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  This  chapter  introduces  working  age 
populations by sex and their status within the 
labour  force  in  ESCWA  member  countries 
during the period 2000‐2012.  Data on labour 
force,  economic  activity  and  unemployment 
are  drawn  from  replies  to  a  questionnaire 
sent by ESCWA  to national  statistical  offices, 
and from the publications of those offices. 

يتناول هذا الفصل موضوع السكان في سن   
العمل ووضعهم ضمن القوى العاملة في البلدان 
األعضاء في اإلسكوا، حسب العمر والجنس، في الفترة 

واسُتمّدت البيانات المتعلقة بالقوى .  2000-2012
من الردود على  العاملة والنشاط االقتصادي والبطالة

استبيان أرسلته اإلسكوا إلى أجهزة اإلحصاء الوطنية، 
 .وآذلك من منشورات هذه األجهزة

   
 Table II-1 presents the labour force 
participation rate for the active population, by 
sex and age group. Overall, labour force 
participation rates ranged from 38 per cent in 
Jordan to 87 per cent in Qatar in 2012. Female 
participation rates were generally lower than 
male participation rates in all ESCWA member 
countries. The gender gap in economic 
participation was more than 40 percentage 
points in most countries. Labour force 
participation rates among the age group 15-24 
years are lower than overall rates in all 
countries. 

بيانات عن معدالت نسبة  II-1ويقدم الجدول   
المشارآة في القوى العاملة للفئة السكانية  التي هي في 

وبشكل عام، .  سن العمل، حسب الجنس والفئات العمرية
 38تراوحت معدالت المشارآة في القوى العاملة بين 

في المائة في قطر عام  87و األردن في المائة في
من وسجلت مشارآة اإلناث معدالت أدنى .  2012

يع البلدان األعضاء في معدالت مشارآة الذآور في جم
في معدالت وبلغت الفجوة بين الجنسين . اإلسكوا

نقطة مئوية في معظم  40أآثر من المشارآة االقتصادية 
المشارآة في القوى العاملة للشباب  ت نسبةوبلغ.  البلدان

سنة معدالت أدنى من  24- 15من الفئة العمرية 
 .لباقي الفئات العمرية المعدالت العامة

   
 Table II-2 shows data on adult and youth 
unemployment rates by sex during the period 
2000-2012. Overall unemployment rates 
declined in some ESCWA member countries for 
which data were available, while increasing in 
other countries such as Egypt, Jordan, Saudi 
Arabia and the Syrian Arab Republic.  However, 
Iraq, Palestine, the Sudan, Tunisia and Yemen 
showed rates of unemployment over 15 per cent.  
At the other end of the spectrum, relatively low 
unemployment rates of 5 per cent or less were 
found in Bahrain, Kuwait, Qatar and the United 
Arab Emirates. Young people generally have 
higher rates of unemployment than adults.  
Unemployment rates among young people were 
at least twice as much as adult rates in all 
countries for which data were available.  Young 
females showed higher rates of unemployment 
than their male counterparts in most ESCWA 
member countries. 

بيانات عن البطالة في  II-2ويعرض الجدول   
في الفترة  صفوف البالغين والشباب حسب الجنس

انخفضت حسب البيانات المتوفرة، و  .2000-2012
معدالت البطالة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا 

، والجمهورية فلسطينبينما ارتفعت في بلدان أخرى مثل 
غير أن هذه  .تونسالعربية السورية، ومصر، و

في المائة في تونس، والسودان،  15المعدالت تجاوزت 
وفي المقابل، آانت .  والعراق، وفلسطين، واليمن

في  5، أي أنها بلغت نخفضة نسبيًامعدالت البطالة م
المائة أو أقل، في اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، 

وتسجل البطالة بين الشباب عمومًا .  وقطر، والكويت
فقد .  معدالت أعلى من معدالت البطالة بين البالغين

تجاوزت معدالت البطالة بين الشباب مثلي معّدالت 
ع البلدان التي تتوفر عنها البطالة بين البالغين في جمي

وسّجلت بطالة الشابات معدالت أعلى من بطالة .  بيانات
 .الشبان في معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا

   



 Table II-3 presents data on employment 
rates by sex and economic sector, according to 
the latest available data for the periods 2000-
2005, 2006-2010 and 2011-2012. In most 
countries, a number of occupational groups were 
dominant in the labour market, such as the 
services sector. The share of employment in the 
agriculture sector is relatively low in many 
countries while it is higher than 40 per cent in 
Sudan and morocco. By contrast, the share of 
employment decreased in two major sectors, 
agriculture and industry. In Qatar, the share of 
the construction sector (37 per cent of the labour 
force) is the highest among those countries for 
which data are available. The same share 
decreased in other countries, including the 
United Arab Emirates. 

بيانات عن التشغيل حسب  II-3ويعرض الجدول    
القطاع االقتصادي والجنس، وذلك استنادًا إلى أحدث 

. 2012-2006و 2005- 2000 اتالفتر فيالبيانات 
اإلسكوا، استحوذ قطاع وفي معظم البلدان األعضاء في 

النصيب األآبر من القوى العاملة، مقابل  ىالخدمات عل
  .انخفاض المشارآة في قطاعي الزراعة والصناعة

معدالت العمل في قطاع الزراعة متدنية في عديد من 
في  40الدول العربية بينما تتجاوز تلك النسب معدل 

وبلغت مشارآة  .السودان و المغرب المائة في آل من
في المائة في  37القوى العاملة في قطاع التشييد والبناء 

قطر، وهي النسبة األعلى بين البلدان التي تتوفر بيانات 
وبالمقابل، تراجعت هذه النسبة في بلدان أخرى، .  بشأنها

 .منها اإلمارات العربية المتحدة

    
 Table II-4 presents data on the 
employment status by sex in the periods 
2000-2005 and 2006-2012. Most workers in 
all countries held salaried jobs in the period 
from 2006 to 2012, except for unpaid non-
family workers in Jordan (0.2 per cent) and 
Lebanon (2.4 per cent). Egypt showed the 
highest percentage of employers among 
ESCWA member countries, at 16 per cent in 
2011. The table shows that the highest 
percentages of self-employed workers were in 
Lebanon  and Sudan (31 per cent in 2009), the 
Syrian Arab Republic (30 per cent in 2010) and 
Morocco (29 per cent in 2012). 

بيانات عن حالة التشغيل  II-4الجدول يقّدم و   
-2006و 2005- 2000 اتحسب الجنس في الفتر

وتظهر هذه البيانات أن معظم العاملين في  . 2012
البلدان األعضاء في اإلسكوا تلقوا أجورًا مقابل عملهم 

، ما عدا في األردن ولبنان، 2012-2006في الفترة 
في المائة من العاملين،  2.4في المائة و 0.2حيث أفاد 

على الترتيب، بعدم الحصول على أي أجر مقابل العمل 
المصنفين  مصر أعلى نسبة منوتسجل . خارج األسرة
في المائة  16في البلدان األعضاء، بلغت  آأرباب عمل

ويشير الجدول إلى أن نسبة العاملين .  2011في عام 
 31( و السودان لحسابهم هي األعلى في آل من لبنان

في  30(وفي الجمهورية العربية السورية ) مائةفي ال
  .)2012في عام  29(وفي المغرب ) 2010عام 
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