat.ilo.org/( 

 
 .ال یتضمن ھذا التقدیم بیانات عن التجمعات اإلقلیمیة ألوقیانوسیا (باستثناء أسترالیا ونیوزیلندا) بسبب قلة توافر البیانات

 
 2021 عام إلى 2000 عام وبیانات الدولة من 2019یغطي التقدیم البیانات العالمیة واإلقلیمیة لعام  التسلسل الزمني:

 
 

 التفصیل:
 یجب أن تتوفر البیانات المفصّلة حسب الجنس.

یمكن أن یدخل التصنیف حسب القطاع في  وممكنا،یشیر القطاع إلى التقسیم حسب الزراعة/غیر الزراعة. وحیثما كان ذلك ضروریا  ھنا،
 یتم استخدام الفئات اإلجمالیة للزراعة وغیر الزراعیة. واإلقلیمي،ولكن لغرض الرصد العالمي  االقتصادي،تقسیم أكثر تفصیال حسب النشاط 

الرسمیة/ غیر المنظمة وحسب النشاط االقتصادي (الزراعة/  ویتطلّب أمر إنتاج ھذا المؤشر تفصیل احصاءات العمالة حسب العمالة المنظمة
 الصناعة/ الخدمات).

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf
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 2022مارس/آذار  31  آخر تحدیث:  
 

 
 مصادر التباین:

 ◌ً ام والتعاریف ذات الصلة مرنة نسبیفقد تركت المفاھی ،المنظمةغیر على الرغم من وجود بعض المعاییر الدولیة لتجمیع إحصاءات العمالة 
ات على لتجمیع البیان الدولأن المعاییر التشغیلیة التي تستخدمھا  العملیة،من الناحیة  یعني،لتالئم السیاقات واالحتیاجات الوطنیة. وھذا 

مما یعوق إمكانیة المقارنة الدولیة لإلحصاءات. إن قابلیة مقارنة إحصاءات العمالة  آخر،من بلد إلى  اً ستوى الوطني تختلف اختالًفا كبیرالم
لة مجموعات خاصة واألنشطة االقتصادیة المشمولة ومعام المشمولة،للمقارنة حساسة للغایة لالختالفات في المناطق الجغرافیة المنظمة غیر 

 من العمال.
 

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

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

 
الخامس عشر لخبراء االحصاء في مجال  يالقرار المتعلق بإحصاءات العمالة في القطاع غیر المنظم، المعتمد في المؤتمر الدول -

--/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public)، المتوفر على الرابط التالي: (1993العمل (كانون الثاني/ینایر 
-dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf ( 

الة غیر المنظمة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدول السبعین لخبراء االحصاء المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتعریف االحصائي للعم  -
) المتوفر على الرابط التالي: 2003كانون االول/ دیسمبر  -في مجال العمل (تشرین الثاني/نوفمبر

)-by-adopted-guidelines/guidelines-and-databases/standards-and-http://ilo.org/global/statistics
en/index.htm--statisticians/WCMS_087622/lang-labour-of-conferences-international( 

دلیل منظمة العمل الدولیة لقیاس غیر المنظمة: دلیل احصائي بشأن القطاع غیر المنظم والعمالة غیر المنظمة المتوفر على الرابط  -
/dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---التالي:(

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf( 
، المتوفر على المنظمةدلیل منظمة العمل الدولیة قیاس السمة غیر المنظمة: دلیل إحصائي عن القطاع غیر الرسمي والعمالة غیر  -

 ---/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm التالي:الرابط 
publ/documents/publication/wcms_222979.pdf  

 )/ILOSTAT )https://ilostat.ilo.org–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة    -
  ، المتوفر على الرابط التالي: بشأن السمة غیر المنظمة ILOSTATوصف مؤشر  -

informality-definitions/description-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts/ 
قرار بشأن إحصاءات العمل والتوظیف ونقص استخدام العمالة الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل  -

 المتوفر على الرابط التالي )، 2013 تشرین األول/(أكتوبر
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-
adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--
en/index.htm   

  4التنقیـح  األنشطة االقتصادیة الموحد لجمیع التصنیف الصناعي الدولي -
 https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/isic 
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