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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار: ٩الهدف 

0.b  .الغاية 

في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي  ٢٠٣٠تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام  :٢-٩ الغاية

 اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا  

0.cر. المؤش 

 مجموع العمالة العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من: ٢-٢-٩المؤشر 

0.d. السلسلة 

 )%( العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل    ١-٢-٨

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 (ILO -)بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNIDOاألمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( )منظمة 

 (ILO -)بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 ريف:التع

  

 العمالة. مجموع في الصناعة التحويلية من العمالة يتم تمثيل المؤشر بحصة

 

 :المفاهيم

جميع األشخاص في سن العمل الذين شاركوا خالل فترة مرجعية قصيرة )أسبوع واحد( في أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم يشمل التوظيف 

 خدمات مقابل أجر أو ربح.

 .سنة فأكثر 15عادة ما يتم تعريف السكان في سن العمل على أنهم جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

على (، متاح 2013حصاءات العمل والتوظيف ونقص استخدام العمالة )قرار بشأن إ انظر: التوضيح،لمزيد من 

-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-://ilo.org/global/statisticshttp

.en/index.htm--statisticians/WCMS_230304/lang-labour-of-conferences-international 

 ال يوجد تمييز بين األشخاص العاملين بدوام كامل والذين يعملون أقل من بدوام كامل.

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://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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تنقيح ( وال1990) 3(، التنقيح ISICاألنشطة االقتصادية ) للتصنيف الصناعي الدولي الموّحد لكافةوفقا  النشاط االقتصادي تحديد قطاعاتيتم 

للتصنيف  3التنقيح والتي تم تحديدها بواسطة  Dإلى الصناعات التي تنتمي إلى القطاع  لصناعة التحويليةشير اوت (.2008األحدث، ) 4

 من التصنيف.  4محدّد في التنقيح ال C إلى القطاع أوالصناعي الدولي الموّحد 

2.B. وحدة القياس 

 )%(نسبة مئوية

 

2.C. التصنيفات 

 التنقيح الرابع (ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

 التنقيح الثالث (ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 .المعيشية سرلألمصدر البيانات الوطني الرسمي المفضل لهذا المؤشر هو مسح القوى العاملة 

استخدام تعداد سكاني و/أو نوع آخر من مسح األسر المعيشية مع وحدة توظيف مناسبة  يمكن أيضا   العاملة،في حالة عدم وجود مسح للقوى 

 للحصول على البيانات المطلوبة.

يمكن استخدام مسوح المؤسسات أو بعض أنواع السجالت اإلدارية الشتقاق البيانات المطلوبة، مع  المعيشية،ح لألسر في حالة عدم وجود مس

قد تستبعد هذه المصادر بعض أنواع المؤسسات أو المنشآت ذات األحجام المحددة  التحديد،مراعاة قيود هذه المصادر في تغطيتها. على وجه 

 أو بعض المناطق الجغرافية.أو بعض األنشطة االقتصادية 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

تعالج إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية مجموعات البيانات الصغيرة لمسح األسر المعيشية الوطنية بما يتماشى مع مفاهيم 

لعمل. بالنسبة للبيانات التي ال يمكن الحصول والتعريفات التي وضعها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات ا المؤشرات المتفق عليها دوليا  

إلى جميع الوكاالت  سنويا   ILOSTAT ترسل منظمة العمل الدولية استبيان الحكومية،عليها من خالل هذه المعالجة أو مباشرة من المواقع 

وية وأي مراجعات حول العديد من اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، إلخ( تطلب أحدث البيانات السن الجهازذات الصلة داخل كل دولة )

 .بما في ذلك العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العمل،موضوعات ومؤشرات سوق 

اإلحصاء الوطنية ويقدم إلى اليونيدو  أجهزةيتم جمع بيانات التوظيف في اليونيدو باستخدام استبيان اإلحصاءات الصناعية العام الذي تمأله 

 .سنويا  

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 مستمرة

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 مستمرة

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

. في الوطنياإلحصائية الوطنية بشكل رئيسي، وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت األخرى ذات الصلة، على المستوى  االجهزة

 .اإلحصائية اإلقليمية أو الدولية أن تعمل كمزود للبيانات جهزةيمكن لأل ،خرىاال الحاالت

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (ILO)منظمة العمل الدولية و  المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(منظمة األمم 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
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3.G. التفويض المؤسسي 

المعايير الدولية إلحصاءات العمل من خالل المؤتمر الدولي ضع تومنظمة العمل الدولية هي مركز تنسيق األمم المتحدة إلحصاءات العمل. 

، وتوفر المساعدة الفنية والتدريب العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بهدف نشر مجموعات البيانات القابلة للمقارنة دوليا   نإلحصائيي

 دة عن سوق العمل.للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لدعم جهودها إلنتاج بيانات عالية الجو

 

بتفويض دولي لجمع اإلحصاءات الصناعية القابلة للمقارنة  الصناعية،بصفتها وكالة األمم المتحدة المتخصصة في التنمية  اليونيدو،تتمتع 

ات المنهجية ( المنتج2) الدولية؛( صيانة وتحديث قواعد بيانات اإلحصاءات الصناعية 1وإنتاجها ونشرها. تشمل والية اليونيدو ) ا  دولي

في تطوير وتنفيذ المعايير ة ( المساهم3) ؛دوليا  إحصاءات قابلة للمقارنة  الحفاظ علىوالتحليلية المستندة إلى البحث اإلحصائي والخبرة في 

اعتبارها في مجال اإلحصاءات الصناعية. ومع تغيير مكانة اليونيدو ب للدول( خدمات التعاون الفني 4والمنهجيات اإلحصائية الدولية؛ )

بما في ذلك  الصناعية،، تم توسيع واليتها اإلحصائية لتشمل جميع أبعاد التنمية (ISID) الوكالة المحورية للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

 .شمولها واستدامتها البيئية

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

في  الفائضة ةملاالع قوىال ستيعابعلى ا هذا القطاعظهر قدرة ويُ في خلق فرص العمل. قطاع الصناعة التحويليةالمؤشر مساهمة  هذا يمثل

المتقدمة وجود اتجاه معاكس حيث تحول التركيز إلى  الدولومع ذلك، من المتوقع في .  القطاعات الزراعية وغيرها من القطاعات التقليدية

 مالة في التصنيع كجزء من تدابير خفض التكاليف، لتشجيع الصناعات األكثر كثافة في رأس المال.خفض الع

 

4.B. التعليقات والقيود 

واء تؤثر خصائص مصدر البيانات على قابلية البيانات للمقارنة الدولية، ال سيما في الحاالت التي تكون فيها تغطية المصدر أقل من شاملة )س

في حالة عدم وجود مسح للقوى العاملة )المصدر المفضل للبيانات لهذا المؤشر(، قد تستخدم  .إقليم الدولة أو األنشطة االقتصادية(من حيث 

  رسميا  مسجلة الشتقاق هذا المؤشر، ولكن هذه عادة ما يكون لها حد أدنى لحجم التأسيس ووحدات صغيرة غير مؤسسيا   مسحا   الدول بعض 

ناتجة  التباينات وبالتالي، قد يتم االستهانة ببيانات التوظيف. كما يمكن أن تكون  لن يتم تضمينها في المسح. وهكذا يع أم ال( )سواء في التصن

 عن االختالفات في تعريف العمالة أو السكان في سن العمل.

4.C. طريقة االحتساب 

 ساب:تحطريقة اال

 التحويليةمجموع العمالة في أنشطة الصناعة  
 100مجموع العمالة في كافة األنشطة االقتصادية    *   

4.D  .التحقق 

ونظام اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلة  ILOSTATتشارك منظمة العمل الدولية في مشاورات سنوية مع الدول األعضاء من خالل استبيان 

(StaRS يتلقى مقدمو البيانات الوطنيون رابط ا إلى البوابة حيث يمكنهم مراجعة جميع بيانات .)SDG  الوطنية المتاحة علىILOSTAT. 

 

 

4.E. التعديالت 

بناء   ا  يمن خالل مبادرة البيانات الجزئية المنسقة لمنظمة العمل الدولية، تسعى منظمة العمل الدولية إلنتاج إحصاءات عمل قابلة للمقارنة دول

 .على مفاهيم المؤشرات والتعريفات التي اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
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تخدمة تُستخدم تقنيات االنحدار متعدد المتغيرات والتحقق المتبادل إلسناد القيم المفقودة على مستوى الدولة. تشمل المتغيرات اإلضافية المس

المفقودة المحسوبة  الدولفإن قيم  ذلك،بما في ذلك بيانات سوق العمل والبيانات االقتصادية. ومع  المؤشرات،في التضمين مجموعة من 

ال يتم استخدامها لإلبالغ الدولي عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من قبل منظمة  واإلقليمية؛خدم فقط لحساب التقديرات العالمية تست

لمنظمة العمل الدولية،  المنمذجيرجى الرجوع إلى نظرة عامة لمنهجية التقديرات  التقديرات،العمل الدولية. لمزيد من المعلومات حول 

  .estimates/-modelled-definitions/ilo-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts.لى ع المتاحة

 

  على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 االقتصادي،ذجية لمنظمة العمل الدولية التي تُستخدم إلنتاج تقديرات عالمية وإقليمية للعمالة حسب النشاط تُستمد المجاميع من التقديرات النمو

والتي  الدولة،من بين أمور أخرى. تستخدم هذه النماذج االنحدار متعدد المتغيرات وتقنيات التحقق المتبادل إلثبات القيم المفقودة على مستوى 

اج تقديرات إقليمية وعالمية. يتم الحصول على الحصص اإلقليمية والعالمية للعمالة في التصنيع من خالل الجمع يتم تجميعها بعد ذلك إلنت

الموضحة أعاله. بمجرد إنتاج كال  -بسط ومقام الصيغة التي تحدد العمالة في التصنيع كنسبة من إجمالي العمالة  ،الدول عبر  أوال ،

يتم استخدام النسبة بين االثنين لحساب الحصة لكل مجموعة إقليمية والمستوى العالمي. الحظ أنه  تجميع،للالمقدارين عند المستوى المطلوب 

يرجى الرجوع إلى  التقديرات،يمكن استخدام طريقة التجميع المباشر هذه بسبب احتساب المالحظات المفقودة. لمزيد من المعلومات حول 

  المتاحة علىولمنظمة العمل الدولية،  المنمذجالعرض العام المنهجي للتقديرات 

estimates/-modelled-definitions/ilo-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .الدول داخل مجموعات  الدولاميع العالمية واإلقليمية بعد الجمع المباشر لقيم يتم حساب المج

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 التنمية المستدامةالعمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة: دليل مؤشرات سوق العمل ألهداف  -دليل منظمة العمل الدولية  -

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

en/index.htm) 

/dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---) دليل مؤشرات العمل الالئق - -

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf) 

، الذي اعتمده المؤتمر الدولي لعلوم الكمبيوتر التاسع ، و االستغالل الناقص للعملقرار حول إحصاءات العمل، والعمالة 1القرار  -

and-databases/standards-and-https://www.ilo.org/global/statisticsh-) 2013عشر في عام 

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

ar/index.htm--tatisticians/WCMS_250453/langs) 

https://www.un-) 2008التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية  -
-er/fulltext/9789210555586/8fee6cacilibrary.org/docserv

r.pdf?expires=1652957357&id=id&accname=ocid195767&checksum=7CCA51A97AB1938298E3a
4835623E52B6) 

 
 

4.I  . إدارة الجودة 

عتها إدارة اإلحصاءات تتم عمليات تجميع البيانات وإنتاجها ونشرها، بما في ذلك مراقبة الجودة، وفق ا لإلطار المنهجي والمعايير التي وض

 .التابعة لمنظمة العمل الدولية، بما يتوافق مع معايير تكنولوجيا المعلومات واإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدولية

 

4.J  . ضمان الجودة 
 .ILOSTAT يتم إجراء فحوصات اتساق البيانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البيانات قبل نشرها في قاعدة بيانات

4.K  . تقييم الجودة 

https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/
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
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
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
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
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
https://www.un-ilibrary.org/docserver/fulltext/9789210555586/8fee6cac-ar.pdf?expires=1652957357&id=id&accname=ocid195767&checksum=7CCA51A97AB1938298E34835623E52B6
https://www.un-ilibrary.org/docserver/fulltext/9789210555586/8fee6cac-ar.pdf?expires=1652957357&id=id&accname=ocid195767&checksum=7CCA51A97AB1938298E34835623E52B6
https://www.un-ilibrary.org/docserver/fulltext/9789210555586/8fee6cac-ar.pdf?expires=1652957357&id=id&accname=ocid195767&checksum=7CCA51A97AB1938298E34835623E52B6
https://www.un-ilibrary.org/docserver/fulltext/9789210555586/8fee6cac-ar.pdf?expires=1652957357&id=id&accname=ocid195767&checksum=7CCA51A97AB1938298E34835623E52B6
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في حاالت الشك حول ويتم إجراء التقييم النهائي لجودة المعلومات من قبل وحدة إنتاج وتحليل البيانات التابعة إلدارة منظمة العمل الدولية. 

تعذر توضيح أي مشكالت تمت  إذاوجودة بيانات محددة، تتم مراجعة هذه القيم بمشاركة الوكاالت الوطنية المسؤولة عن إنتاج البيانات. 

 مواجهتها، فلن يتم نشر المعلومات ذات الصلة.

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 دولة ومنطقة. 177لـ  ILOSTATالبيانات متاحة في 

 

 التسلسل الزمني:

 التسلسلفي قاعدة بيانات األمم المتحدة العالمية ألهداف التنمية المستدامة، ولكن  2000من عام  ا  البيانات الخاصة بهذا المؤشر متاحة اعتبار

 ILOSTAT الزمني األطول متاحة في قاعدة بيانات

 

 :التفصيل

 ، والعمر، والمنطقة، وأخرىونوع المهنة، البيانات حسب الجنس فصيليمكن ت
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 مصادر التباين:

ج(  بلد ما ؛ يستخدمه التصنيف الصناعي الدولي الموحد الذي تنقيح ب( أ( التباين في مصادر البيانات؛ التالية: لألسباب ينشأ االختالفقد 

 . و( التغطية الجغرافية ؛ سّن العمله( تعريف  ؛ مسوحفي الالفصل د( نقطة  ؛ ةغير الرسمي ةلاالعم
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 :الروابط

https://ilostat.ilo.org/ 

https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-employment-by-economic-

activity/ 

www.unido.org/statistics 

https://stat.unido.org/ 

 المراجع:

 

- ILO Guidebook - Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG 

Labour Market Indicators, (https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--

en/index.htm). 

- Decent Work Indicators Manual: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf    

- Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization, adopted by 

the 19th ICLS in 2013: 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 

- ILOSTAT database: https://ilostat.ilo.org 

- ILOSTAT Metadata – Indicator Descriptions (https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-

definitions/description-employment-by-economic-activity/) 

- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 2008 . 

(https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf). 
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