المصادر
 -1الكتاب الدوري إلحصاءات العمل في البلدان العربية  -العدد الثامن  / 0212-منظمة العمل العربية.
 -0بيانات رسمية واردة من و ازرات العمل والشؤون االجتماعية في البلدان العربية.
 -3بيانات رسمية واردة من األجهزة العربية اإلحصائية الرسمية في البلدان العربية .
 -4تقديرات منظمة العمل العربية  -مكتب العمل العربي.
 -5الدددول العربيددة  -أرقدداو ومؤشدرات  -العدددد الثالد

االقتصادي  -إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات.

 0211األمانددة العامددة لجامعددة الدددول العربيددة  -القطددا

 -6التقرير اإلقتصادى العربى الموحد .0211
 -7دائرة اإلحصاءات العامة ،التقرير التحليلى لنتائج مسح العمالة والبطالة  ،0211المملكة األردنية الهاشمية.
 -8دائرة اإلحصاءات العامة ،إحصاءات العمل فى األردن  ،0211-0222المملكة األردنية الهاشمية.
 -9دائرة اإلحصاءات العامة ،حالة البطالة فى األردن  ،0211المملكة األردنية الهاشمية.
 -01دائرة اإلحصاءات العامة ،األرقاو القياسية لألجور  ،0212المملكة األردنية الهاشمية.
 -00وزارة العمل ،التقرير السنوى لعاو  ،0212المملكة األردنية الهاشمية.
 -01دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن باألرقاو  ،0210المملكة األردنية الهاشمية.
 -01دائرة اإلحصاءات العامة ،كتاب اإلحصاء السنوى  ،0211المملكة األردنية الهاشمية.
 -01المركز الوطنى لإلحصاء ،اإلمارات باألرقاو  ،0211دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -01المركز الوطنى لإلحصاء ،التقرير اإلقتصادى السنوى  ،0222دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -06المركز الوطنى لإلحصاء ،التقرير اإلحصائى السنوى  ،0211دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -07المركددز الددوطنى لإلحصدداء ،تقريددر النتددائج الرئيسددية لمسددح القددوى العاملددة  ،0222دولددة اإلمددارات العربيددة
المتحدة.

 -08الجهاز المركزى للمعلومات ،البحرين فى أرقاو  ،1118 /1117مملكة البحرين.
 -09الجهاز المركزى للمعلومات ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1101مملكة البحرين.
 -11الجهاز المركزي للمعلومات ،ملخص نتائج التعداد  ،1101مملكة البحرين.
 -10المعهد الوطنى لإلحصاء ،المسح الوطنى حول السكان والتشغيل  ،1101الجمهورية التونسية.
 -11المعهد الوطنى لإلحصاء ،تونس باألرقاو  ،1119-1117الجمهورية التونسية.
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 -11كتاب اإلحصاء السنوى  ،1100الجمهورية التونسية.
 -11الديوان الوطني لإلحصاءات ،مسح التشغيل والبطالة  ،1101الجزائر.
 -11مصلحة اإلحصاءات العامة ،التعداد العاو للسكان والمساكن  ،1101المملكة العربية السعودية.
 -16مصلحة اإلحصاءات العامة ،مسح القوى العاملة  ،1101المملكة العربية السعودية.
 -17مصلحة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائى السنوى  ،1100المملكة العربية السعودية.
 -18وزارة العمل ،الكتاب اإلحصائى السنوى لوزارة العمل  ،1101المملكة العربية السعودية.
 -19وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ،مسح قوة العمل  ،1100جمهورية السودان.
 -11الجهاز المركزي لإلحصاء ،إسقاطات السكان  ،1108 – 1119جمهورية السودان.
 -10الجهاز المركزي لإلحصاء ،التعداد العاو للسكان والمساكن  ،1101جمهورية السودان.
 -11الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية لعاو  ،1119جمهورية السودان.
 -11الجهاز المركزي لإلحصاء ،بح قوة العمل المشاركة واالستخداو  ،1118جمهورية السودان.
 -11المكتب المركزي لإلحصاء ،مسح القوى العاملة ،1100 -1101الجمهورية العربية السورية.
 -11المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ،احصاءات إصابات العمل  ،1101الجمهورية العربية السورية.
 -16المكتب المركزى لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية  ،1100الجمهورية العربية السورية.
 -17الجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،تحليل القوى العاملة  ،1118 -1111جمهورية العراق.
 -18الجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،مسح التشغيل والبطالة  ،1118جمهورية العراق.
 -19الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،نتائج التعداد العاو للسكان ،1101جمهورية العراق.
 -11الجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1100جمهورية العراق.
 -10الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،مسح شبكة المعرفة  ،1100جمهورية العراق.
 -11وزارة االقتصاد الوطني ،النتائج األولية لتعداد  ،1101سلطنة عمان.
 -11وزارة اإلقتصاد الوطنى  ،1100حقائق وأرقاو لعاو  ،1101سلطنة عمان.
 -11وزارة القوى العاملة ،التقرير السنوي ،1101سلطنة عمان.
 -11وزارة اإلقتصاد الوطنى ،الكتاب اإلحصائى السنوى لعاو  ،1100سلطنة عمان.
 -16دائرة اإلحصاء وزارة الخدمة المدنية ،إحصاء موظفي الخدمة المدنية  ،1100/6/11سلطنة عمان.
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 -17الجهاز المركزى لإلحصاء ،مسح القوى العاملة الفلسطينية  ،1100فلسطين.
 -18الجهاز المركزى لإلحصاء ،كتاب فلسطين اإلحصائى السنوى  ،1100فلسطين.
 -19الجهاز المركزى لإلحصاء ،فلسطين فى أرقاو  ،1100فلسطين.
 -11جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة  ،1100دولة قطر.
 -10مجلس التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1100دولة قطر.
 -11إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية ،ملخص بيانات التدريب  ،1100دولة قطر.
 -11اإلدارة المركزية لإلحصاء ،المالمدح األساسدية للعمالدة الوافددة فدي القطدا الخداص فدي ،1100/6/11دولدة
الكويت.

 -11وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،إحصائية إصابات العمل  ،1101دولة الكويت.
 -11اإلدارة المركزية لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1100دولة الكويت.
 -16وزارة التخطيط -قطا اإلحصاء والتعداد ،تقرير تحليلى حول البطالة  ،1100دولة الكويت.
 -17اإلدارة المركزية لإلحصاء ،األرقاو القياسية ألسعار المستهلك  ،1100دولة الكويت.
 -18وزارة العمل ،تراخيص العمل لألجانب  ،1119الجمهورية اللبنانية.
 -19إدارة اإلحصاء المركزى ،مسح األحوال المعيشية لألسر على األراضى اللبنانية ،0212الجمهورية اللبنانية.
 -61الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،المسح الوطني للتشغيل  ،1117ليبيا.
 -60الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،0212ليبيا.
 -61الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  ،0210بح القوى العاملة لعاو  ،0211جمهورية مصر العربية.
 -61الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،مصر فى أرقاو  ،0211جمهورية مصر العربية.
 -61الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوى  ،0211جمهورية مصر العربية.
 -61الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،نشرة التوظد
العربية.

واألجدور وسداعات العمدل  ،0211جمهوريدة مصدر

 -66الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة السنوية إلصابات العمل  ،0211جمهورية مصر العربية.
 -67الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،نشرة األجانب العاملين  ،0211جمهورية مصر العربية.
 -68وزارة القوى العاملة والهجرة ،نشرة سوق العمل المصرى (يوليو -سبتمبر  ،)1101جمهورية مصر العربية.
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 -69المندوبية السامية للتخطيط ،مديرية اإلحصاء ،المغرب في أرقاو  ،1100المملكة المغربية.
 -71المندوبية السامية للتخطيط ،مديرية اإلحصاء ،إحصائيات أساسية  ،1100المملكة المغربية.
 -70المندوبية السامية للتخطيط ،مديرية اإلحصاء ،النشاط -التشغيل والبطالة  ،0211المملكة المغربية.
 -71المكتب الوطني لإلحصاء ،اإلسقاطات السكانية  ،1111 – 1111الجمهورية الوطنية الموريتانية.
 -71المكتب الوطنى لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوى  ،0211الجمهورية الوطنية الموريتانية.
 -71الجهاز المركزى لإلحصاء ،اليمن فى أرقاو  ،0222الجمهورية اليمنية.
 -71الجهاز المركزى لإلحصاء  ،الكتاب اإلحصائى السنوى  ،0211الجمهورية اليمنية.
 -76منظمة العمل الدولية.www.ilo.org ،
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