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

 معلومات المؤشر .0
0 .a الھدف . 

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

0.bالغایة . 
تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال، بمن فیھم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ   :٥-۸الغایة 

 ۲۰۳۰األجر لقاء العمل المتكافئ القیمة، بحلول عام 

0.cر. المؤش 
 معدل البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة : ۲-٥-۸المؤشر 

0.d.  السلسلة 
 حسب الجنس والعمر   ،معدل البطالة

 واألشخاص ذوي اإلعاقة  الجنسمعدل البطالة، حسب 

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

0.f . المؤشرات ذات الصلة 
۱-۱-۱ ،٥-٥-۲ ،۸-۲-۱، ۸-۳-۱، ۸-٦-۱، ۱۰-٤-۱  

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

 البیاناتاإلبالغ عن  .1
1.A .المنظمة 

 ) ILOمنظمة العمل الدولیة (
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A . التعریف والمفاھیم 

 :  التعریف 
 القوى العاملة العاطلین عن العمل. یشیر معدّل البطالة إلى النسبة المئویة لألشخاص في 

 المفاھیم:

األشخاص العاطلون عن العمل ھم جمیع األشخاص في سن العمل (عادة األشخاص الذین تجاوزوا سن الخامسة عشرة وما فوق) ولم یكونوا 
اق بعمل  بحیث (أ) یتم تقییم "عدم  ملتحقین بعمل و أدوا أنشطة للسعي إلى العمل خالل فترة زمنیة قریبة محددة وھم متوفرون حالیاً لاللتح

نیة االلتحاق بعمل" باالستناد الى الفترة المرجعیة القصیرة لقیاس العمالة؛ (ب) ویشیر "السعي الى العمل" إلى أي نشاط ینفذ خالل فترة زم
اري أو زراعي؛ (ج) یجب استخدام  حدیثة محددة تتضمن األسابیع األربعة األخیرة أو فترة شھر واحد بھدف إیجاد وظیفة أو إقامة مشروع تج

لى  المرحلة التي تدخل فیھا المؤسسة حیز الوجود للتمییز بین أنشطة البحث الھادفة إلى تأسیس عمل تجاري ونشاط العمل بحد ذاتھ، كما یدل ع
التحتیة  أو المواد الالزمة جاھزة أو یتم استبال العمیل االول أو    البنى  ذلك تسجیل المؤسسة للعمل  أو حین تصبح الموارد المالیة متوافرة، أو

م تقییم استالم الطلبیة االولى، وذلك بحسب السیاق؛ (د) تشكل عبارة "متوفر حالیاً" اختباراً  للجھوزیة للمباشرة بعمل  في الوقت الراھن، ویت 
العمالة (بناًء على  الظروف الوطنیة، یمكن تمدید الفترة المرجعیة لتشمل    ذلك على اساس فترة مرجعیة قصیرة تتضمن الفترة المستخدمة لقیاس

 فترة قصیرة الحقة ال تتعدى األسبوَعین باإلجمال، وذلك لضمان التغطیة المالئمة لحاالت البطالة لدى مختلف المجموعات السكانیة).
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اص الذین تجاوزوا سن الخامسة عشرة فأكثر) الذین انخرطوا یعرف "الملتحقون بعمل" بأنھم جمیع األشخاص في سن العمل (عادةً األشخ
 خالل فترة مرجعیة قصیرة محددة بأي نشاط من اجل إنتاج السلع أو توفیر الخدمات لقاء اجر أو ربح. 

 یشیر مصطلح القوى العاملة إلى مجموع األشخاص الملتحقین بعمل وعاطلین عن العمل. 

الة والبطالة، یرجى الرجوع إلى القرار المتعلق بإحصاءات العمل والتوظیف واالستغالل الناقص  لمزید من المعلومات حول تعریفات العم
   للعمالة الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل.

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
)، والذي بموجبھ تغطي اإلعاقة  ICF( والصحة واإلعاقة  لألداء تعتمد حالة اإلعاقة على تصنیف منظمة الصحة العالمیة الدولي لتأدیة 

مثل االنحراف أو الخسارة الكبیرة)، والقیود على النشاط (الصعوبات في تنفیذ األنشطة) و   یةھیكلالأو  الجسدیةوظائف ال(مشاكل في  العاھات
بأنھ  ذوي االعاقة) الشخص ICFیُعّرف التصنیف الدولي لألداء ( القیاس،قیود المشاركة (مشاكل المشاركة في مواقف الحیاة). ألغراض 

أو   نفسیةبھا بسبب الصعوبات المستمرة بسبب حالة جسدیة طویلة األمد أو حالة شخص مقید في نوع أو مقدار األنشطة التي یمكنھ القیام 
 مشكلة صحیة. 

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

  :الوصف
إن أفضل مصادر البیانات الوطنیة الرسمیة لھذا المؤشر تتمثل بمسوح القوى العاملة المستندة إلى األسر المعیشیة. یمكن أیضاً استخدام  

 المطلوبة.التعدادات السكانیة و/أو أي مسوح أسر معیشیة أخرى ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول على البیانات 
أو سجالت البطالة لن تشیر إلى البطالة (كما ھو محدد ألغراض   العمالة من المھم مالحظة أن بیانات البطالة المستمدة من سجالت مكتب  

بالبطالة المسجلة، وبالتالي لن تكون  عن عمل ومتاح للعمل) ولكن  ویبحثبال وظیفة،   لكون الشخصھذا المؤشر، باستخدام المعاییر الثالثة 
 . ۲-٥-۸قابلة للمقارنة مع المؤشر 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
بما یتماشى مع مفاھیم   ةالوطنی  المعیشیة لمنظمة العمل الدولیة مجموعات البیانات الدقیقة للمسح األسرتعالج إدارة اإلحصاء التابعة 
 ً والتعریفات التي وضعھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل. بالنسبة للبیانات التي ال یمكن الحصول   المؤشرات المتفق علیھا دولیا

ً  ILOSTATترسل منظمة العمل الدولیة استبیان  الحكومیة،ة من المواقع علیھا من خالل ھذه المعالجة أو مباشر إلى جمیع الوكاالت   سنویا
حول العدید من   الوطني، وزارة العمل، إلخ) تطلب أحدث البیانات السنویة وأي مراجعات ءءاإلحصا جھازذات الصلة داخل كل دولة (

 ید من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة. بما في ذلك العد العمل،موضوعات ومؤشرات سوق 
 

3.Cات . الجدول الزمني لجمع البیان 
 مستمر 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات ل. الجدو 
 مستمر 

 

3.E . للبیانات المزودةالجھات 
في بعض  بشكل خاص أجھزة االحصاء الوطنیة وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت المعنیة األخرى، على مستوى الوطني. و 

 تعمل كمزود للبیانات. الحاالت، یمكن للمكاتب اإلحصائیة اإلقلیمیة أو الدولیة أن 
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3.F. عة للبیاناتالجھات المّجم 
ILO 

 

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

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

 

 تبارات منھجیة أخرى اع. 4
4.A. األساس المنطقي 

شخاص  إن معدّل البطالة ھو قیاس مفید لالستغالل الناقص للید العاملة المعروضة. ھو یعكس عدم قدرة اقتصاد ما على تولید العمالة ألولئك األ 
تالي یمثّل مؤشراً لكفاءة وفعالیة اقتصاد ما  الذي یرغبون بالعمل إنما ال یعملون، بالرغم من أنھم متوفرون للعمل ویبحثون عن عمل. وھو بال

اصلة  في استیعاب قوتھ العاملة ومؤشراً ألداء سوق العمل. یمكن استخدام السالسل الزمنیة للبطالة القصیرة األمد لإلشارة إلى التغییرات الح
أو في بعض الحاالت مع بدایة فترة توّسعیة بحیث  في الدورة االقتصادیة؛ فالحركة التصاعدیة في المؤشر غالباً ما تتصادف مع فترات الكساد 

 یمّر أشخاص، لم یكونوا في سوق العمل، في فترات تجریبیة خالل عملیة بحث فعلیة عن عمل. 

 

4.B.  التعلیقات والقیود 
كقیاس أساس االستغالل  بالرغم من أن معدّل البطالة في معظم الدول المتقدمة یستمر ببرھان افادتھ  كمؤشر ألداء سوق العمل وخاصة 

الناقص للعمل، إال أنھ في العدید من الدول النامیة تطرح مسألتَي أھمیة ومعنى معدل البطالة التساؤل والشك. في غیاب أنظمة التأمین 
أي عمل   على البطالة أو شبكات األمان االجتماعي یجب أن یتجّنب األشخاص الذین في سن العمل البطالة، مما یؤدي إلى االنخراط في

نشاط اقتصادي غیر مھم أو غیر مالئم. وبالتالي، وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون ھناك تدابیر أخرى تدعم معدل البطالة لتقییم القصور  
 .االستغالل الناقص للعمل بشكل شامل

4.C.  طریقة االحتساب 

Unemployment rate =  
Total unemployment

Total labour force
 × 100 

 
 . 100معدل البطالة = األشخاص العاطلین عن العمل / األشخاص في القوى العاملة * 

 

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

)StaRS( البیانات الوطنیون رابطقى مقدمو یتل ً   الوطنیة المتاحة على أھداف التنمیة المستدامة إلى البوابة حیث یمكنھم مراجعة جمیع بیانات ا
. ILOSTAT 

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

ً دولی   .بناًء على مفاھیم المؤشرات والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ا
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4.F .) على المستوى اإلقلیمي2و ( البلد مستوى ) على 1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

ومع ذلك، فإن قیم البلدان المفقودة المحسوبة تستخدم  یتم استخدام تقنیات االرتداد المتعدد المتغیرات الحتساب القیم الناقصة على مستوى البلد. 
العالمیة واإلقلیمیة؛   التقدیرات  قبل منظمة  وفقط لحساب  المستدامة من  التنمیة  الدولي عن مؤشرات أھداف  یتم استخدامھا لإلبالغ  العمل  ال 

على:    .الدولیة المتوفرة  المنھجیة  على  نظرة  الكلي:  االقتصاد  التوجھات  لنماذج  العودة  الرجاء  المفّصل،  المنھجي  الوصف  من  وللمزید 
files/Documents/TEM.pdf-https://www.ilo.org/ilostat .   

 على المستوَیین االقلیمي والعالمي  •
 ألرقام اإلقلیمیة والعالمیة ھي مجامیع لألرقام على مستوى الدولة بما في ذلك القیم المنسوبة ا

4.G. المجامیع اإلقلیمیة 
من أجل تناول مشكلة البیانات الناقصة، صّممت منظمة العمل الدولیة عدداً من نماذج القیاس االقتصادیة التي تستخدم إلنتاج التقدیرات  

العالمیة إلنتاج  الخاصة بمؤشرات سوق العمل في البلدان والسنوات التي ال تتوفر فیھا البیانات الحقیقیة. یُستخدم نموذج توجھات العمالة
 العالمیة واإلقلیمیة بمعدالت البطالة.     التقدیرات

والتي یتم تجمیعھا بعد ذلك إلنتاج تقدیرات   الدولة،تستخدم ھذه النماذج تقنیات االنحدار متعدد المتغیرات لتحدید القیم المفقودة على مستوى 
لمنظمة   التابعة النموذجلتقدیرات المنھجیة  حول العامة اللمحةلرجوع إلى یرجى ا التقدیرات،إقلیمیة وعالمیة. لمزید من المعلومات حول 

 files/Documents/TEM.pdf-https://www.ilo.org/ilostat.  العمل الدولیة، والمتاحة على الموقع
 

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

لتعاریف منظمة العمل الدولیة المتعلقة بالبطالة ومعدالت البطالة)، یحتاج األمر للبیانات المتعلقة با م لقوة ن أجل قیاس ھذا المؤشر (وفقاً 
االعاقة). ویتم جمع ھذه البیانات على مستوى البلد خاصةً العاملة واألشخاص العاطلین عن العمل بحسب الجنس والسن (وفي النھایة وضع 

من خالل مسوح القوى العاملة (أو أي نوع آخر من المسوح األسریة ذات الوحدة الخاصة بالعمالة). ومن أجل منھجیة كل مسح أسري 
 صاءات الوطنیة قید السؤال. وطني، یجب العودة إلى التقریر المسحي األكثر شمولیة أو إلى المنشورات المنھجیة لمكتب االح

 مع المراجع والوثائق.  7لمزید من المعلومات، انظر القسم 

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

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

4.J . ضمان الجودة 
 . ILOSTATات والتحقق من النوعیة بشكل دائم من أجل المصادقة على البیانات قبل نشرھا في قاعدة بیانات یتم إجراء التحقق من اتساق البیان 

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. 

إذا تعذر توضیح  وجودة 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

 :توافر البیانات
دولة وإقلیم. المؤشر متاح على نطاق واسع بناًء على المالحظات الحقیقیة   216حسب الجنس والعمر لھذا المؤشر لـ  المفصلةتتوفر البیانات 

 المقدمة من البلدان والمستمدة من مسوح القوى العاملة الوطنیة أو أنواع أخرى من المسوح األسریة أو التعداد السكاني.

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf
https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf
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ویتم االبالغ عنھ بشكل متزاید  دولة ومنطقة.   101قط  حسب اإلعاقة غیر متاح على نطاق واسع. وھذا التقدیم یشمل ف التفصیلفإن   ذلك،ومع  
 إنما التغطیة مازالت ضعیفة  

 
 :التسلسل الزمني

في قاعدة البیانات العالمیة لمؤشرات    للدول 2021حتى عام    2000من عام  حسب الجنس والعمر لھذا المؤشر اعتباراً  التفصیلتتوفر بیانات 
في    المجامیع اإلقلیمیة متاحة إلجمالي السكان. ILOSTATأھداف التنمیة المستدامة، ولكن السالسل الزمنیة التي تعود إلى الوراء متاحة في 

حسب الجنس    المفصلةا تتوفر المجامیع ، كم2020تتوفر المجامیع العالمیة واإلقلیمیة المصنفة حسب الجنس والعمر حتى عام  و .2020عام 
 . 2021فقط لعام 

 . على المستوى الوطني 2021م عاإلى  2003عام  حسب حالة اإلعاقة للفترة من  فصیلتتوفر بیانات الت 
 
 لتفصیل:ا

 یجب أن یتم تفصیل ھذا المؤشر بشكل مثالي، حسب الجنس والفئة العمریة ووضع االعاقة. 
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 مصادر التباین:
كأداة قیاس أساسیة قد تنطوي على اختالفات في تعریفات محددة للعمالة    المعیشیة االختالفات في االستبیانات المستخدمة في المسوح األسر

 والبطالة، أو اختالفات في معاملة مجموعات معینة أو اختالفات في المعاییر التشغیلیة المستخدمة لتحدید حالة القوى العاملة للفرد. 
یعتمد معدل البطالة على التغطیة الجغرافیة للمسح حیث تمیل المناطق الحضریة والریفیة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في معدل  

حدوث البطالة. من المھم أن نالحظ أن مؤشرات البطالة ال تنقل أي معلومات عن خصائص العاطلین عن العمل (مستوى التعلیم، واألصل  
والخلفیة االجتماعیة واالقتصادیة، وخبرة العمل، ومدة البطالة، وما إلى ذلك)، وھو أمر بالغ األھمیة إللقاء الضوء على فشل سوق  العرقي، 

 العمل. 

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

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

 ) /ILOSTAT )https://ilostat.ilo.org–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •
  )https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-:المتوفر على الرابط التالي ،ILOSTATوصف مؤشر  •

 )rate/-unemployment 
 حول البطالة ونقص العمالة   ILOSTATصفحة موضوع  •

(https://ilostat.ilo.org/topics/unemployment-and-labour-underutilization/) 
/dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---دلیل مؤشرات العمل الالئق:  •

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf   
تغالل الناقص للعمل، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء االحصاء  القرار المعني باحصاءات العمل والعمالة واالس •

and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics- :2013في مجال العمل في  

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions

en/index.htm--tatisticians/WCMS_230304/langs   

/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---راض المنھجیة: نماذج التوجھات االقتصادیة القیاسیة: استع •

trends/documents/publication/wcms_120382.pdf---emp_elm/---ed_emp/ 

  الفصل األول، فرص العمل  -مؤشرات ومفاھیم وتعاریف العمل الالئق  -مة العمل الدولیة دلیل منظ  •
en/index.htm--http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang  ) النسخة الثانیة

 ) 49و   34الصفحات  
 

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/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
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
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
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
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
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