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 محتويات مادة العرض
 المقدمة 
اطار العمل للمعايير الحالية 
المحددات 
 اطار العمل المنقح بناء على قرارارتICLS19th  
العمالة في اطار العمل المنقح 
مفهوم العمل في اطار العمل المنقح 
تصنيف االفراد حسب العالقة بقوة العمل 

 



 المحتويات
العمل احصاءات أهمية 
 من العاملة القوى باحصاءات المتعلقة المواضيع جميع استعراض 

 عنها، البيانات جمع أهداف المستخدمة والمصطلحات المفاهيم حيث
 ،العمالة العاملة، القوى) المستهدفة الفئة تواجهها، التي المشاكل

 (الخ... ,والوقت واالجور، والبطالة،



 :السكان النشيطين اقتصاديا  
 الغايات

  مراقبة الوضع االقتصادي للبلد1.

 تنمية وتطوير الموارد البشرية2.

 تنمية وتطوير السياسات المتعلقة بالعمالة  3.

 دعم البرامج االجتماعية وبرامج توليد  الدخل 4.



 :اهداف قياس السكان النشيطين اقتصاديا  
 توفير مقاييس لعرض العمل. 1

 (مدخل)توفير مقياس للطلب على العمل  . 2

   توفير مقياس لهيكلية العمالة .3

 أهمية  جمع البيانات 

  لالقتصاد الكلي. 1

  لتنمية الموارد البشرية.  2

 لتشكيل وتخطيط السياسات. 3

 



 :برنامج احصاءات السكان النشيطين اقتصاديا  
 :اإلحصاءات الراهنة الهدف منها .1
 قوة العمل  العمالة، البطالة، العمالة االناقصة 

 االتجاهات على المدى القريب 

 التغيرات الموسمية 
 

 اإلحصاءات غير الراهنة . 2

 قوة العمل، تفصيل البيئة الهيكلية 

 أنماط النشاط على مدى العام 

 العالقات بين العمالة والدخل 

 األطفال، النساء، األسر المعيشية  –الموضوعات المحورية 
 



 :السكان النشيطين اقتصاديا  
الفترة خالل يعتبرون الذين الجنسين كال من السكان جميع من يتكون 

 كما والخدمات السلع انتاج أجل من العمل عرض يشكلون انهم المرجعية
 . SNA 2008 القومية الحسابات نظام تعريف في جاءت ما

 :اقتصاديا  آلية قياس السكان النشيطين 
 الذي االسبوع قصيرة مرجعية فترة : حاليا   اقتصاديا   النشيطين السكان .1

 الباحث زيارة لموعد السابقة ايام السبع أو الزيارة اسبوع يسبق
 بالوقت المتصلة الناقصة والعمالة والبطالة التامة العمالة– العاملة القوى–
 المدى قصيرة اتجاهات – 
 الموسمية التغيرات -
 شهر 12) طويلة مرجعية فترة :عادة   اقتصاديا   النشيطين السكان .2   

 باالعتبار يأخذ -الغالبة االنشطة  أوجه يقيس- (تقويمية سنة السابقة،
 أقل التكلفة العاملة، القوى تدفق بالحسبان يأخذ -الموسمية العوامل

 نسبيا  



 2008 القومية الحسابات نظام
انتاج السلع والخدمات 

االنشطة االقتصادية 

مراقبة الوحدات المؤسسية أو المسؤولة عنها 

القوى العاملة، راسمال،السلع والخدمات: استخدام المدخالت 

انتاج السلع والخدمات: مخرجاتها 



 :االنشطة غير االنتاجية
أمثلة: 
أعمال طبيعية سرقة 
االنشطة البشرية االساسية 



    SNAاستجابة مباشرة بين العمالة ومدخالت العمل وفقا  لنظام الحسابات القومية 
 

 نظام الحسابات القومية
2008 

 المفهوم النشاط

  SNA للـانتاج سلع وخدمات داخل اطار االنتاج  انشطة انتاجية

2008 

 العمالة

لإلنتاج العام  االطار انتاج خدمات ضمن حدود 

 SNAالقومية ولكن خارج حدود انتاج الحسابات 

انشطة غير 
 انتاجية

العناية الشخصية، الدراسة، انشطة الراحة، 

اذا كان المنتج الذي يتم الحصول ) ، السرقةالشحدة

 (عليه ال يتم بيعه



 المحددات
 ال يوجد تقاطع بينSNA  وتوصياتICLS  مثل: 

 مدخالت العمل في انتاج # العمالةSNA 

تعريف واسع جدا للعمالة 

 عدم التمييز بين العمالة وغيرها من أشكال العمل

 نطاق ضيق جدا من البطالة

 عدم كفاية التفاصيل حول األشخاص ليس في قوة العمل 



 ICLSالتناقضات بين الحسابات القومية و

 إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص. 1
SNA 2008: 

يشمل جميع إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص 

عندما تكون الكمية جيدة المنتجة في األسر إلى أن تكون مهمة من الناحية * 

الكمية فيما يتعلق إجمالي المعروض من تلك السلعة في بلد ما يجب أن تسجل 

 .إنتاجها

 

ICLS 13the 
يتم تضمينه اذا كان االنتاج يشكل مساهمة هامة في االستهالك الكلي لألسرة 



االنتاج التطوعي: 
SNA 2008 

يشمل إنتاج المتطوعين من السلع والخدمات في المؤسسات السوقية وغير السوقية 
 ICLSيشمل إنتاج المتطوعين من البضائع لغير االسرة لالستخدام النهائي الخاص

13the 
تم االشارة له في تعريف السكان الغير نشطيين عادة: 

حيث يمكن إدخال الفئات الفرعية الوظيفية الالزمة، منفصلة لتحديد األشخاص الذين 
 يعملون في الخدمات المجتمعية والخدمات التطوعية غير المدفوعة



 :المحددات
 ICLSو  SNAالتناقض بين 

SNA  2008 االنشطة   ICLS 

داخل نظام  االنشطة االنتاجية

الحسابات القومية 

SNA 

  13th  18th العمالة المدفوعة
السوقي لالنتاجالعاملين لحسابهم في مشاريع   

 انتاج السلع لالستهالك الذاتي

السوقي ومشاريع  لالنتاجالعمل التطوعي في مشاريع 

لغير السوق   لالنتاج  

الذاتي للساتهالكسلع  النتاج لالسرةالعمل التطوعي   

في اتناج خدمات  للسرةالتطوعي  العمل SNAخارج حدود 

 الستهالك االسرة

العناية الشخصية، الدراسة، انشطة الراحة، 

اذا كان المنتج الذي يتم ) ، السرقةالشحدة

 (الحصول عليه ال يتم بيعه

 SNAتصنيف االنشطة لألشخاص حسب عالقتها بحدود االنتاج وفقاً 



  ICLS 19thاالطار المفاهيمي المحدث إلحصاءات العمل وفق توصيات 

 مساهمة النشاط في االنتاج الهدف االساسي  العمل 

 SNA االنتاحداخل حدود  دخل خلق العمالة .أ

انتاج لالستخدام الذاتي بما يشمل  االنتاج لالستهالك الذاتي .ب

 المساعدة 

  االنتاحداخل أو خارج  حدود  خبرة/مهارة اكتساب  غير مدفوع االجر  متدرب .ج

SNA 

 
 خدمة االخرين / مسعدة العمل التطوعي .د

غير  لالسرةعمل خدماتي  .و

 مدفوع االجر

ولكن  SNA االنتاحخارج حدود    لالسرة العناية

 لالنتاجداخل االطار العام 



 العمالة 
 حسب االطار المحدث 

 توليد دخل على /يتم حسابه انه عمالة اذا كان الهدف االساسي منها لخلق

رواتب، أوالربح أو تحقيق مكاسب األسرة، تدفع نقدا أو عينا /شكل أجور 

 :وتتضمن

 المستخدمين بأجر. 1

 العاملين لحسابهم الخاص في المشاريع انتاجها موجه نحو السوق. 2

 .تضمن الفراد االسرة  غير مدفوعين االجر*          



 خصائص هذا االطار المفاهيمي
التمييز بين مختلف اشكال العمل باالعتماد على الهدف الرئيسي من النشاط 

 يسمح تعريف مفٌصل وقياس وقياس تفصيلي للمشاركة لكل نشاط من

 االنشطة المذكورة

 (  حجم العمل)يسمح لقياس تفصيلي لمدخالت العمل لجميع االنشطة االنتاجية

  SNAسواء داخل أو خارج حدود نظام الحسابات القومية  

 العمل= مجموع اجزاءها 



 مفهوم العمل في االطار المفاهيمي الجديد
يتضمن جميع مدخالت العمل: 

- انتاج السلع والخدمات للحصول على اجر، دخل ، او مكسب عائلي 

 إنتاج السلع والخدمات لالستهالك من قبل اآلخرين غير مدفوعة االجر من

 .على سبيل المثال، كمتطوع أو كجزء من برنامج التعليم والتدريب

 إنتاج غير مدفوع االجر من السلع والخدمات لالستهالك الذاتي أو لالستهالك

مثل إنتاج الكفاف والتنظيف المنزلية أو )من قبل أفراد من األسرة نفسها 

 (رعاية األطفال

 



 المتطوعين

منتجين السلع 
لالستهالك 

 الذاتي
 

العمل الخدماتي لألسرة غير 
 مدفوع االجر

 العاملين

 المشاركة في مختلف اشكال العمل



 السكان في سن العمل

 (ممكن ان يرتبط في انشطة غير انتاجية) االشتراك في انشطة انتاجية 

 (االشخاص العاملين

حصرياً في انشطة  

 غير منتجة

  االشتراك في انشطة انتاجية داخل حدود الحسابات القومية
 (ممكن ان يشترك في انشطة انتاجية خارج حدود الحسابات القومية)

 (العمل داخل حدود الحسابات القومية مدخالت)

في  حصريااالرتباط 

انشطة انتاجية خارج 

القومية حدود الحسابات 

العمل  مدخالتجزء من )

خارج حدود نظام 

 (الحسابات القومية

 التطوع / انتاج سلع لالستهالك الذاتي
 

مستخدمين بأجر أو عاملين 

ممكن ان يرتبط () لحسابهم الخاص

في انتاج لالستهالك الذاتي أو 

 العمل كمتطوع

ال يعمل وال يبحث عن عمل وغير  العاملين

 مستعد للعمل

 االفراد خارج القوى العاملة

 يبحث عن عمل ومستعد للعمل

 االشخاص العاطلين عن العمل

 

 عاطلين عن عمل

 

 

عاطلين عن عمل 
وأيضا متطوعين أو 
يقوموا بتنفيذ انشطة 
انتاجية لالستهالك 

 الخاص

 فقط عاملين

 
وأيضا متطوعين 
أو يقوموا بتنفيذ 

انشطة انتاجية 
  لالستهالك الخاص

خارج القوى 
 العاملة 

وأيضا متطوعين 

أو يقوموا بتنفيذ 
انشطة انتاجية 

 لالستهالك الخاص



مصادر البيانات لمؤشرات احصاءات 
 العمل

السجالت  مسوح بالعينة التعداد
مسح القوى  االدارية

مسح عمل  العاملة
مسوح أسرية  األطفال
 أخرى

 وزارة العمل

النقابات 
ديوان  العمالية

 وزارة المالية الموظفين
 المصدر الرئيسي للبيانات



2

2 

 االطار العام للقوى العاملة

 القوة البشرية

 خارج القوى العاملة داخل القوى العاملة

 العاطلون عن العمل

 العاملون

عمالة ناقصة  عمالة تامة
 متصلة بالوقت

 العجز

 كبر السن

التفرغ العمال 
 الدراسة المنزل

 زاهد عن العمل

 السكان

 خارج القوة البشرية

 عمل األطفال


