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اتج  8.1الغاية  ى نمو الن ى النمو االقتصادي الفردي وفقًا للظروف الوطنية، وبخاصة الحفاظ عل الحفاظ عل

ة  ي بنسب ي اإلجمال ي أقل البلدان نمواً  المائة في 7المحل ا ف ى األقل سنوي  عل

 الحقيقي للفردمعدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 8.1.1 المؤشر 

 المنظمة

 (.UNSDباألمم المتحدة ) ةاإلحصائي شعبال 

 التعريف

الحقيقي  GDPالحقيقي للفرد الواحد كنسبة مئوية من التغيير في  GDPُيحسب معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي

باألسعار الثابتة على عدد سكان البلد أو المنطقة. تقاس بيانات  GDPيتم حسابه للفرد بقسمة وللفرد بين سنتين متتاليتين. 

 اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالدوالر األمريكي الثابت لتسهيل حساب معدالت النمو وتجميع بيانات الدولة.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 الحقيقي للفرد على النحو التالي: GDPُيحسب معدل النمو السنوي 

للدولة أو المنطقة إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار  2010لحقيقي السنوي بالعملة المحلية بأسعار ا GDPتحويل 

 .2010الصرف لعام 

الحقيقي السنوي للفرد الواحد بالدوالر األمريكي بأسعار GDP قسمة الناتج على سكان البلد أو المنطقة للحصول على الناتج 

2010. 

 باستخدام الصيغة التالية: t + 1الحقيقي للفرد في السنة GDP  ـحساب معدل النمو السنوي ل

𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐺(𝑡 + 1) − 𝐺(𝑡)

𝐺(𝑡)
  × 100 

 حيث أن:

 G (t+1)  هو اجمالي الناتج المحلي GDP بالدوالر األمريكي في السنة التالية  2010الحقيقي للفرد في عامt + 1. 

G (t)  اجمالي الناتج المحلي  هو GDP بالدوالر األمريكي. 2010الحقيقي للفرد في عام 

 صنيفالت

األساسية  من الممكن تقسيم بيانات البلد حسب المنطقة، إذا تمكنت البلدان من توفير البيانات اإلقليمية )حسب المنطقة(

 التي تتوافق مع بيانات الحسابات الوطنية لعمل التصنيف.

 ات المفقودة معالجة البيان
 على المستوى المحلي

، يتم استخدام إجراءات التقدير للحصول على تقديرات ةالرسمي ةالسنوي GDPعندما ال تتوفر مجموعة كاملة من بيانات 

السالسل الزمنية بأكملها. في حال عدم توفر البيانات الكاملة؛ يستخدم التسلسل الهرمي لمصادر البيانات لجمع المعلومات 

بتطبيق إجراءات التقدير للحصول  المنطقة. ثم يتم استخدام البيانات المجمعة إما مباشرة أو سابات الوطنية للبلد أوعن الح

 .GDPعلى البيانات السنوية للناتج المحلي اإلجمالي 
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 إذا كانت البيانات الرسمية غير متوفرة، فإن اختيار مصادر البيانات يعتمد على التسلسل الهرمي التالي:

المنشورات الرسمية والمواقع اإللكترونية للمكاتب اإلحصائية الوطنية أو البنوك المركزية أو الوزارات الحكومية ذات  .1

 صلة.

اإلحصاءات الرسمية المنشورة بواسطة المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية والبنك المركزي األوروبي ومنظمة  .2

 .( ألعضائهاOECDالتعاون االقتصادي والتنمية )

 المعلومات المقدمة من البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة. .3

المسوحات والتقديرات االقتصادية التي أعدتها اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة )أي لجنة األمم  .4

واللجنة  (ECLAC) يبي( واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار(UNECEالمتحدة االقتصادية ألوروبا 

( واللجنة UNECA( واللجنة االقتصادية ألفريقيا )ESCAPاالقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )

 (.(ESCWA االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

منشورات المنظمات الدولية مع التركيز القوي على جمع البيانات اإلحصائية )بما في ذلك بنوك التنمية  .5

ليمية(.المصدر األكثر شيوًعا المستخدمة في كل منهما : آسيا: بنك التنمية األسيوي، المجتمع االقتصادي اإلق

، أفريقيا: بنك التنمية األفريقي، (SPC)(، صندوق النقد العربي، أمانة مجتمع المحيط الهادئ ASEANاألسيوي )

،  (UEMOA)النقدي االقتصادي لغرب افريقيا  ، االتحاد (BEAC)االحصاءات األفريقية، مصرف دول وسط افريقيا 

، اخرى: البنك (ECCB)(، بنك التنمية الكاريبي، بنك شرق الكاريبي المركزي (CARICOMامريكا: الجماعة الكاريبية 

( لغير اعضاء الدول اللجنة اإلحصائية للثروة OECDالمركزي األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 ول المستقلة.  المشتركة للد

التقديرات والمؤشرات من المنظمات الدولية األخرى. المصادر المستخدمة األكثر شيوعًا هي: صندوق النقد  .6

 ( والبنك الدولي.IMFالدولي )

المجموعات المتخصصة للمنشورات أو المواقع اإللكترونية. المصادر المستخدمة األكثر شيوعًا هي: مجلس التعاون  .7

البنك  SADC(، الجنة المركزية لمحافظي البنوك في APECن االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )الخليجي، التعاو

 اإلسالمي للتنمية، ومركز التدريب اإلحصائي للبلدان اإلسالمية. 

البيانات االقتصادية من مقدمي الخدمات التجارية وغيرها من المصادر، وأكثر المصادر شيوعا هي: وحدة  .8

 تصادية ووكالة االستخبارات المركزية األمريكية.االستخبارات االق

المعلومات من البلدان المجاورة في حال عدم وجود مصدر بديل. )سويسرا للختنشتاين، فرنسا لموناكو، ايطاليا  .9

 لسان مارينو، وبعض جزر المحيط الهادي لبعضها اآلخر(.

 عملية الجمع

إلى البلدان أو المناطق لجمع أحدث البيانات عن الحسابات  ((UNSD قسم الحسابات الوطنية في(NAQ) كل عام يرسل

الوطنية السنوية الرسمية بالعملة المحلية. من أجل التخفيف من عبء تسجيل بيانات الدولة للمنظمات الدولية واإلقليمية 

تصادية باألمم المتحدة (، اللجنة االق(OECD البيانات من منظمات التعاون االقتصادي والتنمية (UNDSD) تستقبلالمختلفة. 

(ECE) ةالكاريبي جماعةوال (CARICOM) .نيابة عن ناخبيهم 

خطاء. ويشمل إجراء التحقق األالرسمية بالعملة المحلية لمراجعة  وطنيةومن ثم يتم التحقق من صحة بيانات الحسابات ال  

من الصحة ضمان بأن المجاميع تساوي مجموع مكوناتها، ومن ثم يتم تمثيل سلسلة البيانات التي يتم توفيرها في جداول 

باألسعار المحلية والثابتة إلى دوالرات أمريكية عن طريق تطبيق  GDP. بعد ذلك يتم تحويل سلسلة مستمرمتعددة بشكل 
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. في حال عدم وجود تلك التحويالت )الى معدالت( يتم (IMF) الدوليالصرف كما ذكر صندوق النقد  معدل مقابل أسعار

 كالمعدالت الرسمية والمعدالت الرئيسية.  (IMF)استخدام معدالت أخرى من صندوق النقد الدولي 

سعار الصرف المعدلة معدل أ UNSDفي الحاالت التي تشهد فيها الدولة تحريف ملحوظ في تلك التحويالت؛ تستخدم 

أو معدل الصرف العملي في األمم  (IMF)( كمعدل صرف بديل التي وصى بها صندوق النقد الدوليPAREحسب السعر )

بتصحيح التأثيرات المحرفة لتفاوت التغيير في األسعار التي ال تنعكس بشكل  PAREعلى  معتمدالمتحدة. يقوم التحويل ال

والحسابات الوطنية األخرى التي  GDPبالتالي قد تم تعديل المستويات الغير واقعية في  جيد في معدالت التحويل األخرى.

تم التعبير عنها بالدوالر األمريكي لفترة زمنية معينة لغرض تحسين التحليل االقتصادي على صعيد المستويات الوطنية 

 واالقليمية والمحلية.

قة للتأكد من أن التقديرات أعدت باستمرار من سنة إلى أخرى. باإلضافة تقارن التقديرات المشتقة لكل سنة بالسنوات الساب

 إلى ذلك يتم تحليل معدل النمو من سنة إلى أخرى لتحديد الشذوذ في البيانات.

 الحقيقي لكل فرد. GDPسكانها للحصول على  على عددلكل بلد  GDPسلسلة يقسم السعر الثابت ل

 http://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf ية تقدير البيانات:تتوفر المزيد من المعلومات حول منهج

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات

 شهر فبراير من كل عام للبيانات المتاحة حتى نهاية السنة الماضية.يبدأ استطالع الحسابات الوطنية في 

 إصدار البيانات

 .ديسمبر من كل عام

 مقدمي البيانات

تقديرات الحسابات الوطنية الرسمية  المسؤولة عن تجميع المصارف المركزيةأو مكاتب اإلحصاء الوطنية، الوكاالت الوطنية 

 .للبلد أو المنطقة

 

 

  

http://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
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ا،  8.2 الغاية اجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجي ى من اإلنت تحقيق مستويات أعل

القيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة ى القطاعات المتسمة ب  واالبتكار، من خالل التركيز عل

 لكل موظفالحقيقي ( (GDPالناتج المحلي  معدل النمو السنوي إلجمالي  8.2.1المؤشر 

 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

 نسبة التغيير السنوية في إجماليعلى أنه  الحقيقي لكل موظف( (GDPالناتج المحلي  معدل النمو السنوي إلجمالي يعرف

 .شخص موظفالحقيقي لكل ( (GDPالناتج المحلي 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 =  
𝐺𝐷𝑃 𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 وهي  

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل موظف= )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة / مجموع الموظفين(

 المرجعية.يجب أن يشير البسط والمقام للمعادلة أعاله إلى نفس الفترة 

 الحقيقي لكل موظف يتم حسابه على النحو التالي:إلجمالي الناتج المحلي معدل النمو السنوي و

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 
 

=  
(𝐿𝑎𝑏𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑛) – (𝐿𝑎𝑏𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑛 −  1)

(LabProd in year n −  1)
× 100 

 حيث أن:

LabProdالحقيقي اجمالي الناتج المحلي  : هو   (real GDP)لكل موظف. 

(n) و(n-1).تمثل الفترة الزمنية المرجعية و الفترة التي تسبقها : 

 صنيفالت

 لهذا المؤشر. صنيفت تطلبال ي 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

قيم العمالة المفقودة على مستوى تعويض ل Multivariate Regression)) تستخدم تقنيات االنحدار متعدد المتغيرات

 البالد. 

 Aدية: وللحصول على وصف تفصيلي للمنهجية المستخدمة، يرجى الرجوع إلى نماذج المؤشرات االقتصا

 ( متاح في:2010مراجعة المنهجية )منظمة العمل الدولية، جنيف،

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

 

http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang--en/index.htm
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 عملية الجمع

من قاعدة  2005المحلي باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي لعام  الناتج جماليتقديرات ا (ILO)تستخدم منظمة العمل الدولية

مستمدة من ال موظفونعن الالمستوى الوطني تقديرات و ،بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي

ت نمو إنتاجية العمل على الخاص بمنظمة العمل الدولية لحساب مستويات معدال TEM أو من مسوحات األسريةال

 المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 ال يوجد 

 اصدار البيانات

 مايو(. -)يناير سنويامرتين إلنتاجية العمالة و تقاريرها الخاصة بالعمالة و النظرة االجتماعية   ILOكل من تقديرات  يتم إصدار 

 مقدمي البيانات

 أو بعض الوكاالت ذات صلة. اإلحصاء الوطنية، وفي بعض الحاالت وزارات العملمكاتب 
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اجية، فرص العمل الالئق،  8.3الغاية  ي تدعم األنشطة اإلنت اسات الموجهة نحو التنمية والت تعزيز السي

ى ي عل ى إضفاء الطابع الرسم ى اإلبداع واالبتكار، والتشجع عل المشاريع  مباشرة األعمال الحرة، القدرة عل

ى الخدمات المالية ة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، وذلك من خالل الحصول عل اهي  المتن

 نسبة العمالة غير الرسمية من مجموع العمالة، بحسب القطاع  والجنس 8.3.1المؤشر 
 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

يعرض هذا المؤشر حصة العمالة المصنفة كعمالة غير رسمية في االقتصاد الكلي ، وبشكل منفصل في الزراعة وغير 

 الزراعية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 

 100× من إجمالي العمالة = )العمالة غير الرسمية( / )إجمالي العمالة(  الرسميةنسبة العمالة غير 

 100× لزراعة = )العمالة غير الرسمية في األنشطة الزراعية( / )إجمالي العمالة في الزراعة( نسبة العمالة غير المهيكلة في ا

في العمالة غير الزراعية = )العمالة غير الرسمية في األنشطة غير الزراعية( / )إجمالي العمالة  الرسميةنسبة العمالة غير 

 100× في األنشطة غير الزراعية( 

 
 التصنيف

 المتعلقة بهذا المؤشر مصنفة حسب القطاع والجنس. ُتطلب البيانات

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

ت ذات وكاالاستبيانها السنوي بشأن إحصاءات العمل إلى جميع ال ILOترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

االخيرة لطلب الحصول على البيانات السنوية  ؛اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، وما إلى ذلك(الصلة داخل كل بلد )المكتب 

. يتم SDGبشأن العديد من موضوعات ومؤشرات سوق العمل، بما في ذلك العديد من مؤشرات  مراجعةوأي  وفرة،المت

، حصاءات عن طريق هذا االستبيانسم اإلقمن اإلحصاءات المقدمة إلى إدارة منظمة العمل الدولية ل 8.3.1حساب المؤشر 

 دقيقةأو من خالل معالجة مجموعة البيانات ال، وكذلك من خالل اتفاقيات خاصة مع المكاتب اإلحصائية إلقليمية والوطنية

 الخاصة بمسوحات القوى العاملة الوطنية.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

استبيانها السنوي حول إحصاءات العمل عادة في الربع الثاني، بهدف  ترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية

 . على حد أقصى الحصول على اإلحصاءات المطلوبة بحلول الربع الثالث أو نهاية السنة

 إصدار البيانات

على اإلنترنت بشكل مستمر لتعكس  ILOSTAT لقسم اإلحصاء من منظمة العمل الدولية يتم تحديث قاعدة بيانات

 .اسبوعًياحصاءات المجمعة والمعالجة اإل

 مقدمي البيانات
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 مكاتب اإلحصاء الوطنية.

ى عام  8.4الغاية  ًا حت اج، تدريجي ي مجال االستهالك واإلنت ي استخدام الموارد العالمية ف تحسين الكفاءة ف

ي، وفقا لإلطار العشري للبرامج 2030 ى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئ ي إل بشأن ، والسع

م البلدان المتقدمة النمو بدور ا اج المستدامين، مع قي ادة االستهالك واإلنت  الري

 المحليالناتج  يإلجمالواألثر المادي ، لكل فرد ، األثر المادياألثر المادي 8.4.1المؤشر 

 المنظمة

 (.UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) 

 التعريف

إجمالي األثر المادي هو و  د.لنسبة استخراج المواد العالمية إلى الطلب النهائي المحلي في الب و( هMFاألثر المادي )

 الغير معدنية.المعدنية و الخاماتومجموع األثر المادي للكتلة الحيوية، والوقود الصخري، 

 المنهجية
 طريقة الحساب

المواد ما يعادل ( مطروًحا منه DEاالستخراج المحلي ) ( باإلضافة إلىIMRMEعادل واردات المواد الخام )بما ييتم حسابه 

، عالمييتم توظيف إطار مدخالت ومخرجات لمواد األولية للطلب النهائي لالحتياجات انسبة ول(. EXRMEالخام من الصادرات )

. عام Wiedmann et alأدوات التحليل موصوفة بالتفصيل في  I-Oعلى هذه الطريقة تعتمد و(. MRIO)متعدد األقاليم 

 MRIO( وهو اإلطار Lenzen et al. 2013الذي طورته جامعة سيدني، أستراليا ) EORA MRIOويستند إلى إطار  2015

 الراسخ دولًيا واألكثر تفصياًل وموثوقية حتى اآلن.

 التصنيف

 ،االستهالك األسريإلى أربع فئات للمواد الرئيسية، وهو عدد متفاوت من القطاعات االقتصادية ) MFيمكن تصنيف مؤشر 

 واستثمار رأس المال( والطلب النهائي األجنبي )أي الصادرات(.، واالستهالك الحكومي

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

يتم التعويض عن القيم المفقودة بالصفر في حال عدم وجود قيمة حقيقة موجبة مسجلة رسمًيا؛ في مجموعة البيانات 

إما   "0.0"ستخدمة وألي من المكونات األساسية والتي تشكل هذا المجموع الكلي. بمعنى أنه يمكن تمثيل األساسية الم

NA  حقيقي أو مزيج من كليهما. 0.0 أو  

 عملية الجمع

 البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى.بجمع  (IRP Global Water Flow and Productivity)  مجموعة عمل قومت

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 قيد المناقشة

 إصدار البيانات

 2017سبتمبر  11

 مقدمي البيانات

 .مكاتب اإلحصاء الوطنية



تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة  

 الهدف الثامن الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

9 

استهالك المواد المحلية، استهالك الفرد من المواد المحلية، استهالك المواد  8.4.2المؤشر 
 محليالناتج إلجمالي الالمحلية 

 المنظمة

 (.UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) 

 التعريف

 Materialالمحاسبي ) التدفق ارمعي مؤشر ( هوDomestic Material Consumption- DMCاستهالك المواد المحلية )

Flow Accounting- MFAلمواد في االقتصاد الوطني.ااستهالك  الذي يسجل( و 

 المنهجية 

 طريقة الحساب

( Domestic Extraction-DE) ةاستخراج المواد المحلي ( باإلضافة إلىDirect Import-IMباشرة )ميتم حسابها كواردات 

كمية المواد التي تستخدم في  DMCس يقي( مقاسة باألطنان المترية. Exports-EXالمواد من الصادرات ) مطروًحا منه

ة. يستند استخراجها محليًا وال تدخل في العملية االقتصاديتنظيم عملية العمليات االقتصادية. وال يشمل المواد التي تم 

DMC نهجيةمتطلبات ممع متناسبة مصدر البيانات  تكوننماذج لوضع يتطلب الذي على اإلحصاءات االقتصادية الرسمية و 

(MFA) . جميع الحسابات المعيارية و طرق الحسابات موضحة في أدلة EUROSTAT لحساباتMFA  في الطبعة األخيرة لعام

 .(SEEA)االقتصادية المتكاملة -ي لنظام الحسابات البيئيةجزء من االطار المركز  MFA. وأيًضا 2013

 التصنيف

. على أعلى المواد التابعة للفئاتإلى واردات، استخراج محلي وصادرات بواسطة عدد كبير من  DMCيمكن تقسيم مؤشر 

 44فئة مواد،  DMC 11عادة تسجل  ، الوقود الصخري، المعادن والخامات الغير معدنية.التجميعية الكتلة الحيويةمن مستوى 

  فئة مواد

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

يتم التعويض عن القيم المفقودة بالصفر في حال عدم وجود قيمة حقيقة موجبة مسجلة رسمًيا؛ في مجموعة البيانات 

 NAإما   "0.0"لي. بمعنى أنه يمكن تمثيل األساسية المستخدمة وألٍي من المكونات األساسية التي تشكل المجموع الك

 .حقيقي أو مزيج من كليهما 0.0 أو 

 عملية الجمع

 البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى.بجمع  (IRP Global Water Flow and Productivity) مجموعة عمل قومت

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 قيد المناقشة

 إصدار البيانات

 2017سبتمبر  11

 البياناتمقدمي 

 مكاتب اإلحصاء الوطنية
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ة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما  8.5 الغاية ي تحقيق العمال اب  ف ذلك الشب

 2030 واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام

والعمر  مهنةناث والذكور حسب المتوسط األجر في الساعة لموظفي اإل8.5.1 المؤشر 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

 مهنةيوفر هذا المؤشر معلومات حول متوسط األجر في الساعة من التوظيف مدفوع األجر للعاملين بحسب الجنس وال

 والعمر وحالة اإلعاقة.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

اإلحصاءات المتعلقة بمتوسط الدخل لكل ساعة حسب الجنس لحساب الفجوة في األجور بين الجنسين، على النحو ستخدم ت

 التالي:

𝐺𝐺𝐼 =
µ𝑀  − µ𝐹

µ𝑀
 × 100 

 حيث أن:

GGI (Gender pay gab) .هو مؤشر الفجوة في االجور بين الجنسين الذكور و االناث : 

mµ.متوسط أجور الذكور : 

 fµناث.: متوسط اجور اال 

 صنيفالت

 حالة اإلعاقة.، العمر، الوظيفة، ينبغي تفصيل هذا المؤشر حسب الجنس     

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد.      

 النشرتاريخ 

 ال يوجد.     

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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 معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8.5.2المؤشر 
 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

 القوى العاملة. منمعدل البطالة هي نسبة األشخاص العاطلين عن العمل 

 المنهجية
 طريقة الحساب

100معدل البطالة =  ×
مجموع البطالة

مجموع القوى العاملة
 

 صنيفالت

 حالة اإلعاقة.و الفئة العمرية، حسب الجنسيتم التصنيف 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

قيم العمالة المفقودة على مستوى لتعويض عن ل Multivariate Regression)) تستخدم تقنيات االنحدار متعدد المتغيرات

 البالد. 

 Aوللحصول على وصف تفصيلي للمنهجية المستخدمة، يرجى الرجوع إلى نماذج المؤشرات االقتصادية: 

 ( متاح في:2010مراجعة المنهجية )منظمة العمل الدولية، جنيف،

en/index.htm--CMS_120382/langhttp://www.ilo.org/empelm/pubs/W 

 عملية الجمع

ت ذات وكاالاستبيانها السنوي بشأن إحصاءات العمل إلى جميع ال ILOترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

الخيرة الطلب الحصول على البيانات السنوية  ؛الصلة داخل كل بلد )المكتب اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، وما إلى ذلك(

. يتم SDGبشأن العديد من موضوعات ومؤشرات سوق العمل، بما في ذلك العديد من مؤشرات  مراجعةوأي  وفرة،المت

، حصاءات عن طريق هذا االستبيانقسم اإلمن اإلحصاءات المقدمة إلى إدارة منظمة العمل الدولية ل 8.5.2حساب المؤشر 

 دقيقةأو من خالل معالجة مجموعة البيانات ال، إلقليمية والوطنيةاحصائية وكذلك من خالل اتفاقيات خاصة مع المكاتب اإل

 الخاصة بمسوحات القوى العاملة الوطنية.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

لجميع الجهات ذات الصلة استبيانها السنوي حول إحصاءات العمل  (ILO)ترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

حيث يتم تحديث الربع الثاني، بهدف الحصول على اإلحصاءات المطلوبة بحلول الربع الثالث أو نهاية السنة.  عادة فيخالل 

 تمجموعا معالجةخالل  من عليها الحصول تم التي والبيانات والوطنية اإلقليمية اإلحصائية المكاتب البيانات الواردة من

 ألنها) ILOSTAT في باستمرارلية ولدا لعملا لمنظمة ءإلحصاا إدارة قبل من األسرية لوطنيةا تللمسوحا الدقيقة تلبياناا

 (.الدولية العمل منظمة في اإلحصاءات إلدارة متاحة تصبح

 إصدار البيانات

على اإلنترنت بشكل مستمر لتعكس  ILOSTAT لقسم اإلحصاء من منظمة العمل الدولية يتم تحديث قاعدة بيانات

 .اسبوعًياة اإلحصاءات المجمعة والمعالج

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة العمل.

http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_120382/lang--en/index.htm
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الوظائف أو 8.6الغاية  ة الشباب غير الملتحقين ب التعليم أو التدريب بحلول  الحد بدرجة كبيرة من نسب

  2020 عام

سنة( وليسوا في التعليم 24و 15نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين  8.6.1المؤشر 
 التوظيف أو التدريبأو 

 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

سنة( وليسوا في التعليم أو التوظيف أو التدريب، المعروف أيضا باسم 24و 15نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

youth NEET rate . 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

𝑌𝑜𝑢𝑡ℎ 𝑁𝐸𝐸𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑦𝑜𝑢𝑡ℎ − (𝑦𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑦𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔) 

𝑦
 × 100 

 حيث :

Y :الشباب . 

employmentY :الشباب الموظفين.  

education or training Y :الشباب الطالب أو المتدربين الغير موظفين. 

 م مرتين عند طرحهم من إجمالي عدد الشباب.من المهم مالحظة أن الموظفين الشباب الطالب أو المتدربين ال يمكن حسابه

 يمكن التعبير عن الصيغة على النحو التالي:كما 

𝑌𝑜𝑢𝑡ℎ 𝑁𝐸𝐸𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑒

=
(𝑦𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 + 𝑦𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡) − (𝑦𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑦𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒)

𝑦
 × 100 

 حيث:

Y :الشباب. 

unemploymentY :الموظفين الغير الشباب.  

education or training Y:الشباب الطالب أو المتدربين الغير موظفين 

outside labor foreY.الشباب خارج نطاق القوى العاملة : 

 صنيفالت

 ال توجد حاجة إلى تصنيف لهذا المؤشر.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 
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 عملية الجمع

ت ذات وكاالاستبيانها السنوي بشأن إحصاءات العمل إلى جميع ال ILOترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

االخيرة حصول على البيانات السنوية لطلب ال ؛الصلة داخل كل بلد )المكتب اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، وما إلى ذلك(

. يتم SDGبشأن العديد من موضوعات ومؤشرات سوق العمل، بما في ذلك العديد من مؤشرات  مراجعةوأي  وفرة،المت

، حصاءات عن طريق هذا االستبيانقسم اإلمن اإلحصاءات المقدمة إلى إدارة منظمة العمل الدولية ل 8.6.1حساب المؤشر 

 دقيقةأو من خالل معالجة مجموعة البيانات ال، إلقليمية والوطنيةاوكذلك من خالل اتفاقيات خاصة مع المكاتب اإلحصائية 

 الخاصة بمسوحات القوى العاملة الوطنية.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

لجميع الجهات ذات الصلة العمل  استبيانها السنوي حول إحصاءات (ILO)ترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

حيث يتم تحديث عادة في الربع الثاني، بهدف الحصول على اإلحصاءات المطلوبة بحلول الربع الثالث أو نهاية السنة. خالل 

 تمجموعا معالجةخالل  من عليها الحصول تم التي والبيانات والوطنية اإلقليمية اإلحصائية المكاتب البيانات الواردة من

 ألنها) ILOSTAT في باستمرارلية ولدا لعملا لمنظمة ءإلحصاا إدارة قبل من األسرية لوطنيةا تللمسوحا الدقيقة تانالبيا

 (.الدولية العمل منظمة في اإلحصاءات إلدارة متاحة تصبح

 إصدار البيانات

على اإلنترنت بشكل مستمر لتعكس  ILOSTAT لقسم اإلحصاء من منظمة العمل الدولية يتم تحديث قاعدة بيانات

 .اسبوعًيااإلحصاءات المجمعة والمعالجة 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة العمل.

 

 

  



تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة  

 الهدف الثامن الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

14 

البشر  8.7 الغاية ى السخرة وإنهاء الرق المعاصر واالتجار ب ة للقضاء عل ضمان حظر واتخاذ تدابير فورية وفعال

ي ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع  وانهاء أسوأ أشكال عمل األطفال، بما ف

ه بحلول عام   2025أشكال

، حسب (سنة 17-5بين )نسبة وعدد األطفال الذين يعملون وتتراوح أعمارهم  8.7.1المؤشر 
 الجنس والعمر

 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) 

 (ILO) لعمل الدوليةمنظمة ا 

 التعريف

عدد االطفال المخروطين في العمل مقابل عدد االطفال المسجلين على أنهم عاملين خالل الفترة المرجعية )عادة أسبوع 

نسبة األطفال في العمل بعدد األطفال العاملين على العدد اإلجمالي لألطفال من تعداد  حسابيتم قبل االستبيان(. 

 . (17-5)األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين جميع يشمل  ؛ذا المؤشرالسكان. وألغراض ه

 المنهجية 
 طريقة الحساب

100 ×
 عدد األطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين17−5 عام

   العدد اإلجمالي لألطفال بين17−5 عام من السكان
= 5 عام −   عدد األطفال الذين تتراواح أعمارهم  بين 17

عام خالل األسبوع  5-17عدد األطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين ) عام: 5-17األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .100 × (عام من السكان 17-5اإلجمالي لألطفال بين  العدد÷  السابق للدراسة

خالل األسبوع عام  5-14اوح أعمارهم بين عدد األطفال العاملين الذين تتر سنة: 5-14األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .100 ×( عام من السكان 14-5العدد اإلجمالي لألطفال بين ÷ السابق للدراسة 

 صنيفالت

 الجنس، العمر. 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد بيانات. 

 النشرتاريخ 

 ال يوجد بيانات. 

 مقدمي البيانات

والدولية التي أجرت  والوكاالت الحكومية األخرى الوزارات وبعض خطوط (،االجزاء الوطنية )في معظمالمكاتب اإلحصائية 

 التي تم جمع بيانات من خاللها عن عمل األطفال.ية مسوحات القوى العاملة أو غيرها من المسوحات لألسر
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، بمن فيهم العمال المهاجرون، حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال 8.8 الغاية

ي الوظائف الغير  مستقرة وبخاصة المهاجرات، والعاملون ف

والغير مميتة، حسب الجنس وحالة  مميتةمعدالت تكرار اإلصابات المهنية ال 8.8.1المؤشر 
 المهاجرين

 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

لسكان المعنيون خالل لغير مميتة لكل ساعة عمل المميتة والمهنية الصابات اإلمعلومات عن عدد حاالت  يقدم هذا المؤشر

مرجعية. وهو مقياس لخطر اإلصابة المهنية القاتلة أو غير المميتة على أساس مدة التعرض لعوامل سلبية متعلقة الفترة ال

 إصابات العمل من معاناةلل المرجعيةالشخصية للعمال في المجموعة  الحتماليةا، ومقياس )معدل تكرار االصابات( بالعمل

 )معدل االصابات(.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

يتم حساب معدالت التكرار ومعدالت اإلصابات المهنية المميتة وغير المميتة بشكل منفصل، ألن اإلحصاءات عن اإلصابات 

 اإلصابات الغير مميتة. مصدر تأتي من مصدر مختلف عن قدالمميتة 

ساعة عمل في المجموعة المرجعية. وبالتالي يتم  1,000,000يتم التعبير عن معدل تكرار اإلصابة المهنية المميتة لكل 

 حسابها على النحو التالي:

مجموع عدد الساعات  ÷معدل تكرار اإلصابة المهنية القاتلة = )حاالت جديدة لإلصابة القاتلة خالل السنة المرجعية 

 1,000,000× املون في المجموعة المرجعية خالل السنة المرجعية( التي عمل فيها الع

 ب معدل تكرار اإلصابة المهنية الغير مميتة على النحو التالي:احسبالمثل يتم و

مجموع عدد  ÷معدل تكرار اإلصابة المهنية الغير مميتة = )حاالت جديدة لإلصابات الغير مميتة خالل السنة المرجعية 

 1,000,000× الساعات التي عمل فيها العاملون في المجموعة المرجعية خالل السنة المرجعية( 

التي يعمل فيها العمال في المجموعة المرجعية، وعندما ال  الفعلية يجب أن يكون المقام هو عدد الساعاتبطريقة مثالية؛ 

قات لفترات الغياب عن العمل مستحلعمل العادية مع مراعاة اليكون ذلك ممكًنا يمكن حساب المقام على أساس ساعات ا

 والعطالت الرسمية.ية المرضاالجازة مدفوعة األجر مثل اإلجازات المدفوعة األجر، و

عامل في المجموعة المرجعية، وبالتالي يتم حسابه على  100,000لكل  مميتةالمهنية الات يتم التعبير عن معدل اإلصاب

 النحو التالي:

العمال في المجموعة ÷ خالل السنة المرجعية لمميتة دل اإلصابة المهنية المميتة = )حاالت جديدة لإلصابة امع

 100,000× المرجعية خالل السنة المرجعية( 

 وبالمثل ُيحسب معدل وقوع اإلصابات المهنية غير المميتة على النحو التالي:

العمال في  ÷ ة لإلصابة غير المميتة خالل السنة المرجعيةمعدل اإلصابة المهنية غير المميتة = )حاالت جديد

 100,000× المجموعة المرجعية خالل السنة المرجعية( 

 . بشكل مكافئ عند حساب متوسط عدد العمال يجب تحويل عدد العاملين بدوام جزئي إلى دوام كامل
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 صنيفالت

يكون من المفيد أيضا أن تكون  أمكن ذلك.كلما ، يجب أن يكون هذا المؤشر مفصاًل حسب الجنس وحالة المهاجرين

 .والمهنة المعلومات مصنفة حسب النشاط االقتصادي

 معالجة البيانات المفقودة  
 على المستوى المحلي

 ال يوجد.

 عملية الجمع

ت ذات كاالواستبيانها السنوي بشأن إحصاءات العمل إلى جميع ال ILOترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

االخيرة لطلب الحصول على البيانات السنوية  ؛الصلة داخل كل بلد )المكتب اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، وما إلى ذلك(

. يتم SDGبشأن العديد من موضوعات ومؤشرات سوق العمل، بما في ذلك العديد من مؤشرات  مراجعةوأي  وفرة،المت

، حصاءات عن طريق هذا االستبيانقسم اإلدمة إلى إدارة منظمة العمل الدولية لمن اإلحصاءات المق 8.8.1حساب المؤشر 

 دقيقةأو من خالل معالجة مجموعة البيانات ال، إلقليمية والوطنيةاوكذلك من خالل اتفاقيات خاصة مع المكاتب اإلحصائية 

 الخاصة بمسوحات القوى العاملة الوطنية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

لجميع الجهات ذات الصلة استبيانها السنوي حول إحصاءات العمل  (ILO)ترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية 

 عادة في الربع الثاني، بهدف الحصول على اإلحصاءات المطلوبة بحلول الربع الثالث أو نهاية السنة. 

 إصدار البيانات

على اإلنترنت بشكل مستمر لتعكس  ILOSTAT من منظمة العمل الدوليةلقسم اإلحصاء  يتم تحديث قاعدة بيانات

 .اسبوعًيااإلحصاءات المجمعة والمعالجة 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. و/أو ، التأمينات الوطنية، رقابة العملوزارات العمل، 
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مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة  8.8.2المؤشر 
الجماعية( على أساس المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية. حسب 

 الجنس وحالة المهاجرين

 المنظمة

 (ILO) منظمة العمل الدولية

 التعريف

الدولية التي تسعى إلى قياس مستوى االمتثال الوطني سيغطي المؤشر جميع الدول األعضاء في منظمة العمل 

 .للحقوق األساسية

 المنهجية 
 طريقة الحساب

. )الجداول معايير التقييم ألصحاب العمل ومنظماتهم 2معايير التقييم للعمال ومنظماتهم والجدول 1 يوضح الجدول 

 (UNموضحة في البيانات الوصفية للمؤشر في موقع 

 صنيفالت

 ر.وحالة المهاجحسب الجنس 

 عالج البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

هيئة لل النصية مصادرالكمية كافية من المعلومات من لن يتم اإلبالغ عن هذا المؤشر بالنسبة للبلدان التي ال توفر فيها 

 .اإلشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية في سنة معينة

 مقدمي البيانات

المصادر النصية هي: تقارير لجنة الخبراء حول تطبيق . البيانات من المصادر النصية لمنظمة العمل الدوليةسيتم توفير 

بموجب االستعراض  الدوليةخطوط األساس  ،تقارير لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، االتفاقيات والتوصيات

الشكاوى المقدمة  ،من دستور منظمة العمل الدولية 24 التمثيل بموجب المادة الوطنية،السنوي إلعالن منظمة العمل 

 .من دستور منظمة العمل الدولية وتقرير لجنة حرية تكوين الجمعيات 26بموجب المادة 
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ي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة  8.9الغاية  احة المستدامة الت ى تعزيز السي وضع وتنفيذ سياسات تهدف إل

 2030 والمنتجات المحلية بحلول عام

الناتج المحلي المباشر للسياحة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي  8.9.1المؤشر 
 ومعدل النمو

 المنظمة

 (UNWTOمنظمة السياحة العالمية )

 التعريف

( بأنه مجموع جزء من إجمالي القيمة المضافة )باألسعار TDGDPُيعّرف الناتج المحلي اإلجمالي السياحي المباشر )

األساسية( الناتج عن جميع الصناعات استجابًة الستهالك السياحة الداخلي باإلضافة إلى مبلغ الضرائب الصافية على 

رعي: المنتجات والواردات المدرجة ضمن قيمة هذا اإلنفاق بأسعار المشترين. يعتمد المؤشر على حساب السياحة الف

، وهو معيار دولي اعتمدته اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة بمشاركة المكتب  2008اإلطار المنهجي الموصى به لعام 

 .ومنظمة السياحة العالمية االقتصاديومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  األوروبيةللجماعات  اإلحصائي

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 لسياحي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي )٪(:الناتج المحلي اإلجمالي ا

(
𝑡𝑑𝑔𝑑𝑝

𝑔𝑑𝑝
) ∗ 100 

 : الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة في معدل النمو

1)*100-)1-t/ tdgdp  t((tdgdp  

 صنيفالت

وبالتالي يمكن تصنيفها حسب الصناعات  من األنشطة اإلنتاجية التي تلبي احتياجات السياحة مباشرًة ، TDGDPُيشتق 

 السياحية )مثل أماكن اإلقامة للزوار ، وأنواع نقل الركاب المختلفة ، وما إلى ذلك(.

تصنيف / تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي المحلي للسياحة المباشرة ممكنة وهناك عدد من المناطق دون الوطنية التي 

يوجد إجماع على منهجية للقيام بذلك بطريقة موحدة مما يضر بإمكانية المقارنة  لديها معلومات عن هذا. ومع ذلك، ال

 يبدو أن جمع البيانات سيكون مبرًرا فقط لتلك المناطق التي تعتبر السياحة نشاًطا )اقتصادًيا( مهًما ،الدولية. على أي حال

 عالج البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 

نقل الركاب وفًقا لإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات وستستخدم منظمة السياحة العالمية اعتمادات السفر 

 :طريقة حساب الوكيل هي .TDGDP المتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي كوكيل لـ (BPM6) وموقف االستثمار الدولي
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 .100× لي اإلجمالي( نقل الركاب( / )الناتج المح اعتمادات)اعتمادات السفر + 

يمثل هذا المؤشر تقييًما أساسًيا لمساهمة السياحة االقتصادية في االقتصاد الوطني، وهو متاح إلى حد كبير لمعظم 

البلدان، وقابل للمقارنة دولًيا، وقابل للمقارنة مع المؤشرات االقتصادية األخرى. في الواقع، يتم إنتاج هذا المؤشر 

 .السياحة العالمية ونشره في قاعدة بياناتها العالمية بانتظام من قبل منظمة

 عملية الجمع

ترسل منظمة السياحة العالمية استبياًنا مملوًءا مسبًقا )بما في ذلك البيانات من المنشورات الرسمية والمواقع 

من أجل تخفيف عبء اإلبالغ . الناتج المحلي اإلجمالي للسياحةاإللكترونية الرسمية( إلى البلدان لجمع أحدث البيانات عن 

. اعضائها( نيابة عن OECDعن البلدان، تتلقى منظمة السياحة العالمية بيانات من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 على أساس سنوي.ه العملية يتم تنفيذ هذ

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

فيما  2019أغسطس  ان منظمة السياحة العالمية فيتبدأ عملية جمع البيانات الرسمية من البلدان التي تستخدم استبي

 .يتعلق بالبيانات المتاحة حتى نهاية العام السابق

 إصدار البيانات 

 2020فبراير 

 مقدمي البيانات

 .الوطنية للسياحة اإلداراتالوطنية و/أو  اإلحصائيةالمكاتب 
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ة  8.10الغاية  ى الخدمات المصرفي ة الحصول عل ى تشجيع إمكاني ة المحلية عل تعزيز قدرة المؤسسات المالي

ة للجميع، وتوسيع نطاقها أمين والخدمات المالي  والت

ألف بالغ، )ب( عدد آالت الصرف  100رف التجارية لكل ا)أ( عدد فروع المص 8.10.1المؤشر 
 ألف بالغ 100( لكل ATMsاآللي )

 المنظمة

 فريق مسح الوصول المالي(.- STAFFصندوق النقد الدولي ) 

 التعريف

 بالغ. 100,000( لكل ATMمن البالغين، عدد آالت الصرف اآللي ) 100,000عدد فروع البنوك التجارية لكل 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

أو الجهات التنظيمية المالية في يتم احتساب المؤشرات على أساس البيانات التي يتم جمعها مباشرة من البنك المركزي 

 البالد. صيغة الحصول على هذه المؤشرات هي:

= itبالغ 100,000عدد فروع البنوك التجارية لكل 
𝑖𝑡 عدد فروع البنوك التجارية 

𝑖𝑡 عدد السكان البالغين

100,000

 

بالغ =  100,000( لكل ATMsعدد آالت الصرف اآللي )
𝑖𝑡عدد االت الصرف اآللي 

𝑖𝑡 عدد السكان البالغين

100000

 

 حيث أن 

i: ،البلد  t: .السنة 

، في حين أن مصدر المعلومات للسكان FASومصدر المعلومات لعدد فروع البنوك التجارية وعدد أجهزة الصراف اآللي هو  

 البالغين هي مؤشرات التنمية العالمية.

 صنيفالت

تجميع حسب المنطقة وفًقا لتجميع األمم المتحدة جمع الويتم يتم توفير البيانات على المستوى المحلي حسب السنة. 

 اإلقليمية المقترحة.

 عالج البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

" عندما ال توجد خدمات أو مؤسسات في البالد أو ال n/aيتم تسجيل القيم المفقودة على أنها فارغة. ويتم استخدام "

 للوكاالت التنظيمية.تندرج تحت النطاق اإلشرافي 

 عملية الجمع

لبدء عملية المسح السنوي. يتم تجميع البيانات من قبل  FASبالتواصل مع المشاركين في  FASفي كل عام يقوم فريق 

معالجة البيانات  تللبلد. تم هتقديم معلومات آمنبالذي يسمح  ICSالبلدان وإرسالها إلى صندوق النقد الدولي من خالل 

 .FASا بواسطة فريق والتحقق منه
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مع سلطات البلد للحصول على توضيحات أو تعديالت  FASبعناية، وعند الضرورة يعمل فريق  التقديماتكما تتم مراجعة كل 

، يمكنهم القيام بذلك سجلةبلد إلضافة معلومات إضافية ذات صلة بالبيانات المالعلى البيانات المقدمة. وفي حال حاجة 

 .2017  في دورة  (data.imf.org/fas)تم نشر المشاركات على موقع:  .ICS  فيةالبيانات الوص بواسطة

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 أساس سنوي. على حدثت، جمع البيانات 2018حوالي نهاية مارس  2018جمع البيانات لعام  دورةإطالق  من المخطط

 إصدار البيانات

، مع النشر الكامل في FASعلى أساس متجدد بمجرد مراجعة الطلبات والتحقق منها من قبل فريق  FASيتم نشر بيانات 

 نهاية سبتمبر من كل عام.

 مقدمي البيانات

 المالية األخرى. منظماتال البنوك المركزية أو

 حساب في أو بنكيلديهم حساب  لذينسنة فما فوق( ال 15نسبة البالغين )8.10.2 المؤشر 
 خدمات الهاتف النقال المالية. أو لديهم مؤسسة مالية أخرى

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

أو أي  ات بنكية )خاص أو مشترك(حساب لذين يملكونعاًما فأكثر( ال 15النسبة المئوية للبالغين )الذين تتراوح أعمارهم من 

 شهرا الماضية. 12 ـتف النقال المالية في العلى خدمات الها حاصلين أونوع آخر من المؤسسات المالية 

 المنهجية
 طريقة الحساب

يعتمد المؤشر على البيانات التي يتم جمعها من خالل المسوحات الفردية في كل دولة مع عينات مماثلة. كما يتم استخدام 

 المناسبة في حساب المجاميع على مستوى البلد. المعاينةأوزان 

 صنيفالت

 ، الجنس. المدن/القرىحسب الدخل، العمر، مستوى التعليم، 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

 البيانات قابلة للمقارنة عبر البلدان حسب التصميم.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات كل ثالث سنوات.

 إصدار البيانات

2017 

 البياناتمقدمي 

 ال يوجد. 
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ة  a.8 الغاية  ادة  المعون ي االتجارة  لدعمزي امية، وبخاصة البلدانف ي ذلك من  األقل لبلدان الن نموا، بما ف

ى البلدان التحسين خالل اإلطار  التجارة إل ة ب ة المتصل  نمواً األقل المتكامل للمساعدة التقني

 ارة والمدفوعاتالتزامات التج المقدمة من أجلالمعونة  a.1.8المؤشر 

 المنظمة

 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 التعريف

 Officialلمساعدة اإلنمائية الرسمية )لمجموع اإجمالي المدفوعات وااللتزامات  يعرف هذا المؤشر على أنه 

Development Assistance ODA المعونة من أجل التجارة. مانحي( من جميع 

 المنهجية
 الحسابطريقة 

من جميع   (Other Official Flows OOF)التدفقات الرسمية األخرى و ODA) ) المساعدة اإلنمائية الرسميةتدفقات مجموع 

 المانحين إلى البلدان النامية من أجل التجارة.

 صنيفالت

التجارية واللوائح  ، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع المعونة، السياسةةالمانح على حسب الجهةيتم تصنيف المؤشر 

 والقطاعات الفرعية لتعديل التجارة ذات الصلة، وما إلى ذلك.

 عالج البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 نظًرا لجودة إعداد التقارير، ال يتم إعداد أي تقديرات للبيانات المفقودة.

 عملية الجمع 

في كل بلد، يكون عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية  DACمسؤول عن جمع إحصائيات  معد التقارير اإلحصائية

 أو المالية وما إلى ذلك.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

تم نشره في  2015يتم نشر البيانات على أساس سنوي في ديسمبر لتدفقات العام السابق. التدفقات المفصلة لعام 

 .2016ديسمبر 

 إصدار البيانات

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

، في اإلدارات الوطنية )وكاالت المعونة ةاإلحصائي معدي التقاريرالبيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل تقرير يتم 

 وزارات الخارجية أو المالية، إلخ(.
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ي لمنظمة العمل  وظيفيل استراتيجية عالمية لتشغوضع وتb.8 الغاية  اق العالم الشباب وتنفيذ الميث

 2020 الدولية بحلول عام

وجود استراتيجية وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل الشباب، كاستراتيجية  b.1.8المؤشر 
 الوطنيةتوظيف أو كجزء من استراتيجية ال واضحة ومستقلة

 

 المنظمة

 .(ILO)منظمة العمل الدولية  

 التعريف

 :المقترحة تعتمد علىالمنهجية  

 ال سيما: العالمية،أدوات السياسة  .1

هذا القرار إلى اتباع نهج متعدد الجوانب مع تدابير سياسية محددة السياق  الشباب: يدعوأزمة عمالة  قرار بشأن •

ومتكاملة، تتضمن استراتيجيات تجمع بين مجموعة متنوعة من األدوات بطريقة متسقة الطلب، وتعزيز العرض 

 . ن المطابقة في أسواق عمل الشبابوتحسي

يقدم الميثاق العالمي للوظائف مجموعة متكاملة من السياسات التي تضع العمالة حل مشكلة األزمة:  •

 والحماية االجتماعية في مركز االستجابة لألزمات، مع االعتراف بالدور الحاسم للمشاركة والحوار االجتماعي.

 :قواعد بيانات منظمة العمل الدولية .2

بواسطة شبكة تشغيل الشباب  2012-2010تم تنفيذ المراقبة الدولية لسياسات تشغيل الشباب خالل الفترة  •

(YEN )-  استخدام استبيان عن طريق  –وهي شراكة بين منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة والبنك الدولي

ة عن قائمة بسياسات وبرامج عمالة وهو عبار ،3YouthPOLات الوطنية. تطور هذا إلى لهيئإلى ا هلاأرستم 

 دولة مشمولة حتى اآلن(. 65الشباب التي تحتفظ بها منظمة العمل الدولية )

مجموعة من سياسات العمالة الوطنية األوسع عبارة عن ، وهي  EmPolتحتفظ منظمة العمل الدولية أيًضا بـ  •

 دولة(.143نطاًقا )تغطيها 

 :منظمة العمل الدولية وخبرتها اءخبر .3

على توفير إحصاءات العمل وفي الوقت المناسب والموثوق بها ذات الصلة، ووضع ئي اإلحصا القسمعمل ي •

العمل وتعزيز قابلية المقارنة الدولية، ومساعدة الدول األعضاء على تطوير  مسائلمعايير دولية لقياس أفضل ل

 وتحسين إحصاءات العمل لديها.

تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة من خالل وضع سياسات متكاملة للعمالة  لىسياسات التوظيف ع يعمل قسم •

 تراعي الفوارق بين الجنسين ومستدامة.وتكون شاملة،  بحيثلتنمية والمهارات لو
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 المنهجية
 طريقة الحساب

 من الشبكة اآلتية:ستحلل منظمة العمل الدولية المعلومات والوثائق المقدمة من الهيئات الوطنية من خالل االستفادة 

 

 الوصف القيمة

 قيمة

 مفقودة

 ال توجد معلومات متاحة لتقييم وجود استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب.

 لم تضع الدولة أي إستراتيجية وطنية لعمالة الشباب أو اتخذت خطوات لتطوير أو تبني واحدة. 0

 البلد بصدد وضع استراتيجية وطنية لعمالة الشباب. 1

 وضع واعتماد استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب.تم  2

 نفذت البالد استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب. 3

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 2018: أكتوبر ICLSالمنهجية المقترحة ل  •

 2018نوفمبر  -صقل االستبيان والمبادئ التوجيهية التقنية: أكتوبر  •

 2019فبراير  - 2018االختبار النهائي: نوفمبر  •

 2019اإلدارة المنتظمة للمسح: اعتباًرا من أوائل عام  •

 مقدمي البيانات

الكيانات الوطنية )الوزارات أو الهيئات الحكومية األخرى( المسؤولة عن سياسات التنمية والتوظيف والشباب. سوف 

 عملية الرصد.تحتفظ منظمة العمل الدولية بقائمة من الجهات الفاعلة الوطنية للمشاركة في 
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