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الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة الحفاظ على نمو الناتج : ١-٨الغاية 

 في المائة على األقل سنوياً في أقل البلدان نمواً  7بة المحلي اإلجمالي بنس

  معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد ١-١-٨
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

يتم احتساب معّدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد على أنه تغيّر النسبة المئوية في 

قي لي الحقيمتتاليتَين. ويتم احتساب الناتج المحلي االجماالناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد بين سنتَين 

الثابتة على عدد سكان بلد أو منطقة ما. ويتم  باألسعارناتج المحلي االجمالي للفرد الواحد من خالل قسمة ال

د لقياس بيانات الناتج المحلي االجمالي الحقيقي بالدوالر االميركي الثابت لتسهيل احتساب معدالت نمو الب

 .اكمال بياناتهو

 األساس المنطقي:

د أو منطقة للمقيمين في بل مستوى المعيشةإن الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد هو بديل لمتوّسط 

لى أنه زيادة جمالي الحقيقي السنوي عبة المئوية في الناتج المحلي االفي النس التغير اإليجابيما. ويمكن تفسير 

 للمقيمين في بلد أو منطقة ما. المعيشةمستوى في متوسط 

 المفاهيم:

إن الناتج المحلي االجمالي يقيس القيمة المالية للسلع والخدمات النهائية، وهي تلك التي يشتريها المستخِدم 

النهائي، والتي يتم انتاجها ضمن األراضي االقتصادية لبلد ما خالل فترة زمنية معينة )كربع سنة أو سنة 

األصول المصنّعة أو استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية. انخفاض قيمة تم احتسابها من دون اختزال . ويكاملة(

ويمكن قياس الناتج المحلي االجمالي باستخدام نهج االنفاق كمجموع االنفاق على االستهالك النهائي زائد 

يمة المخرجات ناقص االستهالك إجمالي تشكيل رأس المال زائد الصادرات ناقص الواردات، أو نهج االنتاج كق

الوسيط زائد أي ضرائب ناقص االعانات على المنتجات التي ليست بعد مشمولة في قيمة المخرجات، أو نهج 

 المداخيل المشترَكة زائد الضرائبالدخل كتعويضات الموظفين زائد إجمالي القوة العاملة الزائدة زائد إجمالي 

 ج والواردات.ناقص االعانات على كّلٍّ من االنتا

 :التعليقات والقيود



بالرغم من أن البلدان والمناطق تقوم باحتساب الناتج المحلي االجمالي باستخدام المبادئ والتوصيات المشتركة 

(، إال أن المشاكل ما زالت موجودة في المقارنة الدولية لتقديرات SNAلنظام االمم المتحدة للحسابات القومية )

 االجمالي، األمر الذي يشمل ما يلي:الناتج المحلي 

أو  8661و 8691اختالف النسخ التي تستخدمها البلدان والمناطق لنظام الحسابات القومية )كنسخ  .أ

 لقياس تقديرات الناتج المحلي االجمالي؛ على سبيل المثال( 8001

لي لناتج المحوغير المراقبة في تقديرات ا المنظمةاختالف درجة تغطية األنشطة االقتصادية غير  .ب

 االجمالي.

واحد   ،لتنمية المستدامة ل االقتصادي  لألداءمؤشراً أساسياً باإلضافة إلى أنه من الشروط الضرورية ليكون 

غالباً وهو أنه ال يحتسب التكاليف االنتاجية االجتماعية والبيئية.  تج المحلي االجمالي الُمشار إليهالناقصورمن 

فهو مصّمٌم كقياس لمستوى الرفاه بشكل عام. فالنمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد ال يشير 

 إلى ما يتعلق بالتفاعالت بين الطاقة والمواد مع البيئة. 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 احتساب معّدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد على النحو التالي:يتم 

لبلد أو منطقة  8002تحويل الناتج المحلي االجمالي الحقيقي السنوي من العملة المحلية بأسعار العام  .أ

 ؛باستخدام سعر الصرف للسنة نفسها 8002عار ما إلى الدوالر االميركي بأس

لنتيجة على عدد سكان البلد أو المنطقة للحصول على الناتج المحلي االجمالي الحقيقي السنوي قسمة ا .ب

 ؛8002أسعار العام حد بالدوالر األميركي الثابت بللفرد الوا

باستخدام  t+1ج. احتساب معّدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد في السنة 

الناتج المحلي االجمالي الحقيقي  G(t+1)حيث يمثّل  x 100% [G(t)/(G(t+1) – G(t))] الصيغة التالية: 

فهو الناتج المحلي  G(t)، أما t+1 في السنة 8002في سعر صرف الدوالر االميركي لعام للفرد الواحد 

 (.tفي السنة ) 8002االجمالي الحقيقي للفرد الواحد بالدوالر االميركي لعام 

 التفصيل:

ة المعنية يالممكن تفصيل بيانات البلد بحسب المنطقة إذا ما كانت البلدان قادرة على توفير البيانات االقليممن 

 مع بيانات الحسابات القومية إلجراء التفصيل.والتي تتّسق 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

راءات إج االجمالي السنوي، يتّم اعتماد محليعند عدم توفُّر مجموعة كاملة من البيانات الرسمية للناتج ال

التقدير للحصول على التقديرات للسالسل الزمنية بكاملها. وعندما ال تتوفّر كامل البيانات، يتم استخدام 

التسلسل الهرمي لمصادر البيانات األخرى لجمع المعلومات بشأن الحسابات القومية لبلد ما أو منطقة ما. 



انات المجّمعة بشكل مباشر أو يتم اتخاذ إجراءات تقديرية للحصول على بيانات ثّم يتم إما استخدام البي

 الناتج المحلي االجمالي.

 في حال عدم توفّر البيانات الرسمية، يستند اختيار مصادر البيانات إلى التسلسل الهرمي التالي:

و أ ةالمصارف المركزيالمنشورات الرسمية والمواقع االلكترونية لمكاتب االحصاءات القومية أو  .أ

 الوزارات الحكومية ذات الصلة؛ 

(، البنك EUROSTATاالحصاءات الرسمية التي ينشرها المكتب االحصائي لالتحاد األوروبي ) .ب

 ؛ادي إلى الدول األعضاءالمركزي األوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

 مم المتحدة؛ج. المعلومات التي تؤمنها البعثات الدائمة لأل

د. المسوح والتقديرات االقتصادية التي تحّضرها اللجان االقتصادية االقليمية لألمم المتحدة )مثل اللجنة 

(، واللجنة االقتصادية ألميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي UNECE) االقتصادية ألوروبا

(ECLAC واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط ،)( الهادئESCAP واللجنة االقتصادية ،)

 (؛ESCWA( واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )UNECAالفريقيا )

ه. منشورات المنظمات الدولية التي تشّدد تركيزها على جمع البيانات االحصائية )بما في ذلك، البنوك 

المستخدمة في بلدانها الخاصة: في آسيا،  االنمائية االقليمية(. وفي ما يلي الئحة بأهم مصادرها المشتركة

(، صندوق النقد العربي، أمانة جماعة ASEANبنك التنمية اآلسيوي، رابطة أمم جنوب شرق آسيا )

(؛ في افريقيا، بنك التنمية االفريقي، المرصد االقتصادي واالحصائي الفريقيا SPCالمحيط الهادئ )

(، االتحاد االقتصادي BEACوسط افريقيا ) (، مصرف دولAFRISTATجنوب الصحراء الكبرى )

(، بنك التنمية CARICOM(؛ في االميركيتَين، الجماعة الكاريبية )UEMOAوالنقدي لغرب افريقيا )

(؛ وفي مناطق أخرى، منظمة ECCBالكاريبي، المصرف المركزي لمنطقة شرق البحر الكاريبي )

لدان غير األعضاء في اللجنة االحصائية لدول ( للبOECDالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 الكومنولث من الدول المستقلة؛

الدولية األخرى. والمصادر األكثر استخداماً هي: صندوق النقد  المنظماتو. التقديرات والمؤشرات من 

 ( والبنك الدولي؛IMFالدولي )

والمصادر االكثر استخداماً هي: مجلس التعاون  االلكترونية للمجموعات المتخّصصةز. منشورات المواقع 

(، لجنة حّكام المصرف المركزي في APECالخليجي، التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )

، البنك االسالمي للتنمية، ومركز التدريب االحصائي (SADCالجماعة االنمائية للجنوب االفريقي )

 للبلدان االسالمية؛

نة من دية ح. البيانات االقتصا الجهات التجارية وغيرها من المصادر، والمصادر األكثر استخداماً المؤمَّ

 هي: وحدة المخابرات االقتصادية ووكالة الواليات المتحدة للمخابرات المركزية؛

ط. المعلومات من البلدان المجاورة حيث ما من مصدر بديل )سويسرا لليشتنشتاين، فرنسا لموناكو، ايطاليا 

 محيط الهادئ األخرى(؛الرينو، اسبانيا الندورا، بعض جزر المحيط الهادئ لجزر لسان ما

 



بيانات مصادر غير ال طرق التقدير المعنية بتحضير تقديرات الناتج المحلي االجمالي باستخدام وتشمل

، استخالص التوجهات باستخدام مؤشرات مالئمة لسالسل البيانات المتضخمة أو المنكمشة ذات الرسمية

ثم يتم بعدها إجراء تقدير هرمي لتحديد أي طريقة يجب الصلة، وتوزيع حصة الناتج المحلي االجمالي. 

 استخدام. ويتم بذل الجهود للحفاظ على اتساق تقدير البيانات من سنة إلى أخرى. 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 لمشروحةاي للبلد أو المنطقة باستخدام الوسائل الحقيقناتج المحلي االجمالي الناقصة للبيانات ال بعد احتساب

االقليمية والعالمية ثم قسمتها على بيانات عدد السكان  ، يتم تلخيصها الشتقاق المجاميع8-88في الغاية 

عد ذلك االقليمي والعالمي. وب على الصعيَدين الحقيقي للفرد الواحد للحصول على الناتج المحلي االجمالي

االقليمي  نيمعدالت النمو السكني في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد على الصعيدَ يتم احتساب 

 .1-1العالمي باستخدام الصيغة الواردة في الغاية و

 االقليمية: المجاميع

ل أو منطقة من أج جمع تقديرات الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وعدد السكان لكل بلديتّم لكل سنةٍّ، 

ن االقليمية والعالمية على عدد السكان الموافق لها م مية والعالمية. ثم تُقسم المجاميعاالقلي اشتقاق المجاميع

أجل اشتقاق تقديرات الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد على الصعيَدين االقليمي والعالمي. ثم 

على للفرد  يمعدالت النمو السنوية في الناتج المحلي االجمالي الحقيق استخدام هذه التقديرات الحتساب يتم

 .1-1 الغاية االقليمي والعالمي باستخدام الصيغة المشروحة فيالصعيَدين 

 مصادر التفاوت:

 تشمل االختالفات ما يلي:

اءات في األمم الحصتوفُّر بيانات البلد بشكل عام بالعملة المحلية فقط. إنما البيانات التي تقّدرها شعبة ا .أ

 المتحدة فهي متوفرة أيضاً بالدوالر االميركي.

عدم وجود مجموعة كاملة من بيانات الناتج المحلي االجمالي الرسمية للبلدان أو المناطق. وتشمل  .ب

 استخدامببيانات الناتج المحلي االجمالي التي تقّدرها شعبة االحصاءات في األمم المتحدة احتسابات 

 للحصول على تقديرات السالسل الزمنية كلها. 8-88ر متنوعة كما يظهر في اجراءات تقدي

ل كسخ السالسل الزمنية، مع أن كمجموعات عديدة من ن د الرسميةاالبالغ عن بيانات البلغالباً ما يتّم ج. 

ن يمنهجية فريدة مستخدمة لتجميع بيانات حسابات قومية )على سبيل المثال، الفرق بين نسختَ تمثّل نسخة 

إلى  8691لسلسلتَين زمنيتَين قد يعكس التغيير في العملة، كما أن التحّول من نظام الحسابات القومية 

عن تجميع الحسابات يعكس تغيّراً في المكتب المسؤول ، قد 8661نسخة نظام الحسابات القومية لعام 

القومية، إلخ...( ومن غير الممكن المقارنة بين هذه النسخ من السالسل الزمنية، خاصةً حين يكون بلد ما 

. وحين ال تتوفر نسخة 8001أو  8661إلى نظام العام  8691قد تنقّل من نظام الحسابات القومية لعام 

(، تستخدم شعبة االحصاءات في األمم المتحدة t+1إلى  8690واحدة للسلسلة الزمنية للفترة الكاملة )

فقط حين  يرجعال االحتساب   نسخة للسالسل الزمنية. ويحصلحدث العكسي ألاجراءات التقدير للتسلسل 

تم الرجعي لتشكيل معّدل، ثم ياالحتساب   ة واحدة على األقل. ويتم استخدام تتخطى السلسلة الزمنية سن

 ً حتى نسخة السلسلة الزمنية السابقة. وإذا ما كان هناك أي تغيير في السنة تطبيق هذا المعّدل تراجعيا



المالية بين سلسلتَين زمنيّتَين رسميتَين، يتم تحويل السلسلة األقدم إلى نوع السنة المالية للسلسلة الزمنية 

  ب ااالحتسالرجعي. تستخدم شعبة االحصاءات في األمم المتحدة طرق االحتساب األحدث التي سبقت 

الرجعي نفسها عندما تكون نسخ السالسل الزمنية للسعر الثابت الرسمي للبلد مشتملة على سنوات أساسية 

  حتساب الاسعار ثابتة للسنة السابقة. ويتم عرض الزمنية الثابتة كأالسالسل يتم االبالغ عن  متعددة أو حين

بيانات األسعار الثابتة للسنة السابقة من خالل استخدام بيانات السعر الحالي المبلّغ عنها رسمياً لالرجعي 

 وبيانات السعر الثابت المبلّغ عنها رسمياً. يتم تنبؤ للبيانات في سالسل وحيدة ذات سنة معيار واحدة. 

لبلد عن التقديرات التي تقوم بها اد. احتمال اختالف تقديرات عدد السكان لشعبة السكان في األمم المتحدة 

تماد عدم اع بما أن االسبق يشمل تحليل من أجل أخذ النواقص بعين االعتبار مثل عدم اكتمال التغطية،

دد ع لومات األساسية، وكما لتحديد اتجاهاتزمنية واألخطاء الحاصلة في التقدير والترميز للمعمهلة 

 تساق التي تؤثر على البيانات األساسية.السكان السابق من خالل حّل مسألة عدم اال

 

 تجميع البيانات على المستوى القومي:الوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل 

 

  ،8082الناتج المحلي اإلجمالي: إحصاءات الحسابات القومية: المجاميع الرئيسة والجداول المفّصلة 
GDP: National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, 2015  
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=3    

 

 لألمم المتحدة السكان: الكتاب السنوي الديمغرافي 
Population: United Nations Demographic Yearbook  
See: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/2015.pdf  
 

  8001الحسابات القومية الناتج المحلي اإلجمالي: نظام  
GDP: 2008 SNA  
See https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf   
 

 السكان: المبادئ والتوصيات الخاصة بالتعدادات السكانية والسكنية 
Population: Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses See 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf  

 ضمان الجودة: 

 تفعيل البيانات بالتوافق مع المعايير االحصائية الدولية.يتم 

 يتم حل مسألة التفاوت من خالل مراسالت خطية مع البلدان.

 مصادر البيانات

 الوصف:

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=3
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/2015.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf


من البلدان أو المناطق بشكل سنوي من لسنوي بالعملة المحلية ا االجمالي المحلييتم جمع تقديرات الناتج 

خالل استبيان الحسابات القومية، في حين يتم الحصول على تقديرات عدد السكان من شعبة األمم المتحدة 

 https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Populationللسكان على الرابط التالي: 

 عملية الجمع:

قومية لشعبة االحصاءات في األمم المتحدة استبياناً للحسابات القومية معبّأ في كل سنة، يرسل قسم الحسابات ال

ً إلى البلدان أو المناطق لجمع البيانات األحدث للحسابات القومية الرسمية بالعملة ا أجل  لمحلية. ومنمسبقا

في األمم  صاءاتبلدان إلى مختلف المنظمات الدولية واالقليمية، تتلقى شعبة االحلابالغ االتخفيف من عبء 

اللجنة االقتصادية ألوروبا والجماعة المتحدة البيانات من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و

 الكاريبية بالنيابة عن أعضائها.

بيانات الحسابات القومية الرسمية بالعملة المحلية للتحقق من األخطاء. وهذه العملية  تتم المصادقة علىثم 

تساوي مجموع عناصرها وبأن سالسل البيانات الموجودة في جداول متعددة  التأكد من أن المجاميعتشمل 

. ثم يتم تحويل سعر الناتج المحلي االجمالي الحالي والثابت إلى الدوالر االميركي من خالل بشكل متّسق ممثّلة

 . وعندما ال تتوفر هذه المعدالتتطبيق سعر الصرف في السوق المواتية لها كما يقرها صندوق النقد الدولي

 للتحويل يتم استخدام معدالت أخرى لصندوق النقد الدولي )المعدالت الرسمية أو الرئيسة(.

 معدالت الصرف في صندوق النقد الدولي، يتم تطبيق المتوسط السنوي ألسعاروللبلدان التي لم تبلّغ عن 

يتم تطبيقها في التحويالت الرسمية لألمم المتحدة مع الصرف التشغيلية لألمم المتحدة. وهي معدالت تحويل 

 أسعار الصرف الرسمية والتجارية و/أو السياحية. ه البلدان. وتستند اسعار الصرف إلىهذ

وفي الحاالت التي تعاني فيها البلد من انهيار في معدالت الصرف، تستخدم شعبة االحصاءات في األمم المتحدة 

األسعار كبديل ألسعار الصرف التي يبلغ عنها صندوق النقد الدولي أو أسعار معدالت صرف ذات تعديل على 

سعار ف ذات تعديل على األأسعار الصردة. ومن شأن التحويل الذي يستند إلى الصرف التشغيلية لألمم المتح

ألخرى. ا لتغيرات األسعار غير المتساوية التي ال يتم عكسها جيداً في اسعار الصرفأن يقلب عامل االنهيار 

قومية الحسابات ال المحلي االجمالي وغيرها من مجاميع مستويات غير الواقعية للناتجتكون الونتيجة لذلك، 

لت لبعض الفترات الزمنية لتحسين التحليلاألميركي، قد عُ المشار إليها بالدوالر  المستويات  االقتصادي على ّدِ

 واالقليمية والمحلية. الوطنية

الناتج المحلي االجمالي عند السعر الثابت على عدد السكان للحصول على الناتج المحلي  ثم يتم قسمة سالسل

 االجمالي الحقيقي للفرد الواحد.

بأن ومتساوية بمجموع عناصرها  تساقها بضمان أن تكون هذه المجاميعيتم التحقّق من البيانات المقّدرة ال

مع  يلها بشكل متّسق. يتم مقارنة التقديرات المشتقة لكل سنةسالسل البيانات الممثّلة في جداول متعددة يتم تمث

السنوات السابقة لضمان بأن يتم تحضير التقديرات من سنة إلى أخرى. باإلضافة إلى ذلك، يتم تحليل معدل 

 لتحديد الخلل في البيانات. النمو من سنة إلى أخرى

 ات متوفرة على الرابط التالي: المزيد من المعلومات بشأن المنهجية المعنية بتقدير البيان

http://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf. 

 



 ر البياناتتواف

 الوصف:

 تجميع تقديرات الحساباتالمسؤولة عن  نوك المركزية أو الوكاالت الوطنيةمكاتب االحصاءات القومية، الب

 القومية الرسمية لبلد أو منطقة ما.

 السالسل الزمنية:

 .8082حتى العام  8690تتوفّر البيانات السنوية من العام 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

إن عملية جمع تقديرات الحسابات القومية السنوية الرسمية من البلدان أو المناطق التي تستخدم استبيان 

 السنة السابقة.الحسابات القومية تبدأ في شباط/ فبراير من كل عام للبيانات المتوفرة حتى نهاية 

 البيانات: إصدار

 كانون األول/ ديسمبر من كل عام.

 لبياناتالجهات المزّودة با

المسؤولة عن تجميع تقديرات الحسابات  نوك المركزية أو الوكاالت الوطنيةمكاتب االحصاءات القومية، الب

 القومية الرسمية لبلد أو منطقة ما.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 (UNSDات في األمم المتحدة )شعبة االحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp 

 المراجع:

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/data.asp 

http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=SNAAMA 

https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 أي احصاءات اقتصادية ذات صلة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.



 

  



والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
 العمل الالئق للجميع

تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا : ٢-٨الغاية 

 واالبتكار، بطرق تشمل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

  السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عاملمعدل النمو  :١-٢-٨المؤّشر 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (ILOالدولية )منظمة العمل 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

وية لكل شخص عامل يمثّل تغيّر النسبة المئوية السن الحقيقي إن معّدل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي

 في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لكل شخص عامل.

 األساس المنطقي:

ً لنمو كون الناتج المحلي االجمالي لكل شخص عامل يمثّل  ً النتاجية العمل، فيمثّل هذا المؤشر قياسا قياسا

ة المال البشري في عملي انتاجية العمل، وبالتالي يؤمن المعلومات المتعلقة بتطّور وكفاءة ونوعية الرأس

 االنتاج.

المؤشر  اة أو إلى زيادة كفاءة العاملين. ويلقي هذلويمكن نسبة النمو االقتصادي في بلد ما إما إلى زيادة العما 

يمكنها أن  هانموية العمل والضوء على التأثير الثاني كونه قياساً أساسياً لألداء االقتصادي. إن تقديرات انتاج

ياغة سياسات سوق العمل ورصد تأثيراتها. كما أنها تساهم بفهم كيفية تأثير اداء سوق العمل على صتدعم 

 المعيشة. مستويات

 المفاهيم:

هو القياس االساسي للمخرجات القومية، التي تمثّل مجموع قيمة كافة السلع والخدمات الناتج المحلي االجمالي: 

ل ضمن حدود البلد خال كافة لسلع والخدمات المنتَجةلالنهائية المنتَجة في اقتصاد معيّن )وهو قيمة الدوالر 

حلي االجمالي هو مجموع اجمالي القيمة الُمضافة للوحدات سنة معيّنة(. وفقاً لنظام الحسابات القومية "الناتج الم

زائد ذلك الجزء )أو مجموع( الضرائب المفروضة على المنتجات، ناقص االعانات على كافة  الُمنتَجة الُمقيمة 

المنتجات، التي ليست مشمولة في تقييم المخرجات... كما أن الناتج المحلي االجمالي يساوي أيضاً مجموع 

امات النهائية للسلع والخدمات )كافة االستخدامات باستثناء االستهالك الوسيط( الُمقاسة عند أسعار االستخد

يساوي مجموع المداخيل األّولية والموّزعة من واردات من السلع والخدمات. كما انه الشراء، ناقص قيمة ال

  "قبل وحدات االنتاج المقيمة.



حجم  مستوى األسعار الثابتة وهوبالناتج المحلي االجمالي الحقيقي: هو الناتج المحلي االجمالي الُمحتَسب 

اء تأثير التضّخم وتفضيل مقارنة الكميّات إلى أبعد من التغيّر في األسعار. ويتم الناتج المحلي االجمالي، باستثن

. نظرياً، يتم االساسالقيم وفقاً لفترة  تقديرمن خالل  احتساب تقديرات السعر الثابت للناتج المحلي االجمالي

 تحديد مرّكبَي السعر والكمية لقيمة ما والسعر يتم استبداله خالل فترة أساسية في السعر للفترة الحالية.

 51األشخاص العاملين: األشخاص في سّن العمل )عادةً ما يتم تعريفهم على أنهم األشخاص الذين يبلغون 

( قاموا ببعض األعمال )حتى لو 5قصيرة كيوم أو أسبوع  مرجعية فوق( الذين خالل فترة زمنيةسنة وما 

اجر او ربح )كما هو معرف عنه في القرار حول إحصاءات العمل، والبطالة، واالستغالل لساعة واحدة( مقابل 

 .  المعتمد من قبل المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل(الناقص للعمل 

 :التعليقات والقيود

يتم الحصول على قياسات المخرجات من الحسابات القومية وهي تمثّل على قدر المستطاع، الناتج المحلي 

 لىمشتركة التي تستند بشكل أساسي إأسعار السوق لالقتصاد الكلّي. إال أنه، بالرغم من المبادئ الباالجمالي 

نظام األمم المتحدة للحسابات القومية، فمازال هناك مشاكل ملحوظة في اتّساق تقديرات الحسابات القومية، 

على الصعيد الدولي، استناداً إلى عوامل محّددة كاالختالف في معالجة المخرجات في قطاع الخدمات 

على األخص استخدام أنظمة مخرجات تغيرات األسعار )الوسائل المستخَدمة لتصحيح قياس واالختالف في 

 .لمنظمةاقياس مختلفة للحصول على معامل االنكماش( واالختالف في درجة تغطية األنشطة االقتصادية غير 

 متوسط عدد االشخاص الذين يمارسون ، إلىبقدر االمكانلهذا المؤشر، مقامتشير بيانات العمالة المستخدمة ك

موثوقية بيانات العمالة أيضاً على درجة تعتمد خالل السنة. هذا وأّن،  أو أكثر واحدة مدفوعة االجر وظيفة

 من قبل المصدر االحصائي الُمستخَدم. المنظمةتغطية األنشطة غير 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

األسعار الثابتة / مجموع عدد بالناتج المحلي االجمالي الحقيقي لكل شخص عامل= الناتج المحلي االجمالي 

 األشخاص العاملين

 .قويميةالتإلى الفترة المرجعية نفسها، على سبيل المثال، نفس السنة  والمقام البسطحيث يشير كل من 

"، يتم حينها احتساب معّدل النمو LabProdإذا ما سّمينا الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لكل شخص عامل "

 لكل شخص عامل على النحو التالي: يالحقيق السنوي للناتج المحلي االجمالي

 – nفي السنة  LabProd)لكل شخص عامل=  يمعدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقيق

LabProd  1في السنة-n / )LabProd  1في السنة-n  *011. 1 

 التفصيل:

                                                           
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 
 



 ال يتطلّب هذا المؤشر أي تفصيل.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
يتم استخدام تقنيات االرتداد المتعدد المتغيرات الحتساب القيم الناقصة على مستوى البلد. وللمزيد من 

 التفاصيل بشأن المنهجية المستخدمة، الرجاء العودة إلى المرجع التالي: 

 

 Trends( )0101النموذج االقتصادي القياسي: استعراض للمنهجية )منظمة العمل الدولية، جنيف، 

Econometric Models: A Review of Methodology (ILO, Geneva, 2010))  المتوفر على الرابط

 en/index.htm--http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/langالتالي: 

 

 والعالمي على المستويَين االقليمي 
 ال ينطبق.

 

 :المجاميع االقليمية

، صّمم فريق توّجهات العمالة السابق لمنظمة العمل الدولية عدد من جل تناول مشكلة البيانات الناقصةمن أ

نماذج القياس االقتصادية التي تم االبقاء عليها واستخدامها إلنتاج التقديرات الخاصة بمؤشرات سوق العمل 

لبلدان والسنوات التي ال تتوفر فيها البيانات الحقيقية. يُستخدم نموذج توجهات العمالة العالمية إلنتاج التقديرات، ل

لناقصة للتراجع الحتساب القيم ا المتغيرات المتعددةتقنيات هذه الالعمالة. وتستخدم  بإنتاجيةخاصة المتعلقة 

لومات وللمزيد من المعتاج التقديرات اإلقليمية والعالمية. التي بدورها يتم تجميعها الن على مستوى البلد.

 المتعلقة بنماذج توجهات العمالة العالمية يرجى العودة إلى األوراق التقنية للخلفية المتوفرة على الرابط التالي:

http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang--en/index.htm 

 

 :جميع البيانات على المستوى الوطنيتة للبلدان من أجل الوسائل واالرشادات المتاح

 راجع: 

 على الرابط التالي:  تقديرات وانعكاسات مؤشرات سوق العمل
en/index.htm--http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang 

 

  دليل منظمة العمل الدولية بشأن مؤشرات العمل الالئق والمفاهيم والتعاريف، الفصل األول على

http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang-- الرابط التالي:

en/index.htm 
 

http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm


 

 العمل على الرابط التالي:اءات العمل، والعمالة واستغالل حصالقرار المتعلق بإ 

 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 

 

  على الرابط التالي: 0112نظام الحسابات القومية 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 
 

 منهجية:استعراض لل: النماذج االقتصادية القياسية 
en/index.htm--http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang 

 

  قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليةILOSTAT:وصف المؤشرات، انتاجية العمل على الرابط التالي ، 

http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_PRODY_EN.pdf  

 

 ضمان الجودة:

 ال ينطبق

 مصادر البيانات

 الوصف:

)الناتج المحلي االجمالي( يمكن الحصول عليها إن قياسات المخرجات المستخدمة في المقسوم من هذا المؤشر 

بالشكل األفضل من الناحية االنتاجية للحسابات القومية وتمثّل على قدر المستطاع، الناتج المحلي االجمالي 

 (.بسبب التضّخم األسعار الثابتةالكلي )المعّدل بحسب  عند أسعار السوق لالقتصاد

المستخدمة في القاسم من مسوح القوى العاملة وغيرها من المسوح بيانات العمالة من المفّضل الحصول على 

األسرية ذات وحدة العمالة. وفي غياب المسح األسري، يمكن استخدام المسوح المتعلقة بالمنشآت والسجالت 

 ياالدارية أو التقديرات الرسمية على المصادر الموثوقة، باإلضافة إلى استبيانات السكان. إال أنه من الضرور

ت ستلتقط عدداً من الوظائف وليس عدد الموظفين كما هو مفّضل الذكر بأن بيانات العمالة من مسوح المنشآ

ن االت القطاع الرسمي والموظفيبالنسبة للقاسم. باإلضافة إلى أن، مسوح المنشآت تغطي في العديد من الح

 االقتصاد كله. وأصحاب العمل فقط وليس مع احتساب

سقة مع بيانات العمالة بيانات العمالة متّ من الضروري ضمان أن تكون تغطية  لمؤشر،وعند احتساب هذا ا

 الخاصة بالحسابات القومية.

 ر البياناتتواف

اً بلد000ل ، وتقديرات مجلس المؤتمر تتوفر بلداً بشكل منتظم 010ل تتوفر تقديرات منظمة العمل الدولية 

 .بشكل منتظم

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://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_PRODY_EN.pdf


 الجدول الزمني

 ال ينطبق

 لبياناتالمزّودة با الجهات

 بشكل خاص مكاتب االحصاءات القومية، وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو غيرها من الوكاالت المعنية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحدة

www.ilo.org/ilostat 

 

 المراجع:

---/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreportsدليل مؤشرات العمل الالئق: 

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 

المؤشرات االساسية لسوق العمل، النسخة التاسعة، الجدول بشأن انتاجية العمل: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_422456.pdf 

 

 العمل على الرابط التالي: والعمالة واستغاللالقرار المتعلق باحصاءات العمل، 

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 

 

  g/unsd/nationalaccount/sna2008.asphttp://unstats.un.orعلى الرابط التالي: 0112نظام الحسابات القومية 

 

منهجية: استعراض ال: يةقياساالقتصادية التوجهات النماذج 
en/index.htm--http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang 

 

 

 

 

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://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang--en/index.htm


 

 

 



والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
 العمل الالئق للجميع

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، : ٣-٨الغاية 
ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع 

 والمتوسطة الحجم، ونموها، بطرق منها الحصول على الخدمات المالية المتناهية الصغر والصغيرة

 نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس :١-٣-٨المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (ILO) منظمة العمل الدولية

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 .غير منظمةة التي يتم تصنيفها على أنها عمالة ييقّدم هذا المؤشر حّصة العمالة غير الزراع

 األساس المنطقي:

اعي، كضمان كات أمان اجتمية في البلدان التي تفتقر إلى شباستراتيجية بقاء ضرور المنظمةتقّدم العمالة غير 

في هذه الحاالت، تكون البطالة أو حيث تكون الرواتب والتعويضات متدنية، خاصة في القطاع العام. 

شرح سوق العمل بشكل تام. وتشكّل غير كافية لت العمالة الناقصة لجهة الوقتعدالت البطالة والمؤشرات كم

لبلدان اعمالة في االقتصاد، وهي ذات صلة بالمفتاح لتقييم نوعية ال المنظم االحصاءات المتعلقة باالقتصاد غير

 المنظمةللقطاعات غير  ILOSTATالنامية والمتطورة على حد سواء )وصف مؤشر قاعدة بيانات احصاءات 

 (files/Documents/description_IFL_EN.pdf-http://www.ilo.org/ilostat.(على الرابط التالي:  المتوفر

 

 المفاهيم:

الذين وخالل فترة قصيرة محددة، كاسبوع واحد أو يوم واحد،  كافة تشمل العمالة األشخاص في سن العمل

  أجر أو ربح. يعملون مقابل 

 تشمل االشخاص الذين كانوا في إحدى هذه الفئات سواء في عملهم الرئيس أو الثانوي: المنظمةغير  العمالةو

 يعملون في مؤسسات الذين تعاونيات المنتجينوأعضاء  أصحاب العمل،، العاملون لحسابهم الخاص -

 (؛المنظمةالخاصة بهم )خصائص المؤسسة تحّدد طبيعة وظيفتهم غير  المنظمالقطاع غير 

م بشكل من قبل أسرته في إنتاج السلع لالستخدام النهائي الذاتي العاملون لحسابهم الخاص المنخرطون  -

 )كزراعة الكفاف(؛حصري 

http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf


ر عما اذا كانوا يعملون في الوحدات االقتصادية بصرف النظاألسرة،  العاملون المساهمون من افراد -

 نمقيدين بعقد عمل خطي وال يكونو نيكونو)عادةً ما ال  ي االقتصاد المنظم أو االقتصاد غير المنظم

لتشريعات الخاصة بالعمل، أو أنظمة الضمان االجتماعي أو االتفاقيات الجماعية، وغيرها، لخاضعين 

 (؛ظاميةغير النمما يحّدد طبيعة عملهم 

أو  المنظممن قبل مؤسسات القطاع  مستخدمين، سواء كانوا منظمة في وظائف غير المستخدمون -

لدى األسر المعيشية )يُعتبر الموظفون من أصحاب  عمال منزليين بأجر، أو المنظمالقطاع غير 

إذا ما كانت عالقتهم التوظيفية، بالقانون أو بالممارسة، غير خاضعة لتشريعات  المنظمةالوظائف غير 

 لحماية االجتماعية أو ألي مستحقات الستحقاقات عمل معينة(لضرائب الدخل، أو لالعمل القومية، أو 

 إذا ما كانت موافقة للشروط الثالثة التالية: المنظموتنتمي المؤسسة إلى القطاع غير 

ست على أنها وحدة قانونية منفصلة عن مالكها، ويكون مالكها عتبارية )ال تكون قد تأسؤسسة غير ام -

والمتحّكم بها عضو واحد أو أكثر من أسرة واحدة أو أكثر، وال تكون شركة شبه مساهمة: أي أنها ال 

 تملك مجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك كشف بالميزانية(؛

 كمية صغيرة من السلع والخدمات التي تنتجها(؛ لومؤسسة سوقية )أي أنها تبيع و -

موظفين فيها غير مسجلين أو إذا كان عدد األشخاص المنخرطين فيها بشكل أو المؤسسة غير مسّجلة  -

 المعيّن من قبل البلد.متواصل هو أقل من الحّد 

 :التعليقات والقيود

لمنظمة اإن عدم التجانس الملحوظ للتعاريف والمعايير التشغيلية التي تستخدمها البلدان لقياس العمالة غير 

. باإلضافة إلى أن نطاق هذا المؤشر "غير المنظم"إلحصاءات يعيق بشكل كبير امكانية المقارنة الدولية 

في  المنظملة ألهمية القطاع غير محدود بالقطاع غير الزراعي. إال أنه من أجل الحصول على صورة شام

ألنشطة ل "غير المنظم"يجب أن يتم انتاج وتحليل االحصاءات الخاصة ب االقتصاد ولفهم أنماطه بشكل أفضل

 الزراعية وغير الزراعية على حّد سواء.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

في األنشطة غير الزراعية( /  المنظمةفي العمالة غير الزراعية= )العمالة غير  المنظمةنسبة العمالة غير 

 011)مجموع العمالة في األنشطة غير الزراعية( * 

 التفصيل:

 يجب أن تتوفر البيانات المفّصلة بحسب الجنس.

 المنظمة الرسمية/ غير المنظمةاحصاءات العمالة بحسب العمالة  ويتطلّب أمر إنتاج هذا المؤشر تفصيل

 ة/ الصناعة/ الخدمات(.وبحسب النشاط االقتصادي )الزراع

 معالجة القيم الناقصة:

 ال ينطبق



 االقليمية: المجاميع

 ال ينطبق.

 مصادر التفاوت:

 ال ينطبق.

 :يع البيانات على المستوى الوطنيجمتالوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل 

، المعتمد في المؤتمرالدولي الخامس عشر المنظمالقرار المتعلق باحصاءات العمالة في القطاع غير  -

 (، المتوفر على الرابط التالي: 0991لخبراء االحصاء في مجال العمل )كانون الثاني/يناير 

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

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm  

 

الدول  ، المعتمدة من قبل المؤتمرالمنظمةالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعريف االحصائي للعمالة غير   -

( 3111كانون االول/ ديسمبر  -السبعين لخبراء االحصاء في مجال العمل )تشرين الثاني/نوفمبر

 المتوفر على الرابط التالي: 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-

conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm 

 

غير  والعمالة المنظم: دليل احصائي بشأن القطاع غير المنظمةدليل منظمة العمل الدولية لقياس غير  -

 المتوفر على الرابط التالي:  المنظمة

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf 

 

 ضمان الجودة:

بهدف ضمان جودة البيانات وامكانية االعتماد عليها، وخاصة امكانية مقارنتها عبر البلدان، وضعت منظمة 

استناداً إلى تعريف نموذجي ومعايير تشغيلية نموذجية  المنظمةالعمل الدولية احصاءات متعلقة بالعمالة غير 

 مجموعة بيانات جزئية من المسوح األسرية.من خالل العمل على 

في قاعدة البيانات االحصائية  "غير المنظم"ضل هذه الممارسة، تم نشر مجموعتَين من المؤشرات بشأن وبف

واحدة تشير إلى االحصاءات التي ILOSTAT( ،www.ilo.org/ilostat :)المركزية لمنظمة العمل الدولية، 

 .سقة(جية لمنظمة العمل الدولية )المتّ وواحدة تستند إلى المعايير النموذها البلدان، عن تنتجها وتبلّغ

 امة.هي القاعدة البالغ أهداف التنمية المستد منظمةإن التقديرات المبلّغ عنها من قبل البلدان بشأن العمالة غير ال

 مصادر البيانات

 الوصف:

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
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
http://www.ilo.org/ilostat


إن مصدر البيانات المفّضل بالنسبة لهذا المؤشر هو المسح المتعلق بالقوى العاملة، مع أسئلة كافية لتحديد 

 رأو غي المنظموإذا ما كانت المنشأة حيث يعمل الشخص تنتمي إلى القطاع  المنظمةطبيعة الوظيفة غير 

 .المنظم

 توفّر البيانات

 ال ينطبق.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالمزودة با الجهات

، إن الوكالة المسؤولة عن إنتاج البيانات المتعلقة بعدم الرسمية هي في العادة مكتب على المستوى الوطني

 االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

المؤتمرالدولي الخامس عشر لخبراء ، المعتمد في المنظمالقرار المتعلق باحصاءات العمالة في القطاع غير 

 (، متوفر على الرابط التالي: 0991االحصاء في مجال العمل )كانون الثاني/يناير 

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

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm  

 

بعين ، المعتمدة من قبل المؤتمر الدول السالمنظمةالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعريف االحصائي للعمالة غير 

متوفر على الرابط ال( 3111كانون االول/ ديسمبر  -ني/نوفمبرلخبراء االحصاء في مجال العمل )تشرين الثا

 التالي: 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-

conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm 

 

 لمنظمةاالعمالة غير و المنظم: دليل احصائي بشأن القطاع غير المنظمةدليل منظمة العمل الدولية لقياس غير 

 متوفر على الرابط التالي: ال

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf 

 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
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


، على الرابط ILOSTATوصف المؤشر بحسب قاعدة البيانات االحصائية المركزية لمنظمة العمل الدولية 

 files/Documents/description_IFL_EN.pdf-http://www.ilo.org/ilostat التالي: 

 

القرار حول احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع عشر 

 لخبرا ء االحصاء في مجال العمل، المتوفر على الرابط التالي: 
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

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

 

 (، المتوفر على الرابط التالي: 4النسخة  ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع االنشطة االقتصادية )

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp 

 المؤشرات ذات الصلة

 .3-5-8؛ 0-1-0 ؛0-0-0

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf
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
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp


والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨ الهدف
  العمل الالئق للجميع

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام : ٤-٨الغاية 
دي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للبرامج المتعلق ، والسعي إلى فصل النمو االقتصا٠٢٠٢

 باالستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

األثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر  :١-٤-٨المؤشر  
 المادي

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

هو  الماديمجموع األثر إلى الطلب النهائي المحلي للبلد.  ةإن األثر المادي هو نسبة استخراج المواد العالمي

 مجموع األثر المادي للكتلة الحيوية والوقود االحفوري وخامات المعادن وخامات غير المعادن.

 األساس المنطقي:

وبة لخدمة الطلب النهائي لبلد ما ويمكن ن األثر المادي لالستهالك أن يبلغ عن كمية المواد األولية المطلمن شأ

/ ومستوى رسملة اقتصاد ما. وتشير حصة الفرد من األثر المادي إلى متوسط  لمستوى المعيشةمؤشر اعتباره 

 معدل استخدام المواد للطلب النهائي.

 المفاهيم:

 مظهّري االقتصاد، نيجب النظر إلى االستهالك المحلي للمواد وإلى األثر المادي بالتوازي بما أنهما يغّطيا

محلي للمواد عن الكمية الفعلية من المواد في اقتصاد ما، واألثر غ االستهالك الأي االنتاج واالستهالك. ويبلّ 

مداد لخدمة الطلب النهائي. إذ يمكن، على سبيل المثال، المادي عن الكمية المفترضة المطلوبة عبر سلسلة اال

ير أو أن دملك قطاع انتاج أولي كبير جداً للتصاً جداً ألنه يمرتفعالمحلي للمواد في بلد ما  ستهالكاال أن يكون

معظم العملية الصناعية المعتمدة على المواد إلى بلدان  اً جداً ألنه استنفذمنخفضالمحلي للمواد  هاستهالكيكون 

 أخرى. ويعمل األثر المادي على تصحيح الظاهرتَين.

 

 

 :التعليقات والقيود



نات من االتحاد االوروبي إلى اليابان، والبيا إلى حسابات تدفقات المواد الوطنيةتستند تدفقات المواد العالمية 

 المقّدرة لباقي دول العالم.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

( ناقص DE( زائد االستخراج المحلي )IMRMEعلى أنه المواد الخام المكافئة لالستيراد) احتساب المؤشريتم 

المواد االولية للطلب النهائي يتم استخدام إطار وبالنسبة الحتياجات (. EXRMEالمواد الخام المكافئة للتصدير )

صة خاحليل عمل للمدخالت والمخرجات العالمية والمتعددة المناطق. إن وسيلة االيعاز المستندة إلى أدوات ت

وهي تستند إلى إطار (. Wiedmann et al. 2015بالمدخالت والمخرجات يتم شرحها بالتفصيل في )

(EORA MRIOالمطّور في جامع )( ة سيدني، استرالياLenzen et al. 2013وهو )  اإلطار الدولي األفضل

 دخالت والمخرجات المتعددة المناطق المتوفّر حتى الحين.مواألكثر تفصيالً وموثوقية عن ال

 التفصيل:

لتي ا يمكن تفصيل األثر المادي بحسب أربع فئات أساسية من المواد، وعدد متنّوع من القطاعات االقتصادية

، وبحسب ثالثة قطاعات من الطلب النهائي المحلي )االستهالك األسري، استهالك تتطلب انفاقاً على المواد

 الحكومة واستثمار رأس المال( والطلب النهائي االجنبي )أي الصادرات(.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

ية قيمة حقيقية ايجابية، في مجموعات البيانات االساس أيرسمياً تسجيل  يتم احتساب القيمة صفر عندما ال يتم

" يمكن أن تمثّل إما 0.0المستخدمة ألي من العناصر المعنية التي تعّوض هذا المجموع الكلّي. وبالتالي "

 حقيقية، أو )بشكل حاسم( مزجاً بين االثنين، وهو األمر الشائع. األمر الذي يسمح 0.0الحسابات القومية أو 

 ، قد تمثّل المجاميع0.0ة على أنها ؛ إال أنه من الجدير بالذكر أنه جّراء احتساب القيم الناقصمن الدمجبالمزيد 

 قيمة أدنى من الموقف الفعلي.

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

عدام نوالعالمية. إال أنه، في حالة ا االقليمية الناقصة على أنها صفر في المجاميع بالمثل، يتم احتساب القيم

 تج المحلي االجمالي كمعدالت موزونةبلد معين حينها تعتبر تقديرات حصة الفرد وحصة الناوجود بيانات 

 للبيانات المتوفرة.

 :ةاالقليمي المجاميع

 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdfراجع: 

 

 مصادر التفاوت:

 مصادر البيانات



 الوصف:

تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفقات المواد القومية من االتحاد االوروبي إلى اليابان، والبيانات تستند 

ات وفرة من مجموعات البيانالمقّدرة لباقي دول العالم. يتم انتاج البيانات المقّدرة على قاعدات البيانات المت

صائد االسماك والتعدين واحصاءات الطاقة. أما والدولية المختلفة في مجال الزراعة واالحراج وم الوطنية

المصادر الدولية لالحصاءات الخاصة باالستهالك المحلي للمواد واالثر المادي فتشمل وكالة الطاقة الدولية، 

( وقاعدة البيانات FAO( ومنظمة األغذية والزراعة )USGSمؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي )

 (.COMTRADEع االساسية )االحصائية لتجارة السل

 عملية الجمع:

جمع البيانات ى عليقوم الفريق العامل على التدفقات المادية العالمية وانتاجية الموارد التابع للمشروع االقاليمي 

 من البلدان ومن مصادر أخرى.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 بلداً. 070تغطي البيانات أكثر من 

 السالسل الزمنية:

 (.0000-0770عاماً ) 00بشكل فردي، على فترة زمنية تغطي  بلدتغطي مجموعة البيانات كل 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 قيد النقاش.

 إصدار البيانات:

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 والتنمية في الميدان االقتصادي، وقاعدة بيانات أوروستات برنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة التعاون

 المراجع

EUROSTAT (2013). Economy-wide material flow accounts. Compilation guide 2013. 

Wiedmann, T., H. Schandl, M. Lenzen, D. Moran, S. Suh, J. West, K. Kanemoto, (2013) The Material Footprint 

of Nations, Proc. Nat. Acad. Sci. Online before print. 

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building Eora: A global Multi-regional Input-Output 

Database at High Country and Secotr Resolution, Economic Systems Research, 25:1, 20-49.  



 

 ات ذات الصلةالمؤشر

 .0-00الغاية 

    

 

 



والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
  العمل الالئق للجميع

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام : ٤-٨الغاية 
دي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للبرامج المتعلق ، والسعي إلى فصل النمو االقتصا٠٢٠٢

 باالستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك االستهالك المادي  :٠-٤-٨المؤشر 
 المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

هري لمواد الظاتدفقات المواد المعيار وهو يبلغ عن استهالك ا الحتسابإن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر 

 .في اقتصاد وطني

 األساس المنطقي:

 نمما. وهو مؤشر قطري ) مواد التي تُستخدم في اقتصاد وطنيإن االستهالك المادي المحلي يبلغ عن كمية ال

ضمن اقتصاد ما، إما  معالجتهايجب جانب االنتاج(. كما أن االستهالك المادي المحلي يقّدم كمية المواد التي 

. يطةتخدم لتغذية االقتصاد كمواد وسالمضافة إلى مخزونات المواد للبناء والبنية التحتية للنقل أو التي تُس

معادل ك كما يمكن تفسيرهويشرح االستهالك المادي المحلي البعد المادي للعمليات والتفاعالت االقتصادية. 

معدل مستوى استخدام المواد في إلى قيمة الفرد من االستهالك المادي المحلي  رللنفايات طويل االمد. وتشي

 هو مؤشر للضغط البيئي، كما يٌشار إليه أيضاً كمظهر استقالبي.واالقتصاد، 

 المفاهيم:

 يّ مظهر نبالتوازي بما أنهما يغّطيا وإلى األثر المادي لنظر إلى االستهالك المادي المحلييجب أن يتم ا

عن الكمية الفعلية من المواد في اقتصاد االستهالك المادي المحلي  يبلّغالستهالك. واالقتصاد، أي االنتاج وا

ما، واألثر المادي عن الكمية المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النهائي. ويمكن للبلد، على 

 لك قطاع انتاج أولي كبير جداً للتصدير أوتميألنه  مرتفع جداً  أن يكون له استهالك مادي محلي سبيل المثال،

معظم العملية الصناعية المعتمدة على المواد إلى  حّول محلي منخفض جداً ألنه استهالك ماديأن يكون له 

 بلدان أخرى. ويعمل األثر المادي على تصحيح الظاهرتَين.

 :التعليقات والقيود



 يحّد من قدراته ليكون قتصادية األمر الذياالقطاعات البحسب ال يمكن تفصيل االستهالك المادي المحلي 

 ً ً  حسابا  لنظام الحسابات القومية. تابعا

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

على أنه الواردات المباشرة من المواد زائد االستخراج المحلي للمواد ناقص الصادرات  يتم احتساب المؤشر

المباشرة للمواد المقاسة بالطن المتري. يقيس االستهالك المادي المحلي كمية المواد التي تُستخدم في العمليات 

. ادية. تدخل ضمن العملية االقتصوال تشمل عملية االستخراج المحلي المواد التي يمكن نقلها لذا الاالقتصادية. 

يستند االستهالك المادي المحلي إلى االحصاءات االقتصادية الرسمية ويتطلب بعض التعديل لتكييف بيانات 

تدفق المواد. تم تحديد معيار المحاسبة ووسائل المحاسبة في كتاب المصدر للمتطلبات المنهجية لمحاسبة 

. كما أن محاسبة تدفقات 3102ارشادات أوروستات لحسابات تدفقات المواد في النسخة األخيرة من العام 

 (.SEEAالمواد هو أيضاً جزء من إطار العمل المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة )

 :التفصيل

يمكن تفصيل االستهالك المادي المحلي بحسب الواردات واالستخراج المحلي والصادرات بحسب فئات كبيرة 

 تمن تدفقات المواد. وعند المستويات األعلى للتكامل يتم التمييز بين الكتلة الحيوية والوقود االحفوري والخاما

فئة من المواد،  00االستهالك المادي المحلي ل. يتم في العادة االبالغ عن الفلزيةالمعدنية والمعادن غير 

 فئة من المواد. 44واالستخراج المحلي ل

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

ية أي قيمة حقيقية ايجابية، في مجموعات البيانات االساسرسمياً تسجيل يتم احتساب القيمة صفر عندما ال يتم 

" يمكن أن تمثّل إما 1.1تعّوض هذا المجموع الكلّي. وبالتالي " المستخدمة ألي من العناصر المعنية التي

حقيقية، أو )بشكل حاسم( مزجاً بين االثنين، وهو األمر الشائع. األمر الذي يسمح  1.1الحسابات القومية أو 

ة م الناقصيالمزيد من االدماج؛ إال أنه من الجدير بالذكر أنه جّراء احتساب الق بأن يتم جمع القيَم بشكل سهل إلى

 قيمة أدنى من الموقف الفعلي. ، قد تمثّل المجاميع1.1على أنها 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

عدام والعالمية. إال أنه، في حالة ان االقليمية الناقصة على أنها صفر في المجاميع بالمثل، يتم احتساب القيم

للبيانات  زونةووحصة الناتج المحلي االجمالي كمعدالت مبلد معين حينها تعتبر تقديرات حصة الفرد البيانات ل

 المتوفرة.

 االقليمي: المجاميع

 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdfراجع: 

 

 مصادر التفاوت:



 مصادر البيانات

 الوصف:

انات االتحاد االوروبي إلى اليابان، والبي تستند تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفقات المواد القومية من

المقّدرة لباقي دول العالم. يتم انتاج البيانات المقّدرة على قاعدات البيانات المتوفرة من مجموعات البيانات 

القومية والدولية المختلفة في مجال الزراعة واالحراج ومصائد االسماك والتعدين واحصاءات الطاقة. أما 

لالحصاءات الخاصة باالستهالك المحلي للمواد واالثر المادي فتشمل وكالة الطاقة الدولية،  المصادر الدولية

( وقاعدة البيانات FAO( ومنظمة األغذية والزراعة )USGSمؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي )

 (.COMTRADEاالحصائية لتجارة السلع االساسية )

 عملية الجمع:

ى جمع البيانات عليقوم الفريق العامل على التدفقات المادية العالمية وانتاجية الموارد التابع للمشروع االقاليمي 

 من البلدان ومن مصادر أخرى.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 بلداً. 071تغطي البيانات أكثر من 

 السالسل الزمنية:

 (.3101-0771عاماً ) 41فترة زمنية تغطي تغطي مجموعة البيانات كل أّمة بشكل فردي، على 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 قيد النقاش.

 إصدار البيانات:

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 اتات أوروستبرنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وقاعدة بيان

 المراجع

EUROSTAT (2013). Economy-wide material flow accounts. Compilation guide 2013. 

Wiedmann, T., H. Schandl, M. Lenzen, D. Moran, S. Suh, J. West, K. Kanemoto, (2013) The Material Footprint 

of Nations, Proc. Nat. Acad. Sci. Online before print. 



Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building Eora: A global Multi-regional Input-Output 

Database at High Country and Secotr Resolution, Economic Systems Research, 25:1, 20-49.  
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والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 

 العمل الالئق للجميع

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب : ٥-٨الغاية 

 ٠٢٠٢مة، بحلول عام واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القي

متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص  :١-٥-٨المؤشر 

 ذوي اإلعاقة

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمات:المنظمة / 

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

يؤمن هذا المؤشر المعلومات بشأن متوسط الدخل في الساعة من الوظيفة المدفوعة األجر للموظفين بحسب 

 الجنس والوظيفة والسن ووضع االعاقة.

 األساس المنطقي:

ف العيش. ومن شأن المعلومات المتعلقة بالدخل في إن المداخيل هي المظهر الرئيس لنوعية الوظيفة وظرو

الساعة المفّصل بحسب تصنيفات متنوعة )كالجنس والسن والوظيفة ووضع االعاقة( أن يؤمن بعض الدالالت 

 على مدى احترام وتحقيق المساواة في األجور. 

 المفاهيم:

ً  الدخلشير ي ، كقاعدة ذات فترات زمنية منتظمة، إلى إجمالي المكافأة المدفوعة إلى الموظفين عينياً أو نقديا

مقابل الوقت الذي عمل فيه الموظف أو العمل الذي قام به مع المكافأة على الوقت الذي لم يقضيه في العمل، 

صاحب العمل ا اتمساهم الدخلثني ستيكاالجازات السنوية وأنواع أخرى من االجازات أو العطل المدفوعة. و

ً المنتفعات التي يحصل عليها صاحب عن في ما يدفعه  ف للضمان االجتماعي وخطط التقاعد وايضا الموّظِّ

 نهاية الخدمة.االنقطاع عن العمل و تعويضات الدخلستثني ي. كما االنظمةالعمل ضمن هذه 

ي الموظف، أ مكافأة بإجماليخدمة المست الدخلت وبهدف القدرة على اجراء المقارنة الدولية، ترتبط احصاءا

 انظمةيقوم بها صاحب العمل في ما خص الضرائب ومساهمة الموظفين في  حسوماتالمجموع قبل أي 

 وأي التزامات أخرى للموّظف.  الرسوم النقابيةالضمان االجتماعي والتعويض، والتأمين على الحياة و

في الساعة  لللدخعلى أساس المتوسط الحسابي  الدخليتم تقديم بيانات وكما تبيّن في عنوان المؤشر، يجب أن 

 لكافة الموظفين.



 :التعليقات والقيود

تعيق بشكل كبير قابلية المقارنة الدولية، فكل نوع  بالدخلالمتعلقة  لإلحصاءاتإن تنّوع المصادر المحتملة 

وخصائصه الخاصة به. ولن يكون من الدقيق مقارنة، على سبيل المثال،  نطاقهمن أنواع المصادر له تغطيته و

 لبلد آخر. المؤسساتفي الساعة من مسح  الدخلفي الساعة من مسح للقوى العاملة لبلد واحد مع  الدخل

 كما أن استخدام التعاريف غير الموحدة وتنّوع المعايير التشغيلية تقف سداً في وجه المقارنة عبر البلدان.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

في الساعة بحسب الجنس الحتساب الهوة في الدفع  الدخليمكن استخدام االحصاءات المعنية بمتوسط معدل 

 بين الجنسين، على النحو التالي:

 (الساعة فيمعدل الدخل متوسط ) –في الساعة( للرجال  الدخلالهوة في الدفع بين الجنسين= ) )متوسط معدل 

 011 رجال * لل(_في الساعة دخلمتوسط معدل ال)للنساء/ 

 التفصيل:

 يجب أن يتم تفصيل هذا المؤشر بحسب الجنس والوظيفة والسن ووضع االعاقة.

 معالجة القيم الناقصة:

 ال ينطبق

 االقليمية: المجاميع

 ال ينطبق.

 مصادر التفاوت:

 ال ينطبق.

 :جمع البيانات على المستوى الوطني الوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل

لعمل ا إحصاءاتالقرار المعني بقياس الدخل الوظيفي، المعتمد في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء  -

and-http://www.ilo.org/global/statistics-( المتوفر على الرابط التالي: 0991)كانون الثاني/ يناير 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-nda-databases/standards

  en/index.htm--statisticians/WCMS_087490/lang 

، المعتمد في المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء لحالة العمالةالقرار المعني بالتصنيف الدولي  -

 توفر على الرابط التالي:(، الم0991العمل )كانون الثاني/ يناير  احصاءات

-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

 en/index.htm--statisticians/WCMS_087562/lang-labour-of-conferences-international 

اء ثاني عشر لخبربالنظام المتكامل الحصاءات األجور المعتمد في المؤتمر الدولي الالقرار المعني  -

( المتوفر على الرابط التالي: 0991العمل )كانون الثاني / يناير  احصاءات

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm


-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

en/index.htm--statisticians/WCMS_087496/lang-labour-of-conferences-international-by 

 االجور المتوفر على الرابط التالي: إلحصاءاتدليل منظمة العمل الدولية: النظام المتكامل 

 stat/documents/presentation/wcms_315657.pdf---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

 

 الجودة: ضمان

 ال ينطبق.

 مصادر البيانات

 الوصف:

 الموظفين. دخلهناك مصادر متنوعة للبيانات الخاصة ب

، نظراً لدقة أرقام االيرادات المتناهية التي تتأتى بالمنشآتلكن أكثر المصادر موثوقية هي المسوح الخاصة 

نطاق هذه االحصاءات محدود بتغطية عنها )تأتي المعلومات عادة من كشوف المرتبات، لذا هي دقيقة(. إال أن 

الزراعية و/أو قطاع المؤسسات  نشآتالصغيرة والم نشآتقيد السؤال )عادةً ما تستثني الم نشآتمسوح الم

 (.المنظمغير 

تغطي  بالدخليمكن أن تؤمن المسوح األسرية )خاصة المسوح الخاصة بالقوى العاملة( احصاءات خاصة 

، إنما تبقى نوعية البيانات متصلة بدقة إجابات كافة اع وأحجام المؤسساتوأنوكافة األنشطة االقتصادية 

 المستجيبين.

 من سجالت ادارية متنوعة. بالدخليمكن أن يتم أيضاً اشتقاق البيانات المتعلقة 

 ر البياناتتواف

 ال ينطبق.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالجهات المزّودة با

ات هي في العادة مكتب االحصاء لدخلالمسؤولة عن انتاج البيانات المتعلقة با ، الوكالةى الوطنيعلى المستو

 .الوطني

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 (ILOمنظمة العمل الدولية )
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 المراجع

 

عمل ال احصاءاتالقرار المعني بقياس الدخل الوظيفي، المعتمد في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء 

and-http://www.ilo.org/global/statistics-( المتوفر على الرابط التالي: 0991)كانون الثاني/ يناير 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards

  en/index.htm--statisticians/WCMS_087490/lang 

 صاءاتاحخامس عشر لخبراء ، المعتمد في المؤتمر الدولي اللحالة العمالةالقرار المعني بالتصنيف الدولي 

 and-http://www.ilo.org/global/statistics-(، المتوفر على الرابط التالي:0991العمل )كانون الثاني/ يناير 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards

 en/index.htm--statisticians/WCMS_087562/lang 

 حصاءاتاعتمد في المؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء القرار المعني بالنظام المتكامل الحصاءات األجور الم

and-http://www.ilo.org/global/statistics-( المتوفر على الرابط التالي: 0991العمل )كانون الثاني / يناير 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards

en/index.htm--statisticians/WCMS_087496/lang 

 حصاءات االجور المتوفر على الرابط التالي:النظام المتكامل إلدولية: دليل منظمة العمل ال

 on/wcms_315657.pdfstat/documents/presentati---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

 

ط على الراب كلفة اليد العاملةو الدخل شرح قاعدة البيانات االحصائية المركزية لمنظمة العمل الدولية عن

 ription_EAR_EN.pdffiles/Documents/desc-http://www.ilo.org/ilostat  التالي: 

  

( على الرابط التالي: ISCO-08التصنيف الدولي الموّحد للمهن )
  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ 

 المؤشرات ذات الصلة

 .0-4-01 ؛0-2-1؛ 2-5-5؛ 0-0-0
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والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 

  العمل الالئق للجميع

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب : ٥-٨الغاية 

 ٠٢٠٢مة، بحلول عام واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القي

 اإلعاقة معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي :٠-٥-٨المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 والتعاريف المفاهيم

 التعريف:

 يشير معّدل البطالة إلى النسبة المئوية لألشخاص في القوى العاملة العاطلين عن العمل.

 األساس المنطقي:

المعروضة. هو يعكس عدم قدرة اقتصاد ما الستغالل الناقص لليد العاملة إن معّدل البطالة هو قياس مفيد ل

يرغبون بالعمل إنما ال يعملون، بالرغم من أنهم متوفرون للعمل على توليد العمالة ألولئك األشخاص الذي 

ء قتصاد ما في استيعاب قوته العاملة ومؤشراً ألدالي يمثّل مؤشراً لكفاءة وفعالية اويبحثون عن عمل. وهو بالتا

ورة الد ية األمد لإلشارة إلى التغييرات الحاصلة فرسوق العمل. يمكن استخدام السالسل الزمنية للبطالة القصي

ع مفترات الكساد أو في بعض الحاالت في المؤشر غالباً ما تتصادف مع  ؛ فالحركة التصاعديةاالقتصادية

ية بحث فعلية خالل عملفي فترات تجريبية  ،لم يكونوا في سوق العملبداية فترة توّسعية بحيث يمّر أشخاص، 

 عن عمل.

 المفاهيم:

 سن سن العمل )عادة األشخاص الذين تجاوزوا في شخاصاأل هم جميع العاطلون عن العملاألشخاص 

بة خالل فترة زمنية قريأدوا أنشطة للسعي إلى العمل و  ولم يكونوا ملتحقين بعملالخامسة عشرة وما فوق( 

ً لاللتحاق بعمل محددة و فترة لباالستناد الى ا" عدم االلتحاق بعمليتم تقييم "بحيث )أ(  هم متوفرون حاليا

 حديثةة خالل فترة زمنيينفذ إلى أي نشاط " السعي الى العملويشير "القصيرة لقياس العمالة؛ )ب(  المرجعية

و أ إقامة مشروع تجاريأو  وظيفةرة شهر واحد بهدف إيجاد األسابيع األربعة األخيرة أو فت تضمنمحددة ت

 فةيز بين أنشطة البحث الهادللتمي حيز الوجود مؤسسةيجب استخدام المرحلة التي تدخل فيها الزراعي؛ )ج( 

 صبحت أو حين للعمل  تسجيل المؤسسة دل على ذلكونشاط العمل بحد ذاته، كما ي تجاري سيس عملإلى تأ

الم است أو يتم استبال العميل االولأو  الالزمة جاهزة حتية  أو الموادالت البنى أو، متوافرة الموارد المالية

عمل  في ب مباشرةللجهوزية لاختباراً  ل"متوفر حالياً" تشكل عبارة بحسب السياق؛ )د( وذلك ، الطلبية االولى



بناًء لة )االفترة المستخدمة لقياس العم تتضمنقصيرة  مرجعيةفترة الوقت الراهن، ويتم تقييم ذلك على اساس 

، باإلجمال نعدى األسبوَعيالفترة المرجعية لتشمل فترة قصيرة الحقة ال تتيمكن تمديد ، الظروف الوطنية على 

 المجموعات السكانية(. لدى مختلفالبطالة  لحاالتمالئمة التغطية اللضمان وذلك 

سة الخامسن تجاوزوا عادةً األشخاص الذين سن العمل ) فياألشخاص نهم جميع أيعرف "الملتحقون بعمل" ب

 يرتوفإنتاج السلع أو من اجل  نشاطأي بخالل فترة مرجعية قصيرة محددة انخرطوا  عشرة وما فوق( الذين

 .لقاء اجر أو ربحالخدمات 

 .عاطلين عن العملو الملتحقين بعملالقوى العاملة إلى مجموع األشخاص  مصطلح يشير

 :التعليقات والقيود

كمؤشر ألداء سوق العمل وخاصة  يستمر ببرهان افادته من أن معّدل البطالة في معظم الدول المتقدمة  بالرغم

عدل أهمية ومعنى م عديد من الدول النامية تطرح مسألتَي، إال أنه في الاالستغالل الناقص للعملكقياس أساس 

البطالة التساؤل والشك. في غياب أنظمة التأمين على البطالة أو شبكات األمان االجتماعي يجب أن يتجنّب 

ير أو غ مهممما يؤدي إلى االنخراط في أي عمل نشاط اقتصادي غير  الة،سن العمل البط فياألشخاص الذين 

. وبالتالي، وفي هذا السياق، يجب أن يكون هناك تدابير أخرى تدعم معدل البطالة لتقييم القصور مالئم

 بشكل شامل.االستغالل الناقص للعمل 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 .011مل / األشخاص في القوى العاملة * معدل البطالة = األشخاص العاطلين عن الع

 التفصيل:

 يجب أن يتم تفصيل هذا المؤشر بشكل مثالي، بحسب الجنس والفئة العمرية ووضع االعاقة.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

رتداد المتعدد المتغيرات الحتساب القيم الناقصة على مستوى البلد. وللمزيد من الوصف يتم استخدام تقنيات اال

المنهجي المفّصل، الرجاء العودة لنماذج التوجهات االقتصاد الكلي: نظرة على المنهجية )منظمة العمل الدولية، 

/emp_elm/---ed_emp/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---( المتوفرة على : 0101جنيف، 

.trends/documents/publication/wcms_120382.pdf 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 

 

 االقليمية: المجاميع

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
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من نماذج القياس االقتصادية التي  اً منظمة العمل الدولية عددت ، صّمممشكلة البيانات الناقصةجل تناول من أ

إلنتاج التقديرات الخاصة بمؤشرات سوق العمل في البلدان والسنوات التي ال تتوفر فيها البيانات  تستخدم

وطنية . بمعدالت البطالةالعالمية واإلقليمية    الحقيقية. يُستخدم نموذج توجهات العمالة العالمية إلنتاج التقديرات

وللمزيد من المعلومات المتعلقة بنماذج توجهات العمالة العالمية يرجى العودة إلى األوراق التقنية للخلفية 

 المتوفرة على الرابط التالي:

http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang--en/index.htm 

 

 :جمع البيانات على المستوى الوطني الوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل

من أجل قياس هذا المؤشر )وفقاً لتعاريف منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبطالة ومعدالت البطالة(، يحتاج 

وضع  الجنس والسن )وفي النهايةاألمر للبيانات المتعلقة بالقوة العاملة واألشخاص العاطلين عن العمل بحسب 

العاملة )أو أي نوع آخر  ىاالعاقة(. ويتم جمع هذه البيانات على مستوى البلد خاصةً من خالل مسوح القو

ب العودة ، يجومن أجل منهجية كل مسح أسري وطني من المسوح األسرية ذات الوحدة الخاصة بالعمالة(.

 ؤال.قيد الس المنهجية لمكتب االحصاءات الوطنيةالمنشورات ألكثر شمولية أو إلى إلى التقرير المسحي ا

  فرص العمل، 0دليل منظمة العمل الدولية، مؤشرات العمل الالئق، المفاهيم والتعاريف، الفصل ،

http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang-المتوفر على الرابط التالي: 

en/index.htm- (.75و 94)النسخة االولى، الصفحة 

 المتوفر على الرابط التالي:  ل والعمالة واستغالل العملحصاءات العمالقرار المعني بإ
-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

--statisticians/WCMS_230304/lang-labour-of-esconferenc-international-by-adopted

en/index.htm 

 ضمان الجودة:

ت قبل البيانا ن النوعية بشكل دائم من أجل المصادقة علىيتم إجراء التحقق من اتساق البيانات والتحقق م

 .ILOSTATنشرها في قاعدة بيانات 

عن البيانات إلى قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية من خالل  يد من الحاالت، يتم االبالغوفي العد

 عمل، من قبل مكاتب االحصاءات الوطنية أو غيرها من الوكاالت الوطنيةاستبيانها السنوي بشأن احصاءات ال

المعنية. كما يتم تلقي البيانات في حاالت أخرى من خالل االتفاقيات بين قسم االحصاءات في منظمة العمل 

 .الت االحصائية االقليمية والوطنيةالدولية والوكا

 مصادر البيانات

الرسمية لهذا المؤشر تتمثل بمسوح القوى العاملة المستندة إلى األسر.  إن أفضل مصادر البيانات الوطنية

 ىيمكن أيضاً استخدام التعدادات السكانية و/أو أي مسوح أسرية أخرى ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول عل

البيانات المطلوبة. يمكن أالفادة من سجالت البطالة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمستويات البطالة، وتستخدم 

 الكمال المعلومات المستخرجة من المسوح االسرية.
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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


 توفّر البيانات

رات التي تجريها ييتوفر هذا المؤشر بشكل واسع النطاق من البيانات الفعلية التي تؤمنها البلدان وأيضأً من التقد

ه بشكل يتم االبالغ عنومنظمة العمل الدولية سنوياً. إال أن، التفصيل بحسب االعاقة ال يتوفر بشكل كبير. 

 متزايد إنما التغطية مازالت ضعيفة.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت المعنية األخرى. الوطنيةبشكل خاص مكاتب االحصاءات 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.ilo.org/ilostat 

 المراجع:

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

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 

، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع تغالل الناقص للعملمعني باحصاءات العمل والعمالة واالسالقرار ال

and-http://www.ilo.org/global/statistics-: 0102عشر لخبراء االحصاء في مجال العمل في 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards

en/index.htm--statisticians/WCMS_230304/lang 

 

/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---المنهجية:  راضنماذج التوجهات االقتصادية القياسية: استع

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

 

 5R  :www.ilo.org/ilostat/kilmو KILM9المؤشرات االساسية لسوق العمل، النسخة التاسعة، الجداول 

 

 

 

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/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/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/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/ilostat/kilm


 

 

 

 

 



والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
 العمل الالئق للجميع

حلول عام بالحد بقدر كبير من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب، : ٦-٨الغاية 
0202 

سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة  02 سنة و 51بين  نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم :١-٦-٨المؤشر 
 والتدريب

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

سنة( غير الملتحقين بالتعليم أو  02و 51نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين يشير هذا المؤشر الى 

 .(NEET rateالعمالة أو التدريب )أو ما يُعرف أيضاً باالنكليزية 

 األساس المنطقي:

ام التعليمي، خارج النظإن حّصة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو بالتعليم أو بالتدريب تؤّمن قياساً للشباب 

ق مكانية دخول الشباب في سووبالتالي هو قياس أوسع نطاقاً إل والذين ال يخضعون ألي تدريب وال يعملون،

 باإلضافة إلى أولئك الذين هم خارج ينالعمل عوضاً عن بطالة الشباب. ويشمل األمر الشباب من العمال اليائس

بة هؤالء اط في مسؤوليات أسرية من بين أسباب أخرى. كما أن نسالقوة العاملة جّراء أي إعاقة أو االنخر

دم عن الشباب مقارنةً مع معّدل أفضل للدائرة الحالية من الداخلين إلى سوق العمل مالشباب هي أيضاً قياس 

 في التعليم إنما ال المنخرطينو العملوة قلدى الشباب، بما أنه يشمل هؤالء الشباب الذين هم خارج  النشاط

 يمكن اعتبارهم حالياً متوفرين للعمل.

 المفاهيم:

 )ضمناً(. 02و 51وبغرض هذا المؤشر، يتم تعريف الشباب ككل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

ً للتصنيف الدولي الموّحد للتعليم ) ( يتم تعريف التعليم على أنه التواصل المنّظم والمستدام ISCEDوفقا

ي يكون في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم على أنه التعليم الذ النظاميم لمنح التعلّم. يتم تعريف التعليم المصم  

 التي تشكل، المعترف بهاوهيئات الخاصة  مؤسسات عامةفي إطار مؤسسي وهادف ومصّمم من خالل 

 لبلد ما. النظامي ينظام التعليمالبمجملها 

ليم في في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم على أنه التع النظاميكما التعريف  ميالنظايتم تعريف التعليم غير 

 و/أو مكمالً  تعتبر إضافة، بديالً  هي مالتعليم إنالتي تقدم اجهة المن قبل  مقصود ومخططإطار مؤسسي و



اسية مقررات درعلى شكل  هو يقدم في العادةفة والكثا ضعيفو/أو  المدة. قد يكون قصيرالنظاميللتعليم 

ه في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم على أن المنظم غير التعلّمأو ورش عمل أو ندوات. ويتم تعريف قصيرة 

. وبالتالي هم أقل تنظيماً أو تركيباً من التعليم نظاميإطار  إنما ال تنتمي إلى خططةمقصودة أو مأشكال تعلّمية 

 أو في مكان العمل أو داخل االسرة أنشطة تعلّم تحدث المنظمم غير . قد يشمل التعلّ النظاميأو غير  النظامي

أو اجتماعية. وألغراض هذه اسرية  أوويقوم على وجهة شخصية و في الحياة اليومية، أفي المجتمع المحلي 

ورد  على أنهم في التعليم، كما المنظم وغير المنظم المؤشر، يتم اعتبار األشخاص الذين يلتحقون بالتعليم

 .المنظمسابقاً، إنما يستثني األمر التعلّم غير 

سة الخامسن تجاوزوا  عادةً األشخاص الذينسن العمل )في األشخاص  يعرف "الملتحقون بعمل" بانهم جميع

فير توإنتاج السلع أو من اجل أي نشاط ب خالل فترة مرجعية قصيرة محددةانخرطوا  عشرة وما فوق( الذين 

 ربح.لقاء اجر أو الخدمات 

وألغراض هذا المؤشر يتم اعتبار األشخاص في فترة تدريب إذا ما كانوا منتسبين إلى نشاط تعلمي غير 

 مهنيالويحّضر التدريب التقنية. المهنية واكاديمي من خالله يكتسبون مهارات معينة مخصصة للوظائف 

دريب يؤثّر التلعملية، ولوظائف تقوم على المهارات. المتدربين لوظائف ترتكز على األنشطة اليدوية أو ا

ائف ى المتوسط، وخاصةً وظعلى التعلّم الذي يمكن تطبيقه في الوظائف ذات المستون ناحية أخرى، م، التقني

 تدريب التي تستند فقط إلى الالبرامج والتقني  المهنيغطية التدريب . وتشمل تاإلدارات المتوسطةو المهنيين

من  نىمستث ستند إلى صاحب العمل فهو، من ناحية التعريف،. أما التدريب المداخل المدرسة التقنيوالمهني 

 نطاق هذا المؤشر.

 :التعليقات والقيود

يتطلّب احتساب هذا المؤشر الحصول على معلومات موثوقة بشأن وضع سوق العمل ومشاركة الشباب في 

ودقّة  لعينةاات بشكل كبير على تصميم االستبيان، وحجم وتصميم التعليم أو التدريب. تعتمد نوعية هذه المعلوم

 إجابات المستجيبين.

من أجل تفادي سوء تحليله، من الضروري االبقاء في الذهن بأنه مؤلف من ووبهدف تحليل هذا المؤشر، 

شباب من الشباب غير المنتسبين إلى التعليم أو التدريب وال عن العمل )العاطلين مختلفتين مجموعتين ثانويتين

التعليم أو التدريب(. إن ظهور وتركيب كل من الفئتين الثانويتين سيكون  ليسوا فيالعاملة الذين  ىخارج القو

الة ملهما تأثير على السياسات وبالتالي، يجب أن يتم اعتبارهم عند تحليل معدل غير الملتحقين بالتعليم أو بالع

 أو بالتدريب.

 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 يتم احتساب المؤشر على النحو التالي:

الشباب  – عملالملتحقون بالشباب ) –الشباب )معدل الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو بالعمالة أو بالتدريب= 

 522/ الشباب *  (إنما ملتحقين بالتعليم أو التدريب( الملتحقين بعملغير 



تم ال يجب أن ي في نفس الوقت في التعليم والتدريبو الملتحقون بعمل شارة إلى أن الشبابالمهم اإلمن 

 احتسابهم بازدواجية عند طرحهم من مجموع عدد الشباب.

 يمكن أن تطرح الصيغة على النحو التالي أيضاً:

لشباب خارج + ا عاطلون عن العملالمعدل الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو بالعمالة أو بالتدريب= ))الشباب 

العاملة  ىالملتحق بالتعليم أو التدريب + الشباب خارج القو الملتحق بعمل)الشباب غير  –العاملة(  ىالقو

 522والملتحق بالتعليم أو التدريب(( / عدد الشباب * 

 التفصيل:

 أمراً منيراً جداً. ما من تفصيل مطلوب لهذا المؤشر، بالرغم من أن تفصيله بحسب الجنس قد يكون

 :الوطنيالبيانات على المستوى  شادات المتاحة للبلدان من أجل تجميعالوسائل واالر

من أجل احتساب هذا المؤشر هناك حاجة إلى البيانات الموثوقة المتعلقة بكل من وضع سوق العمل ومشاركة 

خاصةً من خالل المسوح الخاصة  هذه البيانات على المستوى الوطني الشباب في النظام التعليمي. يتم جمع

بالقوة العاملة )أو أي نوع من المسوح األسرية ذات الوحدة العاملة(. ومن أجل منهجية كل من المسوح 

المنهجية لمكتب تقرير المسح األكثر شمولية أو إلى المنشورات سرية، يجب أن يعود االنسان إلى األ

 قيد السؤال. لوطنيةاالحصاءات ا

المتوفر  ، فرص العمل0الفصل  –مؤشرات العمل الالئق، المفاهيم والتعاريف  –دليل منظمة العمل الدولية 

 en/index.htm--n/resources/pubs/WCMS_229374/langhttp://www.ilo.org/integratioعلى الرابط التالي: 

 (.15)النسخة األولى، صفحة 

، المتوفر على الرابط التالي: القرار المتعلق باحصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل
-by-adopted-guidelines/resolutions-nda-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

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

(، المتوفر على الرابط التالي:  ISCED– 2011) 1155التصنيف الدولي الموّحد للتعليم 
education.aspx-of-classification-standard-http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international 

(، وصف المؤشرات، معدل الشباب غير الملتحقين بالتعليم ILOSTATالبيانات الفوقية لمنظمة العمل الدولية )

http://www.ilo.org/ilostat-: والعمالة أو التدريب، المتوفر على الرابط التالي
files/Documents/description_NEET_EN.pdf 

 

 

 الجودة: ضمان

ات قبل نشرها في قاعدة بيان البيانات ونوعيتها من أجل المصادقة عليهايتم بشكل دوري التحقق من اتساق 

ILOSTAT . 

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
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.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_NEET_EN.pdf
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_NEET_EN.pdf
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_NEET_EN.pdf


إلى قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية من خالل  حاالت، البيانات التي يتم ابالغهافي العديد من ال

 .الحصاءات الوطنية أو الوكاالت الوطنية األخرىمكاتب استبيان السنوي بشأن احصاءات العمل، من قبل اال

كما يتم الحصول على البيانات في الحاالت األخرى من خالل االتفاقيات بين قسم االحصاءات في منظمة 

 العمل الدولية ووكاالت االحصاء القومية.

 مصادر البيانات

ن مسوح القوى العاملة المستندة إلى األسر. يمكإن أفضل مصادر البيانات القومية الرسمية لهذا المؤشر تتمثل ب

ً استخدام التعدادات السكانية و/أو أي مسوح أسرية أخرى ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول على  أيضا

 البيانات المطلوبة.

 ر البياناتتواف

 ال ينطبق.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 الوصف:

 .الوطنيةمكاتب االحصاءات 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.ilo.org/ilostat 

 المراجع:

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

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 

القرار المعني باحصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع 

and-http://www.ilo.org/global/statistics-: 0252عشر لخبراء االحصاء في مجال العمل في 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-solutionsguidelines/re-and-databases/standards

en/index.htm--statisticians/WCMS_230304/lang 

 

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/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/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm


 ( المطّور من قبل يونيسكو، المتوفر على الرابط التالي: ISCEDالتصنيف الدولي الموّحد للتعليم )

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 

 

ج، المتوفر على الرابط التالي: 52المؤشرات الرئيسة لسوق العمل، النسخة التاسعة، الجدول 
www.ilo.org/ilostat/kilm 

 ولماذا يسهل سوء تفسير المفهوم؟، المتوفر على الرابط التالي: NEETماذا تعني كلمة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://www.ilo.org/ilostat/kilm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf


والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
  العمل الالئق للجميع

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر، : ٧-٨ الغاية
وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 

 0202األطفال بجميع أشكاله، بحلول عام 

سنة والمنخرطين في سوق  71 سنوات و 2نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :١-٧-٨المؤشر 
 عمل األطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

إلى عدد األطفال المبلّغ عن كونهم منخرطين في عمل إن عدد األطفال المنخرطين في عمل األطفال يشير 

ألطفال يتم احتساب نسبة ا األطفال خالل الفترة المرجعية )التي تكون في العادة قبل أسبوع من اجراء المسح(.

السكان.  ى أنه عدد األطفال العاملين مقسوم على مجموع عدد األطفال منالمنخرطين في عمل االطفال عل

 71وسنوات  2وألغراض خاصة بهذا المؤشر، يشمل األطفال كافة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 (.71-72و 71-2سنة. يتم تفصيل هذا المؤشر بحسب الجنس والفئة  العمرية )الفرق العمرية 

 األساس المنطقي:

ً في شرك عمل االطفالالكثير من أطفال العالم مازال  ً ل، مما واقعا  راتتقديليهّدد مستقبلهم الخاص. فوفقا

مليون طفل في العالم هم من األطفال العاملين، مما يشّكل  761منظمة العمل الدولية حوالي  العالمية من قبل

وتؤّكد هذه األرقام القاسية على ضرورة احراز التقّدم السريع للقضاء على عمل . العالم من أطفال 77%

األطفال من أجل رصد  الةعمب ى متابعة اإلحصاءات الخاصة، والحاجة إل0202ة األطفال حتى تاريخ الغاي

إن البيانات الموثوقة والشاملة والمناسبة التوقيت الخاصة بطبيعة عمل األطفال  وبذل الجهود بهذا الخصوص.

. كما األطفال والعالمية للتصدي لعمل أولويات األعمال الوطنيةومدى توّسعه من شأنها أن تؤمن قاعدة لتحديد 

تؤمن المعلومات االحصائية الخاصة بعمل االطفال وبشكل أوسع بكافة األطفال العاملين قاعدة لزيادة الوعي 

 العام تجاه وضع االطفال العاملين وأيضاً لوضع أطر عمل وسياسات تنظيمية ومناسبة.

 

 المفاهيم:



األطفال لكنها تكون مضّرة أو سلبية أو غير مجموعة ثانوية من أنشطة " يشير إلى عمل االطفالإن مفهوم "

ها. عمل األطفال هو مفهوم قانوني وليس احصائي، لألطفال ويجب أن يتم استهدافها إلنهائ مرغوبة بالنسبة

وبالتالي تعتبر المعايير القانونية الدولية التي تعّرفه اإلطار المرجعي الضروري إلحصاءات عمل األطفال. 

(، واتفاقية 731الثالث المعنية بعمل الطفل، اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام )رقم وقد قامت االتفاقيات 

وضع (، بCRC(، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل )710بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال )رقم 

ضة والدولية المناه ألساس القانوني لإلجراءات الوطنيةلعمل األطفال، كما وأّمنت ا المشتركة الحدود القانونية

 له.

( القرار المتعلق ICLS، اعتمد المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل )0221في كانون األول/ ديسمبر 

باحصاءات عمل االطفال. ويساهم هذا القرار في ترجمة المعايير القانونية التي تحكم مسألة عمل األطفال إلى 

ليل حوت تصنيفلوضع المعايير الخاصة بجمع وشروط احصائية. وبشكل خاص، تم تصميم هذا القرار 

ن إلى عملية تحديث نظامها االحصائي الحالي وأيضاً من أجل إرشاد البلدا احصاءات عمل االطفال الوطنية

 في هذا المجال.

عريف ، يتم تلألمم المتحدة للحسابات القومية نظاق الحد االنتاجي لنظام لى أساسوبالتوافق مع القرار، وع

سنة  71سنوات و 2 الذين تتراوح أعمارهم بينكافة ألشخاص عمل األطفال بغرض القياس لتشمل ا

 األنشطة التالية خالل فترة زمنية معيّنة:ن في أحد والمنخرطي

  (03و 07األعمال الخطرة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات العمل، الفقرتَين 

  أسوأ أشكال عمل األطفال غير األعمال الخطرة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات

 (؛31و 33العمل، الفقرتَين 

  لسن العمل، باستثناء، حيث يمكن التطبيق، " العمل الخفيف "، الذي يؤديه العمالة دون الحد األدنى

سنة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات  73أو  70األطفال الذين ال يقل عمرهم عن 

 (.31و 32العمل، الفقرتَين 

ً عن حدود االنتاج لنظام الحسابات في حال تم  وذلك بحسب  وطنيةالاستخدام حدود االنتاج العامة عوضا

، من أجل قياس األنشطة االنتاجية لألطفال، يشمل عمل األطفال، إضافةً إلى السياسات والظروف الوطنية 

غير المدفوعة األجر. ومن أجل الدقة والوضوح، يجب أن يتم المنزلية الخطرة هذه الفئات الثالث، الخدمات 

 األطفال )على قاعدة حدود االنتاج العامة("."عمل تسمية عمل األطفال المقّدر على هذا المستوى 

، وبناًء 1إن منهجية القياس التي تستخدمها منظمة العمل الدولية في تقديراتها العالمية المتعلقة بعمل األطفال

 ية:صنّف عمل األطفال وفقاً للمعايير التاليعلى التعريف االحصائي للمؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل، 

  من النشاط االقتصادي؛على األقل في األسبوع  سنة: ساعة واحدة 77إلى  سنوات 2من 

                                                           
/ مكتب العمل الدولي، البرنامج الدولي للحّد من عمل 0200-0222التقديرات واالتجاهات العالمية  –ة األطفال تقّدم السوق في التصدي لعمال 1 

 .0202جنيف: منظمة العمل الدولية  –األطفال 

 ILO-IPEC. Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012 / International Labour 
Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) - Geneva: ILO, 2013. 

 



  في االسبوع من النشاط االقتصادي في كافة أشكال على األقل ساعة  71 سنة: 71سنة إلى  70من

النشاط االقتصادي ما عدا األعمال "الخفيفة" المقبولة، حيث يتم تعريف العمل الخفيف على أنه النشاط 

 ( ليس خطراً بطبيعته؛ و0ساعة في األسبوع والذي  71( ال يتعدى 7الذي االقتصادي 

  سنة: العمل في صناعات محددة خطرة، أو في أعمال محددة خطرة، أو لساعات  71سنة إلى  72من

 ساعة أو أكثر خالل األسبوع المرجع. 13طويلة. يتم تحديد الساعات الطويلة ب

 :التعليقات والقيود

براء ي لخل األطفال المستندة إلى المعايير االحصائية التي وضعها قرار المؤتمر الدولتمثّل تقديرات عم

 تاحصاءات العمل مقاييس مفيدة ألغراض المقارنة الدولية إنما هي ليست بالضرورة متّسقة مع التقديرا

ن االستخدام األدنى لس لعمل األطفال. وتشمل اتفاقية منظمة العمل الدولية للحد المستندة إلى التشريعات الوطنية

عدداً من األحكام المرنة الباقية الجتهاد السلطة القومية المنافسة في المشاورات مع منظمات العمال 

. األمر الذي يعني أنه ما من تعريف قانوني واحد لعمل 2والمستخدمين )كالحد األدنى للسن، ونطاق التطبيق(

بر ع طفال يتطابق مع التشريعات الوطنيةاحصائي واحد لعمل األ االطفال بين البلدان، وبالتالي، ما من اجراء

 البلدان.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 سنوات 2سنة: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  71سنوات و 2األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على  71و

 .722ب سنة، مضروب  71و سنوات 2مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 سنوات 2أعمارهم بين سنة: عدد األطفال الذين تتراوح  71سنوات و 2األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على  71و

 .722ب سنة، مضروب  71و 2مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 71و 72ن تتراوح أعمارهم بين سنة: عدد األطفال الذي 71سنوات و 72األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على مجموع 

 .722سنة، مضروب ب 71و 72عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

                                                           
د يحددون حد ق من المواضع األساسية للمرونة في االتفاقية تشمل: أ( الحد األدنى للسن: األعضاء الذين ال تكفي لديهم منشآتهم االقتصادية والتعليمية 2 

األعضاء  يستثنى التطبيق: قد(؛ وب( نطاق 1-7)البند  سنة 01و 00لسن العمل الخفيف بين (، وحد أدنى أقل 1-0)البند  01أدنى لسن العمل أقل من 

(. وقد يعمد االعضاء الذين 0-1)البند ج من مشاكل في التطبيق خاصة االتفاقية الفئات المحدودة )غير خطرة( للعمل أو العمل وفقاً لما ينت تطبيقمن 

وعة رئيسة من األنشطة واالعمال ( إلى أبعد من نطاق مجم0-5لديهم نقص في منشىتهم االقتصادية واالدارية إلى حّد نطاق تطبيق االتفاقية )البند 

  (.2-5االقتصادية )البند 



 التفصيل:

 بحسب الجنس والسن.

 مصادر البيانات

 الوصف:

مسوح كالمن بين اهم األدوات لتوليد المعلومات الخاصة بعمل األطفال في البلدان النامية، المسوح األسرية 

( التي MICSالقومية للقوة العاملة، والمسوح األسرية المتعددة األغراض، والمسوح المتعددة المؤشرات )

علومات االحصائية والرصد بشأن (، وبرنامج المDHSالديمغرافية والصحية ) المسوح تدعمها اليونيسف،

( الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، والدراسة االستقصائية لقياس مستوى المعيشة SIMPOCعمل األطفال )

(. وتعتمد البلدان بشكل كبير على التقديرات الخاصة بحاالت عمل االطفال التي LSMSالتابعة للبنك الدولي )

التقّدم تجاه غايات انهاء عمل االطفال قومياً وعالمياً. كما تقوم العديد  تولّدها أدوات المسح هذه من أجل رصد

الطفال و/أو عمل الباً ما تشمل البيانات المتعلقة بالتي غا اج تقديرات وتقارير العمل الوطنيةمن البلدان بإنت

 العمالة بين األطفال.

 ر البياناتتواف

ات الدخل القليل ذ لمئة وبلَدينوالقابلة للمقارنة  الصعيد الوطنييانات الممثّلة على تتوفر في الوقت الحالي الب

 والمتوسط.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق. 

 لبياناتالجهات المزّودة با

)للجزء األكبر( والوزارات التنفيذية / والوكاالت الحكومية األخرى والوكاالت  مكاتب االحصاءات الوطنية

 الدولية التي قادت مسوحاً تتعلق بالقوة العاملة والتي من خاللها تم جمع البيانات المعنية بعمل األطفال.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 (.ILOة )صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( ومنظمة العمل الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org   

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--

en/index.htm  

www.ucw-project.org  

 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ucw-project.org/


 المراجع:

http://data.unicef.org/child-protection/child-labour.html  

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm  

www.ucw-project.org  

 

http://data.unicef.org/child-protection/child-labour.html
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ucw-project.org/


والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
 العمل الالئق للجميع

حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال : ٨-٨ الغاية
 المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

لعمل المميتة وغير المميتة، بحسب نوع جنس المهاجرين التواتر في معدالت إصابات ا :١-٨-٨المؤشر 
 ووضعهم

 

 المعلومات المؤسسية

 :المنظمة / المنظمات

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

إن معدالت ترّدد إصابات العمل المميتة وغير المميتة تؤمن المعلومات المتعلقة بعدد حاالت إصابات العمل 

المميتة وغير المميتة بحسب عدد ساعات العمل التي يشغلها السكان المعنيون خالل الفترة المرجعية. هو قياس 

مميتة التي يتعرض لها العامل استناداً إلى فترة تعرضه لعوامل متنوعة لخطر االصابة المميتة أو غير ال

 مرتبطة بالعمل.

 األساس المنطقي:

يؤّمن هذا المؤشر معلومات قيّمة يمكن استخدامها لصياغة سياسات وبرامج لمنع حصول اإلصابات أو 

ً استخدامه لرصد تنفيذ هذه البرامج ولتحديد مواضع معينة  األمراض أو الوفيات أثناء العمل. يمكن أيضا

ً ما. وبالرغم من أن الهدف الرئيس لهذا  الرتفاع هذه المخاطر كوظيفة معينة مثالً أو صناعة ما أو موقعا

لعدد من األغراض األخرى، المؤشر يتمثل في تأمين المعلومات ألغراض وقائية، إال أنه يمكن استخدامه 

ات اصابات العمل؛ وأيضاً لتقّصي التغيرقتصادية ذات أعلى نسبة من خطر كتحديد مثالً الوظائف واألنشطة اال

د التحّسن في آليات السالمة والكشف عن أي مخاطر جديدة؛ في نمط وحدوث اصابات العمل، وبالتالي لرص

كما يمكن استخدامه إلبالغ الموّظفين ومنظمات الموظفين والعّمال ومنظمات العّمال بشأن المخاطر المرتبطة 

 بعملهم وبمكان عملهم، فيتمكنون حينها من اتخاذ التدابير الوقائية بأنفسهم؛ ولتقييم كفاءة التدابير الوقائية؛

ً لتأمين قاعدة لصنع  ولتقدير عواقب اصابات العمل، خاصة في ما يتعلق بخسارة األيام أو التكلفة؛ وأيضا

السياسات الهادفة إلى تشجيع الموظفين ومنظمات الموظفين والعمال ومنظماتهم على إدخال تدابير وقاية من 

 الحوادث.

 

 



 المفاهيم:

روحة أدناه من القرار الذي يتعلق باحصاءات اصابات العمل يتم اشتقاق التعاريف للمفاهيم الرئيسة المط

)الناجمة عن حوادث العمل(، والذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء احصاءات العمل في 

guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics-) 8991عام 

en/index.htm--7528/langstatisticians/WCMS_08-labour-of-conferences-international-by-adopted.) 

حوادث العمل: حدث غير متوقّع وغير مخّطط له، بما في ذلك، أعمال عنفية، ناجم عن العمل أو له عالقة 

بالعمل، ويؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر باي اصابة أو مرض أو وفاة. تعتبر حوادث العمل حوادث سفر أو 

تأدية العمل؛ الذي يتمثّل بنشاط اقتصادي أو في العمل عند تنقّل أو حادث طريق حيث يصاب العّمال أثناء 

 االهتمام بأعمال صاحب العمل.

إصابات العمل: أي إصابة شخصية، أو مرض أو وفاة ينجم عن حادث عمل. تختلف اصابات العمل عن 

تم ي أمراض العمل، التي تحدث نتيجة التعّرض لفترة زمنية معينة إلى عوامل خطر مرتبطة بنشاط العمل.

 االشتمال على األمراض في حال نجم المرض عن الحادث بشكل مباشر فقط.

قيد الدرس والذين العّمال في المجموعة المرجعية: هم يشيرون إلى متوسط عدد العّمال في مجموعة معينة 

 يغطيهم مصدر االحصاءات المعنية بإصابات العمل )كهؤالء االشخاص الذين ينتمون إلى جنس معين أو إلى

نشاط اقتصادي معيّن، أو عمل أو منطقة أو فئة عمرية، أو أولئك الذي يغطيهم مخطط تأمين معين، أو أنظمة 

 االبالغ عن الحوادث أو المسوح األسرية أو المؤسسية(.

 عمل.دث الاإصابات العمل المميتة: إصابات العمل التي تؤدي إلى الوفاة خالل سنة واحدة من تاريخ حصول ح

إصابات العمل المميتة: حالة عامل تعّرض إلصابة مميتة كنتيجة لحادث عمل واحد، وحيث حصلت حاالت 

 الوفاة خالل سنة واحدة من تاريخ الحادث.

 :التعليقات والقيود

 قد تنشأ مشكلة القصور في االبالغ عن اصابات العمل، حيث يجب وضع االنظمة المناسبة في مكانها لضمان

ما زالت موجودة في البلدان  غم من أن مشكلة القصور في اإلبالغوجودة البيانات. بالر أفضل عملية إبالغ

ب أن يكون يجوعلى كافة المستويات االنمائية، إال أنه قد يكون ذات اشكالية كبيرة في بعض البلدان النامية. 

 لمستخدمي البيانات الوعي حيال هذه المسألة عند تحليل البيانات.

ت البيانات من سجال يحصل أيضاً في حاالت حيث يتم توحيد وج لحاالت إصابات العمل قداالحتساب المزد

 للحصول على احصاءات أكثر شمولية. مختلفة )السجالت التي تبقيها وكاالت متنوعة على سبيل المثال(

ت. وعند عوضاً عن المستويا بسبب المسائل التي تتعلق بجودة البيانات، من األفضل تحليل توجهات المؤشر

قياسها على فترة زمنية محددة، يمكن أن تظهر البيانات التقّدم أو التدهور في السالمة والصحة في العمل، 

 حوادثجة وقد يحصل تغير كبير سنوي نتي لوقائية. إن هذا المؤشر يتسم بالتقلّبوبالتالي مدى كفاءة التدابير ا

 يجب تحليل التوجهات المعنية بالموضوع. . لذا وطنية مصائبتكون ملحوظة أو متوقعة إنما غير 
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 المنهجية

 طريقة االحتساب:

لة، بما أن االحصاءات الخاصة صابات العمل المميتة وغير المميتة يتم قياسها منفصإن معدالت التردد إل

صابات المميتة تميل للحصول من مصدر مختلف عن المصدر الذي تأتي منه االصابات غير القاتلة، مما باإل

 يجعل مجموعهما في مجموع اصابات العمل غير دقيق.

يتم احتساب معدل ترّدد اصابات العمل المميتة على أنه عدد الحاالت الجديدة من االصابات المميتة خالل 

السنة المرجعية مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلها العاملين في المجموعة المرجعية أثناء السنة 

 .8111.111المرجعية، مضروب ب 

وبالمثل يتم احتساب معّدل ترّدد اصابات العمل غير المميتة على أنه عدد الحاالت الجديدة من االصابات غير 

المميتة خالل السنة المرجعية مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلها العاملين في المجموعة المرجعية 

 .8111.111أثناء السنة المرجعية، مضروب ب 

يجب أن يكون القاسم عدد الساعات التي شغلها العاملون فعلياً. وحين يتعذّر هذا االمر، يمكن احتساب مثالياً، 

ن العمل عالقاسم على أساس ساعات العمل المعتادة مع األخذ باالعتبار االستحقاقات الخاصة بفترات الغياب 

 والعطل الرسمية.جازات المدفوعة واالجازات المرضية المدفوعة المدفوع األجر، كاإل

وإذا ما كانت البيانات التي يحتاج إليها أمر احتساب متوسط معدل العاملين غير موجودة، يجب حينها أن يتم 

تحويل عدد العاملين بدوام جزئي إلى ما يعادل الدوام الكامل. على سبيل المثال، إذا ما كان األشخاص العاملين 

ً  صابات العمل المميتةالمتعلقة بإ حصاءاتلحسابهم لم يتم تغطيتهم من قبل مصدر اال ن يتم أ يجب أيضا

 استخراجهم من القاسم.

 التفصيل:

 يجب أن يتم تفصيل هذا المؤشر بحسب الجنس ووضع الهجرة.

 وكلما أمكن، من المفيد أيضاً أن يتم تفصيل المعلومات بحسب النشاط االقتصادي والوظيفة.

 :جميع البيانات على المستوى الوطنيمن أجل تالوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان 

يمكن استخالص هذا المؤشر من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك، أنواع المختلفة من السجالت 

 مسوح المؤسسية.الإلخ(، والمسوح األسرية و االدارية )سجالت التأمين، سجالت التقّصي الخاص بالعمل،

  بيئة العمل اآلمنة، 9دليل منظمة العمل الدولية، مؤشرات العمل الالئق، المفاهيم والتعاريف، الفصل ،

 831على الرابط التالي: النسخة االولى، الصفحة 
en/index.htm--gration/resources/pubs/WCMS_229374/langhttp://www.ilo.org/inte 

  :القرار الخاص باحصاءات اصابات العمل )الناجمة عن حوادث العمل(، على الرابط التالي
-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

en/index.htm--statisticians/WCMS_087528/lang-labour-of-conferences-international 
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 التشريعات الخاصة بالسالمة والصحة المهنيّتَين، عدة البيانات العالمية بشأن قاLEGOSH على ،

 http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_217849/lang--الرابط التالي:

en/index.htm 

  :احصاءات االصابات المهنية من المسوح االسرية والمسوح المؤسسية، على الرابط التالي
en/index.htm--http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_173153/lang 

 

 دة:ضمان الجو

يتم بشكل دوري التحقّق من نوعية البيانات واتساقها للتصديق على البيانات قبل نشرها في قاعدة البيانات 

 الخاصة بمنظمة العمل الدولية.

صاءات حن خالل استبيانها السنوي الخاص بإيتم رفع التقارير إلى قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية م

 األخرى ذات الصلة. وزارات العمل أو الوكاالت الوطنيةو االحصاءات الوطنية، من قبل مكاتب العمل

 مصادر البيانات

 االدارية كسجالت االنظمة الوطنية لإلبالغ إن مصادر البيانات الموصى بها هي أنواع مختلفة من السجالت

جالت والتعويضات، وسعن االصابات المهنية )سجالت التحقيق المهني والتقارير السنوية؛ سجالت التأمين 

الوفيات( تكملها المسوح األسرية )خاصةً من أجل تغطية مؤسسات القطاع غير الرسمي والعاملين لحساب 

 أنفسهم( و/أو المسوح المؤسسية.

بحاالت اصابات  ( إذا ما كانت االحصاءات ترتبط مباشرةً 8بشكل واضح  ويجب أن تحّدد البيانات الوطنية

عنها )إلى نظام ابالغ عن الحوادث أو إلى مخطط تعويض عن حادثة( وتم التعويض عنها  مهنية تم اإلبالغ

أسرية أو مؤسسية( )من قبل مخطط ضمان على الحوادث( أو تم تحديدها بطريقة أخرى )من خالل مسوح 

صابة جراء الحوادث تُستثنى من االحصاءات، كما حاالت المرض المهني وحاالت اال ( إذا ما كانت2و

 .وصىي

 ر البياناتتواف

 جمع البيانات:

ربع حصاءات العمل في الالخاص بإيقوم قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية بإرسال استبيانه السنوي 

الثاني من كل عام، طالباً البيانات العائدة للسنة التي سبقت، مع انتظار تلقّي االحصاءات ذات الصلة ومعالجتها 

 صابات العمل من خالل هذه الوسائل.ن. ويتم جمع االحصاءات الخاصة بإكونشرها في أقرب وقت مم

 البيانات: إصدار

( على شبكة ILOSTATقسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية )بشكل مستمر تحديث قاعدة بيانات  يتم

صابات اصة بإالخل عام، تتوفر االحصاءات االنترنت لتشمل االحصاءات التي يتم تلقيها حديثاً ومعالجتها. بشك

لمعظم الدول في الربع الثالث من السنة أو على األكثر في الربع األخير  ILOSTATالعمل في قاعدة بيانات 

 حصاءات.منها الذي يلي السنة المرجعية لإل

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_217849/lang--en/index.htm
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 لبياناتلمزّودة باالجهات ا

 .لتحقيق المهني، التأمينات الوطنية، و/أو مكاتب االحصاءات الوطنيةوزارات العمل، ا

 الجهات المجّمعة للبيانات

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.ilo.org/ilostat 

 الموارد:

ILOSTAT:  

www.ilo.org/ilostat 

 دليل مؤشرات العمل الالئق:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 

القرار الخاص باحصاءات االصابات المهنية )الناجم عن الحوادث المهنية( المعتمد من قبل المؤتمر الدوري 

-http://www.ilo.org/global/statistics-andالسادس عشر لخبراء احصاءات العمل في العام 8991: 

databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-

statisticians/WCMS_087528/lang--en/index.htm 
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