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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 . 
ب وضع وتفعیل استراتیجیة عالمیة لتشغیل الشباب وتنفیذ المیثاق العالمي لتوفیر فرص للعمل، الصادر عن منظمة العمل الدولیة، -۸الغایة 

 ۲۰۲۰بحلول عام 

0.cر. المؤش 
وجود استراتیجیة وطنیة مكتملة وموضوعة قید التنفیذ تتعلق بتشغیل الشباب، سواء بوصفھا استراتیجیة قائمة بذاتھا أو  ۱-ب-۸المؤشر 

  عنصراً من استراتیجیة وطنیة للتشغیل

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2021كانون ثاني/ینایر 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۱-۷-۸؛۱-٦-۸؛ ۲-٥-۸

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
 المنھجیة المقترحة لقیاس المؤشّر إلى ما یلي:تستند 

a. :الصكوك العالمیة في مجال السیاسة العامة، وال سیّما 
o  بشأن "أزمة عمالة الشباب: حان 2012قرار اتخذه مؤتمر العمل الدولي، في دورتھ الحادیة بعد المائة المعقودة في جنیف عام ،

: یحّث ھذا القرار الدول األعضاء على التصدّي ألزمة عمالة الشباب باتباع نھج أكثر شموالً وتكامالً. ویقوم ھذا 1وقت العمل" 
یاسات موّجھة ومحدّدة األھداف، مقرونة باستراتیجیات تجمع بین طائفة واسعة من األدوات، على نحو النھج على وضع وتنفیذ س

 یتیح زیادة الطلب والعرض على الید العاملة الشابة، وتعزیز توافق مھارات الشباب مع الطلب على الید العاملة.
o جنة القانون الدولي في دورتھا المعقودة في حزیران/ یونیھ : المیثاق العالمي لتوفیر فرص العمل، اعتمدتھ لالتعافي من األزمة

. انطالقاً من برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولیة، یطرح المیثاق العالمي لتوفیر فرص العمل مجموعة متكاملة من 20092
ف بالدور الحاسم للمشاركة والحوار السیاسات التي تضع العمالة والحمایة االجتماعیة في صمیم االستجابة لألزمات، مع االعترا

 االجتماعي.   

 
1https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 
elconf/documents/meetingdocument/wcms_175948.pdfr  

2 en/index.htm--https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/98thSession/texts/WCMS_115076/lang 
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b. :قواعد بیانات منظمة العمل الدولیة 
o  قامت شبكة تشغیل الشباب، وھي شراكة بین منظمة العمل الدولیة واألمم المتحدة والبنك الدولي، بمبادرة دولیة لرصد سیاسات

إلى استبیان أُرسل إلى السلطات الوطنیة. وقد تطورت ھذه ، استناداً 2012و 2010تشغیل الشباب في الفترة الممتدة بین عامي 
الذي تدیره منظمة العمل الدولیة. یعرض ھذا النظام لمجموعة من السیاسات والبرامج  YouthPOLالمبادرة إلى نظام یوثبول 

 . 3 بلداً  65المعنیة بتشغیل الشباب، ویضم إلى اآلن 
o إم بول"  تشرف منظمة العمل الدولیة أیضاً على برنامج"EmPol وھو قاعدة بیانات تشمل مجموعة أوسع نطاقاً من السیاسات ،

 بلداً). 143تضم ( الوطنیة المعنیة بالعمالة
 

2.B. وحدة القیاس 
 .3أو  2أو  1أو  0بقیم ممكنة بقیمة  طبقيمتغیر 

 

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

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

تطلب من الكیانات الوطنیة المنوطة تقدیم البیانات ووثائق الدعم المناسبة، وتضع  :الدراسة االستقصائیة العالمیة لجمع البیانات .أ
منظمة العمل الدولیة استبیان، ثم تتولّى تنفیذه كل سنتین لتقییم التقدّم المحرز. تُستكمل ھذه االجراءات بشكل سنوي بالمعلومات 

بشأن وضع واعتماد وتنفیذ سیاسات تشغیل الشباب في البلدان التي  والمستجدات الواردة من المكاتب القطریة لمنظمة العمل الدولیة
وسیتم استكمال ذلك بمعلومات وتحدیثات منتظمة من المكاتب الوطنیة لمنظمة العمل الدولیة بشأن تطویر  تغطیھا ھذه المكاتب.

 واعتماد وتنفیذ سیاسات عمالة الشباب في البلدان التي تغطیھا ھذه المكاتب، كل عام.
-8، وھو قاعدة بیانات جدیدة للمؤشّر ILOSTAT: تُجمع البیانات من جانب منظمة العمل الدولیة ثم تُنشر من خالل جمع البیانات . ب

قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمل  - NATLEX، وقواعد البیانات األخرى (مثل EmPolو YouthPOL، و1-ب
 عات ذات الصلة بحقوق اإلنسان)، حسب االقتضاء.الوطني والضمان االجتماعي والتشری

) لم تقدّم 1: تخضع البیانات المُجمعة إلى تدقیق منتظم من أجل التحقّق من جودتھا، وال سیّما عندما التحقّق من صحة البیانات . ج
) تطرح 3اعتُمدتا رسمیاً؛ أو  ) لم یتّضح ما إذا كانت االستراتیجیة وخطة العمل المعنیة قد2الحكومة مباشرةً وثیقة متاحة بالفعل؛ 

 االستراتیجیة بعض الشكوك في ما یتعلّق بالتنفیذ. 
  

3.B. طریقة جمع البیانات 
 a.3انظر الى القسم 

 

• 3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 2018المنھجیة المقترحة في المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل: تشرین األول/أكتوبر  •
 2018تشرین الثاني/نوفمبر  -استبیان الدراسة االستقصائیة والمبادئ التوجیھیة الفنیة: تشرین األول/أكتوبر تنقیح  •
  2019شباط/فبرایر  - 2018االختبار النھائي: نوفمبر  •
 2019في أوائل عام بدأت اإلدارة المنتظمة للدراسة االستقصائیة:  •

  

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 سنوي

 
3 http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001:0::NO::: 
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
یة الكیانات الوطنیة (الوزارات أو الوكاالت الحكومیة األخرى) المسؤولة عن سیاسات التنمیة والعمالة والشباب. وتحتفظ منظمة العمل الدول

من الجھات الوطنیة المشاركة في  بقائمة بالجھات الفاعلة الوطنیة التي تعتزم المشاركة في عملیة الرصد. تحتفظ منظمة العمل الدولیة بقائمة
 عملیة الرصد.

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
تعمل دائرة االحصاءات العامة في منظمة العمل الدولیة على توفیر إحصاءات عمل مناسبة وموثوقة وحسنة التوقیت، یُسترشد بھا لوضع 
 معاییر دولیة تُسھم في تعزیز تقییم قضایا العمل، وتحسین إمكانیة المقارنة على الصعید الدولي، ومساعدة الدول األعضاء على تطویر نظم

 بشأن العمالة. إحصاءاتھا 
 تضطلع إدارة سیاسات التشغیل بتشجیع العمالة الكاملة والمنتجة، بسُبٍُل منھا وضع سیاسات متكاملة، ومستدامة، وشاملة للجمیع، ومراعیة

). وتتولّى اإلدارة تنسیق جھود منظمة العمل الدولیة 2012لالعتبارات الجنسانیة، في مجال العمالة وتنمیة المھارات (منظمة العمل الدولیة، 
الرامیة إلى تعزیز فرص العمل الالئق للشابات والشبان. وقد عملت إدارة سیاسات التشغیل، على مر السنین، على دعم صیاغة وتنفیذ 

؛ منظمة العمل 2008واستعراض االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة لتشغیل الشباب في مختلف البلدان والمناطق (منظمة العمل الدولیة، 
أُدرجت ھذه اإلجراءات الھادفة والموّجھة، مرفقةً بما حققتھ من إنجازات، في إطار نظام منظمة العمل الدولیة للبرمجة  ).2015الدولیة، 
 واألداء. 

 
لتوعیة تدعم منظمة العمل الدولیة الھیئات المكّونة لھا، وغیرھا من الجھات المعنیة بجھود التنمیة، من خالل بناء المعارف والقدرات وتقدیم ا

نظمة لمشورة في مجال السیاسات. وتوفّر قائمة المراجع الواردة في نھایة ھذه المذكرة أمثلة على المساھمات الرئیسیة األخیرة التي قدمتھا موا
 ).  2017العمل الدولیة في بناء المعارف المتعلّقة بسیاسة تشغیل الشباب (منظمة العمل الدولیة، 

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. س المنطقياألسا 

من أھداف التنمیة المستدامة إلى تقییم التقدّم الذي أحرزتھ البلدان نحو معالجة قضایا عمالة الشباب. و اعتماد البلدان  ۱-ب-۸یھدف المؤشّر 
العاملة الشابة إلى سوق العمل، الستراتیجیة منظّمة ومعترف بھا رسمیاً لتشغیل الشباب، یعكس اھتماماً أكبر بالتحدیات التي تعترض دخول الید 

جھود مقارنةً بالبلدان التي ال تعتمد استراتیجیة واضحة. في الواقع، أن وضع ھذه االستراتیجیة عادةً ما ینطوي على مشاركة واسعة النطاق، و
 تشاور وتنسیق بین مختلف الجھات المعنیة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 المؤشرألغراض الرصد و. وطنیة فعلیة لتوظیف الشباب، لكنھا تفتقر إلى وثیقة قانونیة معتمدة رسمیاً قد یكون لدى الحكومات استراتیجیات 

 فقط یتم النظر في ما ینشأ من الوثائق بحكم القانون. ۱-ب-۸

4.C. طریقة االحتساب 
  :شبكةتقوم منظمة العمل الدولیة بتحلیل المعلومات والوثائق الواردة لتصنیف البلدان وفقًا لھذه ال

 الوصف القیمة

 ال تتوفر معلومات لتقییم وجود استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب. القیمة الناقصة
لم یضع البلد أيّ استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب، ولم یتّخذ الخطوات الالزمة العداد أو اعتماد استراتیجیة  0

 وطنیة لھذه الغایة.
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 البلد بصدّد إعداد استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب.   1
 أعدّ البلد استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب واعتمدھا. 2
 بدأ البلد بتنفیذ استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب.  3

و عنصراً من عناصر االستراتیجیة في كل الحاالت، تشیر الشبكة إلى استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب، بوصفھا استراتیجیة قائمة بذاتھا أ
 الوطنیة للتشغیل.

ساب اإلشارة إلى القیَم الناقصة بـ"ال إجابة" أو "غیر معروف"، مع الحرص على حذفھا من التوزیع النھائي العالمي واإلقلیمي، حیث یتعیّن ح
 اإلشارة إلى معدالت االستجابة العالمیة واإلقلیمیة. أنالنسب على أساس اإلجابات الواردة فقط. لكن، 

ات المتعلّقة بالبیانات الوصفیة إلكمال ھذه الشبكة واإلشارة إلى ھذه المالحظات، ضمن جوانب أخرى، یُنظر في إمكانیة وضع بعض المالحظ
 إلى التدابیر واألحكام القائمة. كما تُدرس إمكانیة إشراك الجھات الوطنیة المعنیة في وضع االستراتیجیات وتنفیذھا.    

كثر دّقة لوثائق قطریة مختارة، وذلك ألغراض تتخطّى نطاق رصد أھداف التنمیة قد تنظر منظمة العمل الدولیة أیضاً في إجراء تحلیل أ
 المستدامة، وترمي إلى جمع المعلومات الالزمة عن المسائل المؤسسیة والتنفیذیة الخاصة بالجھود الوطنیة المعنیة بتشغیل الشباب.

   :إلعداد منھجیة قیاس المؤشّر، تُتّبع الخطوات التالیة
ت السیاسة العامة المعنیة، بما في ذلك "الدعوة إلى العمل" و"المیثاق العالمي لتوفیر فرص العمل" المذكورین أعاله. دراسة أدوا -1

من أھداف  1-ب-8وتوفّر ھذه الوثائق، إذا ما اعتمدتھا الھیئات الثالثیة التابعة لمنظمة العمل الدولیة، إطاراً سلیماً لتعریف المؤشّر 
 التنمیة المستدامة.

 ستعراض قواعد بیانات منظمة العمل الدولیة المعنیة بسیاسات العمالة وتشغیل الشباب التي تضعھا إدارة سیاسات العمالة. ا -2
 اتّباع منھجیة لتعریف ھذا المؤشّر وقیاسھ والتحقّق من صحتھ (ھذه الوثیقة). -3
على الصعید الوطني من الكیانات الوطنیة. وتُستخدم (استبیان) لجمع المعلومات الالزمة بشأن سیاسات تشغیل الشباب  المسحأداة أن  -4

ھذه المعلومات لتحدید ما إذا كانت البلدان قد وضعت، أو بدأت بتنفیذ، استراتیجیة وطنیة لتشغیل الشباب، كاستراتیجیة قائمة بذاتھا 
 أو كجزء من استراتیجیة وطنیة أو قطاعیة للعمالة، تمشیاً مع قرارات مؤتمر العمل الدولي.  

اتّباع المبادئ التوجیھیة الفنیة الموضوعة لمقدّمي البیانات والقائمین بتجمیعھا، إلى جانب االستبیان المذكور أعاله والمالحظات  -5
 التفصیلیة.

 
 تُجرى مشاورات مع الوزارات المعنیة وممثلي الشركاء االجتماعیین في كافة مراحل العملیة.

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 ینطبقال 

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
االفتراض واألخیرة على مسح منظمة العمل الدولیة.  الدولالتي لم تستجب في جولة المسح الحالیة، تم اإلبالغ عن ردود  للدولبالنسبة 

السیاسة كل عام، وبالتالي فإن االستجابات األخیرة الستقصاء منظمة العمل الدولیة تظل األساسي ھو أنھ من غیر المرجح أن تحدث تغییرات 
 صالحة.

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 ال أحد

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

 ال ینطبق
 

4.I  . إدارة الجودة 
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4.J  . ضمان الجودة 
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 65 تستند المنھجیة في معظمھا إلى منھجیة مختبرة جیداً وتُستخدم في قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة لسیاسات تشغیل الشباب التي تغطّي
یا والمكسیك والصین وجمھوریة كوریا والفلبین وألمانیا وكازاخستان مناطق، بما فیھا: كولومبیا والمكسیك واألردن وأسترالیا وكمبود 5بلدا في 

 . ھذا الرابطیمكن الوصول إلى البیانات في  واالتحاد الروسي وإیطالیا وإسبانیا وإسبانیا وأوكرانیا.
حة اآلن من ھذا االختبار التجریبي ومن خالل نسخة مبسطة من االستبیانات المستخدمة في ھذه البیانات القائمة، ستطبق تستفید المنھجیة المقتر

 النسخة المنقحة على جمیع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة.
 

 سلسل الزمني:الت
.2020عام إلى  2019 عام یغطي ھذا التقدیم البیانات من  

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 ال ینطبق
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_. 2012. Guide for the formulation of national employment policies. (Geneva).    
_. 2015. Comparative Analysis of Policies for Youth Employment in Asia and the 
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_. 2017. Global employment trends for youth 2017: paths to a better working future (Geneva)   
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