
 العمالة  

 معدل الفقراء العاملون
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 1.1.1( 

ي القوى العاملة
 معدل المشاركة �ف

 (النسبة المئ��ة)
مدة إجازة 

 األمومة

قانون ينص ع� 
ي األجر

 المساواة �ف
 )0; ال= 1(نعم= 

 األطر القانون�ة للعمالة
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 5.1.1( البلد  
 2019   

 اإلناث الذكور السنة
فجوة الن�ع 
 2018 2018 األسابيع اإلناث الذكور االجتما�ي 

 

  الجزائر … 1 14 14.9 67.2 52.3 0.1 0.1 2011

  البح��ن … 0 11 44.6 87.5 42.8 … … …

  جزر القمر … 1 14 37.6 50.8 13.1 16.9 13.4 2014

ي  … 1 14 54.9 71.1 16.2 … … …
  جيبويت

  م� … 0 17 22.9 73.2 50.3 0.5 0.5 2015

  العراق 60.0 0 14 12.5 72.6 60.2 0.4 0.7 2012

  األردن 20.0 0 10 14.2 63.8 49.6 0.1 0.2 2010

  ال���ت … 0 27 57.3 85.3 27.9 … … …

  لبنان 50.0 0 10 23.5 71.0 47.5 0.1 0.1 2012

  ليب�ا … 1 14 25.7 79.0 53.2 … … …

  مور�تان�ا … 0 14 29.2 63.2 34.0 3.9 3.2 2014

  المغرب … 1 14 21.3 70.2 48.8 0.6 0.6 2014

  ُعمان … 0 7 30.9 89.4 58.5 … … …

  قطر … 0 7 57.7 95.0 37.3 … … …

  الممل�ة الع���ة السعود�ة … 0 10 23.5 79.5 56.0 … … …

  الصومال … … 14 19.2 74.4 55.2 … … …

ف  40.0 0 10 19.5 71.5 52.0 0.2 0.2 2017   دولة فلسطني

  السودان … 0 8 24.5 70.2 45.8 6.7 11.6 2009

  الجمهور�ة الع���ة السور�ة … 0 17 11.8 69.8 58.1 0.2 0.5 2004

  تو�س … 0 4 23.9 69.7 45.7 0.4 0.5 2010

  اإلمارات الع���ة المتحدة 10.0 0 6 51.1 93.4 42.3 … … …

  ال�من … … 10 5.8 70.9 65.0 10.7 13.7 2014

  المنطقة الع���ة             4.7 8.5  

  العالم             7.5 6.9  



  المصادر: 
  

  األطر القانون�ة للعمالة

UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database.  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 
  

ي األجر
  قانون ينص ع� المساواة �ف

World Bank, "Law mandates equal pay, 2018", World Bank Data.  

https://data.worldbank.org/indicator/SG.LAW.EQRM.WK (accessed on 15 July 2019). 

 
  

  مدة إجازة األمومة

International Labour Organization (ILO), World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve to Sustainable Development 
Goals (Geneva, 2017). 

 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm 

 
  

ي القوى العاملة
  معدل المشاركة �ف

ILOStat database, "modelled estimates, November 2018" (last updated on 11 July 2019).   

https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 15 July 2019). 

 
  

  سنة)+ 15معدل الفقراء العاملون (

UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database.  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 

 
 

  التعار�ف: 

 
 

  التنم�ة المستدامة)األطر القانون�ة للعمالة (الب�انات الوصف�ة ألهداف 

 . ف ف الجنسني   �ق�س جهود الحكومة الرام�ة لوضع األطر القانون�ة من ألجل تع��ز و�نفاذ ورصد المساواة بني

 
 

ي األجر (اإلسكوا 
)  -قانون ينص ع� المساواة �ف   ترجمة للتع��ف الصادر عن البنك الدو�ي

 لإلناث والذكور عن 
�
ف الذكور واإلناث الذين �قومون بعمل متساو �فرض القانون أجرا� متساو�ا ي حال وجود قانون ُ�لزم أصحاب العمل بدفع أجر متساو� للموظفني

ي العمل ذي الق�مة المتساو�ة �ف
 ، ، من قبل صاحب العمل للعامل ناتج  سواءالق�مة. �ش�ي "األجر" إ� األجر العادي أو األسا�ي أو األديف أو الراتب وأي مكافآت إضاف�ة مستحقة الدفع �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش

�
نقدا� أو عين�ا

ا إ� وظائف مختلفة ذات ق�مة  مماثلة.  عن توظ�ف العامل. "العمل ذي الق�مة المتساو�ة" ال �ش�ي فقط إ� نفس الوظائف أو وظائف مماثلة ول�ن أ�ض�

 

 
 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://data.worldbank.org/indicator/SG.LAW.EQRM.WK%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).


ي القوى العاملة (منظمة العمل الدول�ة)
  معدل المشاركة �ف

ي القوى العاملة من خالمعدل 
ي سن العمل. يتم حساب معدل المشاركة �ف

ي القوى العاملة هو �سبة القوى العاملة من السكان الذين هم �ف
ي القوى المشاركة �ف

ل التعب�ي عن عدد األشخاص �ف
ف وعدد العا ي سن العمل. القوى العاملة �ي مجم�ع عدد األشخاص العاملني

ي قوة العمل ق�اس كل العاملة كنسبة مئ��ة من السكان �ف
، يتطلب ق�اس معدل المشاركة �ف ف عن العمل. و�التا�ي طلني

 من العمالة والبطالة. 
 

ي الفئات التال�ة: (أ) العمالة المدفوعة ا العمالة�شمل 
ة محددة، أسب�ع واحد أو يوم واحد، �ف ف ة وج�ي ي سن العمل الذين كانوا خالل ف�ت

ي العمل أو بو جميع األشخاص �ف
ظ�فة ول�ن ألجر (سواء �ف

ي العمل). 
ي العمل أو مع مؤسسة ول�ن ل�س �ف

ي العمل)، أو (ب) العمل لحساب الذات (سواء �ف
 ل�س �ف

 
ي وظائف مدفوعة األجر أو �عملون لحسابهم الخاص؛ العاطلون عن العملو�شكل 

ة المرجع�ة، أي ل�سوا �ف ي سن العمل الذين هم: (أ) بدون عمل خالل الف�ت
احة (ب) المت جميع األشخاص �ف

ة المرجع�ة (ج) البحث عن عمل، أي أنها اتخذت خطوات محددة  للعمل، أي أنها متاحة للعمل بأجر أو لحساب العمل الخاص أثناء الف�ت
�
ة زمن�ة محددة للحصول ع� عمل مدف�ع  حال�ا ي ف�ت

�ف
 األجر أو العمل لحسابها الخاص. 

 
ي سن العمل 

الذي يتم التحقيق ف�ه  هم السكان الذين �فوقون سن العمل القانون�ة، ول�ن ألغراض اإلحصائ�ة، فإنه �شمل جميع األشخاص الذين �فوقون الحد األديف المحدد للسن السكان �ف
ي سن العمل ع� أنهم جميع األشخاص 

 ما يتم تع��ف السكان �ف
�
  15الذين يبلغون  �شأن النشاط االقتصادي. لتفص�ل المقارنة الدول�ة، غالبا

�
، ول�ن هذا �ختلف من بلد إ� آخر وفقا ��� سنة فأ

 حدا� أع� للعمر). 
�
ف والممارسات الوطن�ة (تطبيق بعض البلدان أ�ضا  للقوانني

 

 
 

  معدل الفقراء العاملون (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)

، المحّدد بـ ف الذين �ع�شون دون خط الفقر الدو�ي � ال  1.90ُتعّرف �سبة السكان العاملني
�
ف الذين �ع�شون ضمن أ �حة العاملني ة، ��ش ا بمعدل العمالة الفق�ي ي اليوم والمعروف أ�ض�

�ي �ف دوالر أم�ي
 .  يتخّ� متوسط استهالك أو دخل الفرد فيها خط الفقر الدو�ي

 

 
 

  مالحظة: 

 
 

  ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 

  



  العمالة
 العمالة حسب المستوى التعل��ي 

 (النسبة المئ��ة)

 البلد

 السنة

 المستوى غ�ي مذكور
  

 متقدم
  

 متوسط
  

 أسا�ي 
  

 أقل من األسا�ي 
  

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 
LFS 2017 … … … -30.8 11.8 42.6 -1.0 22.8 23.8 32.3 58.0 25.7 -0.6 7.4 8.0 الجزائر 

 البح��ن … … … … … … … … … … … … … … … …
 Other HHS 2004 3.2 12.8 9.6 2.3 5.8 3.5 0.7 2.3 1.6 8.0 18.3 10.2 -14.3 60.9 75.2 جزر القمر 

ي  … … … … … … … … … … … … … … … …
 جيبويت

LFS 2017 0.1 0.1 0.1 -11.7 14.8 26.5 6.5 39.0 32.5 2.1 14.7 12.6 3.0 31.4 28.4 �م 
HIES 2012 0.0 0.1 0.1 -24.6 17.5 42.1 0.7 7.4 6.7 23.5 43.7 20.1 0.4 31.3 30.9 العراق 

 األردن … … … … … … … … … … … … … … … …
 ال���ت … … … … … … … … … … … … … … … …
 لبنان … … … … … … … … … … … … … … … …
 ليب�ا … … … … … … … … … … … … … … … …

LFS 2012 4.1 26.7 22.6 2.9 4.6 1.6 1.5 2.8 1.3 6.2 20.8 14.5 -14.7 45.3 60.0 مور�تان�ا 
LFS 2012 4.1 6.4 2.3 … … … 0.5 18.8 18.3 26.8 49.9 23.1 -31.3 24.9 56.2 المغرب 

 ُعمان … … … … … … … … … … … … … … … …
LFS 2018 … … … -19.8 15.6 35.5 9.8 27.0 17.2 4.3 40.3 36.1 5.8 17.1 11.3 قطر 
LFS 2013 … … … -15.3 23.4 38.7 13.5 35.0 21.6 3.9 32.6 28.7 -2.0 9.0 11.1 الممل�ة الع���ة السعود�ة 
LFS 2016 … … … … … … … … … … … … … … … الصومال 

ف  5.1 4.6 0.5- 21.7 53.4 31.7 20.0 24.2 4.2 53.2 17.8 35.5- … … … …  دولة فلسطني
LFS 2011 0.4 0.6 0.2 -4.4 8.6 12.9 7.4 14.9 7.5 14.0 27.4 13.4 -17.4 48.6 66.0 السودان 

 الع���ة السور�ةالجمهور�ة  … … … … … … … … … … … … … … … …
LFS 2013 -0.1 0.1 0.2 -11.4 13.2 24.6 1.1 39.1 38.1 14.5 40.2 25.7 -4.1 7.4 11.5 تو�س 
LFS 2017 0.1 0.2 0.2 -13.2 32.7 45.9 5.9 18.8 12.9 12.9 34.9 22.0 -5.6 13.5 19.0 اإلمارات الع���ة المتحدة 
LFS 2014 … 0.6 … -5.0 7.4 12.4 7.6 22.5 14.9 15.2 24.0 8.9 -18.1 45.5 63.6 ال�من 

  



 المصدر: 
 

 العمالة حسب المستوى التعل��ي 
ILOStat database (last updated on 26 August 2019).  

https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 26 August 2019). 

 
 التع��ف: 

 
 العمالة حسب المستوى التعل��ي (منظمة العمل الدول�ة)

، متوسط، متقدم، مستوى غ�ي مذكور).  ، أسا�ي  تم عرض مست��ات التعل�م حسب فئات إسكد (أقل من أسا�ي

 
 مالحظة: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 

  

https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2026%20August%202019).


 العمالة  

ي األجور (شهر)
 فجوة الن�ع االجتما�ي �ف

 (العملة المحل�ة)

 العمالة حسب القطاع
 (النسبة المئ��ة)

 2019 البلد
 اإلناث الذكور

 الزراعة الصناعة الخدمات الزراعة الصناعة الخدمات الزراعة الصناعة البناء الخدمات
 الجزائر 3.1 22.0 75.0 10.4 32.4 57.2 … … … …
 البح��ن 0.1 8.9 91.1 1.3 41.7 57.1 … … … …
 جزر القمر 62.7 12.7 24.6 52.2 15.2 32.7 … … … …
ي  51.9 4.5 43.5 47.4 10.9 41.7 … … … …

 جيبويت
 م� 36.4 6.8 56.8 21.6 31.7 46.6 16.0 39.4 10.6 29.1

 العراق 23.3 7.6 69.0 17.9 26.1 56.0 … … … …
 األردن 1.1 15.3 83.6 3.9 26.5 69.6 … 1.9- 5.9- 23.8

 ال���ت 0.0 4.6 95.4 3.2 34.7 62.1 … … … …
 لبنان 15.5 9.8 74.8 10.9 26.2 62.9 … … … …
 ليب�ا 9.0 8.8 82.2 7.4 31.7 60.9 … … … …
 مور�تان�ا 54.0 6.8 39.2 55.4 13.1 31.5 … … … …
 المغرب 59.0 11.7 29.3 31.3 24.7 44.0 … … … …
 ُعمان 0.4 5.4 94.2 5.2 40.1 54.7 … … … …

 قطر 0.0 6.6 93.4 1.4 62.3 36.3 100.0 1.2- 98.4- 9.6
 الممل�ة الع���ة السعود�ة 0.1 2.0 97.9 5.6 28.0 66.4 54.3- 18.7 44.4- 13.1

 الصومال 76.3 3.7 20.0 71.4 7.2 21.5 … … … …
ف  7.6 11.7 80.7 6.5 34.4 59.1 17.5 89.2 58.6 7.5  دولة فلسطني

 السودان 58.7 3.7 37.6 38.3 18.4 43.3 100.0 100.0 … 100.0
 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 13.4 10.6 76.1 14.8 31.4 53.7 … … … …
 تو�س 11.4 33.3 55.3 16.2 32.6 51.2 … … … …

 اإلمارات الع���ة المتحدة 0.1 6.0 93.9 4.3 26.3 69.5 335.0- 7.0- 19.0- 12.8
 ال�من 58.9 15.3 25.9 33.9 10.2 55.9 38.8 25.5 19.3 26.4

  
  



 المصادر: 

 
 العمالة حسب القطاع

ILOStat database, "modelled estimates, November 2018" (last updated on 11 July 2019).  
https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 15 July 2019). 

 
ي األجور (شهر)

 فجوة الن�ع االجتما�ي �ف
 تم جمع الب�انات وحسابها من قبل اإلسكوا من منظمة العمل الدول�ة، البورستا. 

https://www.ilo.org/ilostat/ (accessed in 15 May 2019). 

 
 التعار�ف: 

 
 العمالة حسب القطاع (منظمة العمل الدول�ة)

 (الزراعة والصناعة والخدمات).  ISICتم عرض القطاعات حسب فئات 
 

ي األجور (شهر) (منظمة العمل الدول�ة)
 فجوة الن�ع االجتما�ي �ف

ف متوسط  ف لحسابهم الخاص من جهة أخرى. دخل الرجل والنساء بالنسبة لمتوسط الفرق بني ف بدوام كامل من جهة والعاملني  دخل الرجل. �ش�ي الب�انات إ� الموظفني

 
 مالحظة: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 

  

https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://www.ilo.org/ilostat/%20(accessed%20in%2015%20May%202019).


 العمالة  

 عمالة األطفال
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 8.7.1( 

معدل العمالة 
 الهشة

 (النسبة المئ��ة)

 حالة العمالة
 (النسبة المئ��ة)

 2019 2019 البلد

 العاملون  
ي األ�ة

 المساهمون �ف
 العاملون لحسابهم

 الموظفون أصحاب عمل الخاص

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور االجتما�ي فجوة الن�ع  السنة الفئة العم��ة
 الجزائر 73.7 68.2 1.9 4.6 21.7 25.4 2.7 1.8 24.3 27.2 3.1 4.3 1.2 2012 14-5

 البح��ن 96.8 97.3 2.2 1.6 0.3 0.7 0.7 0.4 1.0 1.1 … … … … …
 جزر القمر 17.2 40.1 4.8 5.3 60.2 44.9 17.9 9.8 78.0 54.7 20.1 20.6 0.5 2012 14-5

ي  42.5 57.0 1.5 2.8 47.5 37.2 8.5 2.9 56.0 40.2 … … … … …
 جيبويت

 م� 63.9 69.5 2.1 12.7 8.8 13.9 25.2 3.9 34.0 17.8 1.4 5.6 4.2 2014 17-5
 العراق 61.6 72.3 3.3 3.3 24.2 21.6 10.9 2.8 35.1 24.4 2.7 5.1 2.4 2011 14-5
 األردن 96.7 83.4 1.6 6.7 1.4 9.5 0.4 0.5 1.7 9.9 0.2 2.2 2.0 2016 17-5

 ال���ت 99.4 97.8 0.6 0.7 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 … … … … …
 لبنان 83.2 56.9 1.8 11.7 10.0 28.0 5.1 3.3 15.1 31.4 … … … … …
 ليب�ا 95.3 92.9 0.4 1.1 3.1 5.5 1.2 0.6 4.3 6.1 … … … … …

 مور�تان�ا 31.2 50.8 0.9 3.5 54.3 39.4 13.6 6.2 68.0 45.6 7.4 10.4 3.0 2011 14-5
 المغرب 37.0 52.8 0.8 3.2 15.6 31.9 46.7 12.1 62.2 44.0 … … … … …
 ُعمان 95.6 96.3 0.8 1.3 3.5 2.3 0.2 0.2 3.7 2.4 … … … … …
 قطر 99.6 99.6 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 … … … … …
 الممل�ة الع���ة السعود�ة 98.7 94.6 0.2 2.1 1.1 3.2 0.0 0.0 1.2 3.3 … … … … …
 الصومال 11.2 23.1 0.8 2.0 53.0 54.2 35.0 20.6 88.0 74.9 … … … … …

ف  74.0 69.9 1.9 7.4 14.2 19.2 10.0 3.6 24.1 22.7 5.2 9.6 4.4 2010 14-5  دولة فلسطني
 السودان 53.8 54.3 1.4 7.3 15.8 29.2 28.9 9.3 44.8 38.4 15.2 19.3 4.1 2014 17-5

 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 81.4 58.1 1.1 5.2 8.0 33.8 9.5 3.0 17.6 36.7 … … … … …
 تو�س 81.6 69.4 3.2 8.4 9.3 19.5 5.9 2.7 15.2 22.2 1.1 2.4 1.3 2011 14-5

 اإلمارات الع���ة المتحدة 97.6 96.4 1.4 2.9 0.9 0.6 0.1 0.1 1.0 0.7 … … … … …
 ال�من 31.9 48.4 2.3 7.7 27.7 33.6 38.2 10.3 65.8 43.9 … … … … …

 المنطقة الع���ة 85.84 80.39 1.36 3.82 7.67 13.57 5.12 2.22              
 العالم 52.64 51.89 1.69 3.76 27.91 38.16 17.76 6.2              



 المصادر: 
 

 حالة العمالة
ILOStat database, "modelled estimates, November 2018" (last updated on 11 July 2019).  

https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 15 July 2019). 

 
 معدل العمالة الهشة

ILOStat database, "modelled estimates, November 2018" (last updated on 11 July 2019).  
https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 15 July 2019). 

 
 عمالة األطفال

UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database. 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 
 التعار�ف: 

 
 الموظفون (منظمة العمل الدول�ة)

ي العادة �كافأ األشخاص الذين �شغلون وظائف ع� أساس العمل بأجر بالحصول ع� أجو  
ر ومرتبات، غ�ي انه �مكن أن تدفع لهم عمولة من هو الشخص الذي �شغل وظ�فة ع� أساس العمل بأجر. و�ف

ي كالغذاء أو المسكن أو التدر�ب. و  ي �ستخدمها شاغل المب�عات أو أجر ع� أساس القطعة أو مكافآت أو أجر عيىف ي الىت
�مكن أن �كون بعض أو كل األدوات والمعدات اإلنتاج�ة ونظم المعلومات و/ أو المبايف

اف المبا�ش لصاحب (أصحاب) العمل أو األشخاص الذين �عملون لد�ه أو وفقا لمب  ادئ توجيه�ة صارمة �ضعها أي منهم. الوظ�فة مملوكة آلخ��ن، وقد �عمل شاغل الوظ�فة تحت اإل�ش
 

 صحاب العمل (منظمة العمل الدول�ة)

افه أو لحسابه مستخدم واحد ع� األقل بأجر. و�شمل ذلك  �ك) و�عمل تحت إ�ش ي منشأة �مل�ها أو �ملك جزءا منها (�ش
ـــع أو مقاوالت خارج هو الفرد الذي �عمل �ف أصحاب العمل الذين �ديرون مشار�ـ

افهم أو لحسابهم مس ط أن �عمل تحت إ�ش كات المساهمة أصحاب عمل حىت ولو عملوا فيها. المنشآت ��ش ي ال�ش
 تخدم واحد ع� األقل بأجر وال �عت�ب حملة األسهم �ف

 
 العاملون لحسابهم الخاص (منظمة العمل الدول�ة)

، و�شغلون وظ�فة معّرفة ع� أنها عمل لحساب الشخص  �ك واحد أو أ��� ة األشخاص الذين �عملون لحسابهم الخاص أو مع �ش الخاص، من دون الحاجة إ� توظ�ف أّي موظف للعمل معهم خالل الف�ت
 المرجع�ة المحدّدة. 

 
ي األ�ة (منظمة العمل الدول�ة)

 العاملون المساهمون �ف
ي �ديرها أحد أق��ائه ممن �ع�

ي منشأة ذات توجه سو�ت
ي عمل لحسابه الخاص �ف

ي األ�ة المع�ش�ة نفسهاالعامل المساهم من األ�ة هو الشخص الذي �شغل وظ�فة �ف
 شون �ف

https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).


 
 العمالة الهشة (منظمة العمل الدول�ة)

ي عمل األ�ة". 
ف �ف ف المساهمني ف لحسابهم الخاص" و"العاملني  تتألف من إجما�ي "العاملني

 
 عمالة األطفال (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)

ة المرجع�ة (ال ي عمل األطفال خالل الف�ت
ف �ف غ عن كونهم منخرطني

�
ي عمل األطفال �ش�ي إ� عدد األطفال المبل

ف �ف ي العادة قبل أسب�ع من اجراء المسح). يتم احتساب �سبة إن عدد األطفال المنخرطني
ي تكون �ف ىت

ف مقسوم ع� ي عمل االطفال ع� أنه عدد األطفال العاملني
ف �ف ف األطفال المنخرطني اوح أعمارهم بني ، �شمل األطفال كافة األشخاص الذين ت�ت  5 مجم�ع عدد األطفال من السكان. وألغراض خاصة بهذا المؤ�ش

 سنة.  17سنوات و
 

 مالحظة: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 

  



  الوقت المكّرس للعمل المأجور وغ�ي المأجور
ل�ة وأعمال  ف  الرعا�ة غ�ي المدفوعة األجرالوقت المخصص لألعمال الم�ف
 (عدد الساعات)

)SDG 5.4.1( 
 البلد

  15+ 15-24 
 المجم�ع ال��ف الح�ف  المجم�ع ال��ف الح�ف   

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور السنة
 الجزائر 28 4 … … … … … … … … … … 2012
 المغرب … … … … … … 21 3 … … … … 2012
 ُعمان 15 6 … … … … 19 8 20 8 18 7 2008
 قطر 5 2 … … … … 8 2 … … … … 2013
ف  14 2 13 2 14 2 20 3 19 3 20 3 2013  دولة فلسطني
 تو�س … … … … … … 22 3 … … … … 2006

  
 المصدر: 

 
UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 
 التع��ف: 

 
ل�ة وأعمال الرعا�ة غ�ي المدفوعة األجر  ف  (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة) الوقت المخصص لألعمال الم�ف

�ي والرع ف ل�ة وأعمال الرعا�ة غ�ي المدفوعة األجر. �ش�ي العمل الم�ف ف ي األعمال الم�ف
ي اليوم �ف

ا�ة غ�ي المدفوعة األجر  إ� األ�شطة المتعلقة �سبة الوقت الذي �قض�ه الرجال والنساء �ف
ي من قبل أفراد األ�ة أو أفراد األ�ة الذين �ع�ش

ي النهايئ
ي بتوف�ي الخدمات لالستخدام الذايت

ي أ� مع�ش�ة أخرى. تم �د هذە األ�شطة �ف
تحت األقسام الرئ�س�ة  ICATUS 2016ون �ف

ل�ة غ�ي مدفوعة األجر لأل�ة وأفراد األ�ة "و" 3" ف  . خدمات أعمال الرعا�ة غ�ي مدفوعة األجر لأل�ة وأفراد األ�ة ". 4. الخدمات الم�ف
 

 مالحظة: 
 

 ... = الب�انات غ�ي متوفرة
 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).


 البطالة
ف بالتعل�م أو  معدل الشباب غ�ي الملتحقني

 العمالة أو التدر�ب
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 8.6.1( 

 معدل بطالة الشباب
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 8.5.2b( 

 معدل بطالة ال�بار
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 8.5.2a( البلد 

 السنة
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور السنة اإلناث الذكور السنة اإلناث الذكور االجتما�ي 

 الجزائر 18.3 8.2 2016 44.9  22.1 2016 31.7 10.9 20.8- 2017
 البح��ن 3.9 0.5 2012 12.2 2.6 2012 … … … …

 جزر القمر 4.9 4.4 2004 8.7 11.4 2004 32.6 22.7 9.9- 2004
ي  … … … … … … … … … …

 جيبويت
 م� 23.0 8.2 2017 38.3 25.7 2017 35.0 19.6 15.4- 2017
 العراق 31.0 10.3 2017 63.3  22.0 2017 65.5 16.9 48.6- 2012

 األردن 24.1 13.3 2016  57.0 31.5 2016 … … … …
 ال���ت 5.8 0.9 2016 30.0 9.4 2016 … … … …

 لبنان 10.4 5.0 2009 21.6 22.3 2007 27.3 16.0 11.3- 2007
 ليب�ا 25.1 15.9 2012 67.8 40.8 2012 … …   …

 مور�تان�ا 12.4 8.5 2012 17.0 14.1 2012 52.4 23.3 29.1- 2012
 المغرب 10.7 8.8 2016 22.8 22.1 2016 … … … …
 ُعمان 13.7 1.8 2016 33.9 10.3 2016 … … … …

 قطر 0.6 0.1 2017 2.0 0.2 2017 0.3 3.0 2.7 2017
 الممل�ة الع���ة السعود�ة 21.3 3.2 2017 46.3 17.4 2016 25.9 6.6 19.3- 2015

 الصومال … … … … … … … … … …
ف  48.2 23.2 2017 70.8 38.7 2017 39.0 27.7 11.3- 2017  دولة فلسطني

 السودان 23.0 9.0 2009 32.0 16.0 2009 … … … …
 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 22.0 6.2 2010  43.5 16.5 2011 … … … …

 تو�س 22.8 12.4 2017 37.7 33.4 2013 31.2 19.4 11.8- 2010
 اإلمارات الع���ة المتحدة 6.8 1.4 2017 13.5 6.0 2017 20.9 6.1 14.8- 2017
 ال�من 26.1 12.3 2014 34.6 23.5 2014 69.7 22.1 47.6- 2014
 المنطقة الع���ة 18.5 6.1 2019 42.2 19.7 2019 44.9 14.7   2019
 العالم 5.6 5.3 2019 13.1 14.0 2019 30.4 12.7   2019



 المصادر: 
 

 معدل بطالة ال�بار  والشباب
UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 
ف بالتعل�م أو العمالة أو التدر�ب  معدل الشباب غ�ي الملتحقني

UNSD, "SDG indicators", Global SDG Indicators database. 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (accessed on 15 July 2019). 

 
 التعار�ف: 

 
 (منظمة العمل الدول�ة)معدل البطالة 

ف  ف وعدد العاطلني ف عن العمل كنسبة مئ��ة من القوى العاملة. القوى العاملة �ي مجم�ع عدد األشخاص العاملني  عن العمل.  معدل البطالة هو عدد العاطلني
 

ف بالتعل�م أو العمالة أو التدر�ب (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة الم  ستدامة)معدل الشباب غ�ي الملتحقني
ف  اوح أعمارهم بني ف�ة  24و 15�ش�ي هذا المؤ�ش ا� �سبة الشباب (الذين ت�ت  باالنكل�ي

�
ف بالتعل�م أو العمالة أو التدر�ب (أو ما ُ�عرف أ�ضا  ). NEET rateسنة) غ�ي الملتحقني

 
 مالحظة: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 

 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/%20(accessed%20on%2015%20July%202019).

