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 الوحدة االولى

 مقدمة
الهي تهعا  لينسب   رغاا  صصتهاا ليطاا من المشراات االتهمايط  ااالتهصايي اال العديد منتخدم احصاءات العمل 

كاف  لمدى تحقطق المساااة صطن . فهيك االحصاءات تمس الجانب االتهمايي ليسكان من لالل تطاساا االكبا من المجهمع

من حصل ييى الهي يعطشاا العمل ظااف اكذلك  العمل،افااي المجهمع البالغطن من حطث حصولام ييى حقام في راائح 

مع المساااة صطن كاف  راائح المجه تحقطق اتطاس مدىاماكن يميام، في الطومي لالل تضائام لمعظم اتهام  يمل

كما تمس احصاءات العمل الجانب  .االالئق الحصول ييى العمل الكايماا المساااة في االتا  اصخاص  صما يهعيق صمسأل 

شراات مهعيق  صأحد اهم يناصا . فإحصاءات العمل توفا ماالنهاج يميط  لعالتهاا المباراة فيصشكل مبارا االتهصايي 

االنهاج اهي احدة العمل االهي تهمثل في العامل نتسه اصخصائصه اسايات يميه احالهه العميط  االنشاط االتهصايي 

 الذي يعمل فطه. 

توفا احصاءات العمل اهم يوامل نجاح الهحيطل االتهصايي ااالتهمايي المهداال  صشكل ااسع صطن االتهصاييطن 

حطث توفا تيك االحصاءات صطانات لهحيطل النماذج االتهصايي  يم االتهماع االهخصصات ذات العالت .  امهخصصي ي

 ،احساصهاتحيطل االنهاج ااالنهاتط   صطن االتهصاييطن لدراس  مدى توازن العا  االايب من االيدي العامي ،  المهداال

. كما توفا مشراات لصطارغ  اتنتطذ سطاسات لهنمط  المصاير البشاي  اتحقطق العمل الالئق، امااتب  الوضع االتهصايي

 ااضع اسهااتطجطات تشغطل اتختطض التقا، صاالضاف  الى صاامج اتهمايط  الاى. 

ل يميط  توحطد متاهطم مشراات احصاءات العمل صطن كاف  الدامن لالل منظم  العمل الدالط  تهبنى االمم المهحدة 

تائم  االحصاءات الاسمط  الهي تقع مسشالط  تطاساا اتوفطاها ييى ياتق مكاتب االحصاء صصتهاا مشراات تقع ضمن 

 اصناء ييى هذا االساس سطهم تبني ما تاء في تاارات منظم  العمل الدالط  لهعايف مشراات احصاءات العمل الوطنط .

 تهتق فطما صطناا.االهي تاتبط صنظام الحساصات القومط  صشكل مبارا ا

 

 الغرض من الدليل 1.1

 العاميطن في مكاتب االحصاءات الاسمط  اصاأللصهعزيز تدرات توفطا ماية تدريبط  لهو  الدلطلالادف االساسي من 

مع لههالءم ليمساهم  في تحسطن انهاج االحصاءات صما يهوافق االمعايطا الدالط  اتوظطتاا  احصاءات العمل العاميطن في

يقدم الدلطل ماية تدريبط  حول متاهطم المكونات االساسط  الحصاءات العمل امناجط  انهاتاا من . المحييالمضمون 

المسوح االساي  صصتهاا االكثا رمولط  ليسكان ااكثا ماان  اتغاي االفااي لارج ايالل القوى العامي  صاالضاف  الى 

درب في سطاق يمكنه من البدء صالهخاطط لوضع االسس االقوايد مبايئ تدال  البطانات. اسطحاال الدلطل اضع المه

النهاج احصاءات حول السكان النشطاطن اتهصاييا امكوناتام االساسط  من ياميطن ايمال  محداية اصاال  اظااف 

اضعت من تبل العمل حهى الوصول لعا  النهائج صالشكل القاصل ليمقارنات الدالط . الدلطل سطيهزم صالمعايطا الدالط  الهي 

منظم  العمل الدالط . اال يعهبا الدلطل كافطا ً الى يرت  االكهتاء الذاتي يان العوية الى الهتاصطل المذكورة في تائم  

 المصاير االساسط  المذكورة في الدلطل. 

تم تنظطم محاار الدلطل لطبدأ من المتاوم العام الحصاءات العمل ااهمطهاا االمعايطا الدالط  الهي تهااق الطاا االهي تعهبا 

الماتع االساسي لاا ليهمكن من المقارنات الدالط  اان تيبي مهايبات المجهمع المحيي االدالي. تنظطم محهوى الدلطل تاء 

االطار العام ليقوى العامي  امتاهطمه االمكونات االساسط  له، امن ثم المناجط  االكثا  لهمكطن المهدرب من االطالع ييى

رطويا المهبع  في انهاج تيك االحصاءات في المشسسات االحصائط  الاسمط  االمهتق  مع المعايطا الدالط ، امن آلط  

 احهساب المشراات االحصائط .   

الدارات الهدريبط  ذات العالت  صاحصاءات العمل ااياائام القدرة ييى الادف االساسي ليدلطل هو تمكطن منهسبي 

المساهم  في تاويا اتحسطن اياات انهاج احصاءات العمل اتحسطن متاهطماا اتعايتاتاا اصالهحديد احصاءات السكان 

اصشكل تتصطيي اكثا النشطاطن اتهصاييا االعمال /الهشغطل االباال  االعمال  المحداية، صاالضاف  الى ظااف العمل. 

 يادف الدلطل الهدريبي الى اآلتي:

  الهعايف صأهداف ارغايات تطاس السكان النشطاطن اتهصاييا ايالتهاا صنظام الحساصات القومط 
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  الهعايف صاالطار العام ليقوى العامي  امكوناته االساسط  اتوايد الهعايف االهي تسايد المهدرب في القدرة ييى

 المحطط صهالهحسطن ضمن االطار 

  الهعايف صالقوايد االساسط  الهي تقطس ظااف العمل ليعاميطن ضمن المعايطا االمتاهطم الدالط 

 الهعايف صاياات القطاس اتصمطم اياات المسوح االساي  لقطاس المشراات االساسط  الحصاءات العمل 

   الهعايف صمبايئ تدال  البطانات صحطث تهالءم االمعايطا الدالط 

 ريف بإحصاءات العمل واهدافها. التع2.1

الصايرة ين  Classification of Statistical Activities (CSA)تصنّف اثطق  "تصنطف االنشا  االحصائط " 

تنظطم احصاءات العمل ضمن حقل االحصاءات الديمغاافط  ااالتهمايط . اتأتي أهمط  الهصنطف في  ،االمم المهحدة

اتوحطد آلطات العمل في المشسسات االحصائط  الوطنط  االدالط ، حطث يسهخدم الهصنطف كأساس لقايدة صطانات االنشا  

االحصائط  الدالط . احسب الهصنطف تغاي احصاءات العمل القوى العامي  اسوق العمل االهشغطل االباال ، اصشكل 

ظااف العمل، الصح  االسالم  في مكان العمل )الحوايث في العمل،  السكان النشطاطن اتهصاييا،اكثا تتصطال، تغاي 

 اصاصات العمل(، سايات العمل، اظااف يمل الاى، صاالضاف  الى االضااصات العمالط  اإرغالق المشسسات. 

تسهخدم إحصاءات العمل من تبل تماور ااسع اتخدم يديا من األرغاا . مسهخدمي إحصاءات العمل يهمثيوا 

االوكاالت الهاصع  لاا االمسهشارين ااالتهصاييطن االمحييطن المالططن االصحتططن ارتال األيمال االنقاصات  الحكوماتص

 اتمعطات أرصاب العمل، االاالب، االمعيمطن، االمحاكم الصنايط ، الباحثطن األكاييمططن اتمايات الضغط.

صايي  ااالتهمايط . اهي تسهخدم في تحيطل اتقططم تسهخدم إحصاءات العمل ييى نااق ااسع في كل من الهحيطالت االته

الدلل،  اتعزيزالهوظطف صارصد االتهصاي؛ سوق العمل؛ مجموي  ااسع  من السطاسات الحكومط  )لصوصا المهعيق  

 االمسنطن، الخ(. ااالحداث)النساء االمامش  (؛ االتئات السكانط  الهي تثطا تيقا لاصا ، االمساااةاالعالتات الصنايط 
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، في اتت انعقاي مشتما السالم الذي أيقب نااي  الحاب العالمط  األالى. تم 1919تأسست منظم  العمل الدالط  في يام 

ممثيطن كون اليجن  من كهاص  يسهور منظم  العمل الدالط  من تبل لجن  العمل، الذي تم إيدايه من تبل مشتما السالم. اته

ممثيي الحكومات اأصحاب العمل االعمال في الاطئات الهنتطذي .  تجمع ثالثي يجمع صطنمنظم  ال. انهج ين ين تسع يال

لديام صوت ايار في صطارغ   حطث ان االطااف الثالثمنظم  العمل الدالط  فايدة من نوياا صطن المنظمات العالمط  

 . سطاسات اصاامج المنظم 

 من لالل المنهديات السنوي  ، ايحديالعمل العالمط  العمل الدالي سنويا. ايوفا منهدى يالي لمناتش  تضايايجهمع مشتما 

الحد األينى من معايطا العمل الدالط  االسطاسات العام  لمنظم  العمل الدالط . كل صيد يضو لديه الحق في إرسال أرصع  

تسنح له العمال اأصحاب العمل، كل ااحد منام حد من كل من اممثل اامشتما: اثنان من الحكوم  المنداصطن إلى 

 يهصويت صشكل مسهقل.التاص  ل

من تبل مشتما االتتاتطات أهم األياات لعمل منظم  العمل الدالط  هي اتتاتطات اتوصطات العمل الدالط . اايهمدت هذه 

اتتاتطات يهاتب صناء ييى ذلك ال األيضاء، معايطا العمل الدالط . من لالل تصديق الدالذي اضع صداره العمل الدالي 

أن السطاسات االهشايعات االممارسات ذات العالت ، امن توتطاات صشاتوصطات االتتاتطات ميزم  لهنتطذ أحكاماا. تقدم 

 . في مجال إحصاءات العملضمناا توصطات 

من مجاالت العمال   اصل صامبايئ االهزامات اتوصطات لجمع انشا إحصاءات العمل اما يه 1985اتتاتط  تاسي 

اأسعار المسهايك، ايلل اإنتاق األسا المعطشط   الهشغطلتكالطف ا، اسايات العمل، اهطكل األتور االمكاسباالباال ، 

 ااإلصاصات المانط  ااألماا  االنزايات الصنايط . 

ايهمايها رسمطا من تبل يهم تاارات  ركل ييىإحصاءات العمل  حولهتصطيط  اليهم الهعبطا ين المبايئ الهوتطاط  الهقنط  

مشتما في يام (. اتد يقد أال ICLSالمشتما الدالي لخبااء إحصاءات العمل ) -اليجان التنط  لمنظم  العمل الدالط   احد

المتاهطم االهعاريف االمناجطات الالزم  لقطاس اتمع البطانات اتصنطتاا ص ذات يالت غاي تاارات المشتما ي. 1923

 انشاها. اتحيطياا

                                                
1
 : مركز االحصاءات االسترالية: المصدر 

Australian Bureau of Statistics (ABS): Labour Statistics: Concepts, Sources and Methods, Aug 2006: 

http://www.abs.gov.au  

http://www.abs.gov.au/
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(؛ 1926االتتاتات الجمايط  ) هيالمعمول صاا حالطا ا المشتما الدالي لخبااء إحصاءات العمل تااراتمن اهم 

(؛ العمال  الناتص  1966(؛ تكالطف العمال  )1962(؛ سايات العمل )1957إحصاءات الضمان االتهمايي )

(؛ نظام مهكامل لإلحصاءات األتور 1973ساة )(؛ يلل اإنتاق األ1966من القوى العامي  ) underutilisationا

(؛ األرتام 1982(؛ السكان النشاطن اتهصاييا االعمال  االباال  االعمال  الناتص  )1982(؛ اإلصاصات المانط  )1973)

(؛ اإلضااصات اااليهصامات، اتصنطف 1987(؛ الهصنطف الدالي الموحد ليمان )1987القطاسط  ألسعار المسهايك )

الهوظطف ااإلصاصات المانط ،  الناتج  ين االدلول(؛ 1993ي العمال  االهوظطف في القااع رغطا الاسمي )الوضع ف

الموتع اإللكهااني تاارات المشتما من لالل (. يمكن االطالع ييى 1998االعمال  الناتص  ايدم كتاي  أاضاع العمال  )

 لمنظم  العمل الدالط  ييى العنوان الهالي:

 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm.  

ذكاه انه تم اتااء صعض الهعديالت الاتطت  ييى صعض المتاهطم لكل من العمل االهشغطل ارغطا االسهغالل امن الجديا 

لالل المشتما الدالي لخبااء إحصاءات العمل الهاسع يشا الذي نظمهه منظم  العمل  2013في يام  يهشغطللاالمثل 

الدالط 
2
. 

 . شمولية ونطاق الدليل4.1

الدلطل من االلمام صأساسطات امبايئ امتاهطم  يليهمكن من تقديم ماية رامي  تتي صالغا  االساسي ليدلطل اتمكطن مسهخدم

البدء صمقدم  يام  ين اهمط  احصاءات العمل ااهدافاا احصاءات العمل اتكامياا ااالسالطب االكثا رطويا النهاتاا، تم 

م االمصدر االساسي لهحديد متاهطمطه امصاير المعايطا الدالط  الهي اسهند الطاا الدلطل. امن ثم تم توضطح المتاهط

االساسط  الحصاءات الناراطن اتهصاييا االعاميطن االعمال  الناتص  االعاطيطن ين العمل اذلك من الوحدة الثانط  الى 

الوحدة الساصع ، االهي تعهمد ييى المسوح االساي  اا الهعدايات السكانط  لهوفطا مشرااتاا. اما الوحدة الثامن فقد ركزت 

اا االهي تعهمد ييى مسوح المنشآت اا السجالت االياري . افي الوحدة الهاسع  ييى مشراات ظااف العمل اآلط  تطاس

اااللطاة، فقد تم الهاكطز ييى احصاءات االضااصات ااالرغالتات الهي ال تقل اهمط  ين صاتي االحصاءات. اصالهالي تد تم 

ب صمبايئ احصاءات العمل تغاط  معظم االحصاءات ذات العالت  صالعمل االهي اضعت صصورة االط  تزاي المهدر

ايعهبا الدلطل اناالت  لمبهدئطن في لهمكنه من الهعمق اكثا من لالل مااتع  ايل  اكثا تتصطال في كل مجال احقل. 

صشكل اساسي الى االيل  االمعايطا  ،كما ذكا ساصقا ،االحصاءات الاسمط  اصخاص  في احصاءات العمل. اتد تم االسهناي

 طا صنتس المعطار الدالي الذي اضع لهحقطق امكانط  المقارن  الدالط  صطن كاف  االحصاءات.السالدالط  ليهمكن من 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
2
 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-

of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm
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 الثانيةالوحدة 

 السكان الناشطين اقتصاديا

 مفاهيمي:االطار ال 1.2

 

 صاآلتي:، تعّاف الناراطن اتهصاييا 2008اسهنايا الى المعايطا الدالط  االهي تعهمد ييى نظام الحساصات القومط  

صأنشا   ليقطامييى اسهعداي لهوفطا الطد العامي  الذين ُهم اناثا اذكورا األفااي السكان الناراطن اتهصاييا يعّبا ين 

.المبطن  في نظام الحساصات القومط  حداي اإلنهاج ضمنمدرت  
3
 

 

صمدى مساهمهه اا اسهعدايه ليمساهم  في انهاج السيع االخدمات اصالهالي، ياتبط تصنطف الشخص صأنه نشطط اتهصاييا 

حسب ما تم تحديده في نظام الحساصات القومط . اهذا يسهثني من يقوم صأيمال اانشا  لارج نااق حداي االنهاج، اال 

 يصنتوا ضمن السكان الناراطن اتهصاييا. 

صحداي االنهاج يأتي لههالءم احصاءات العمل صاحصاءات االنهاج الهشديد ييى ضمان رصط تعايف النشاط االتهصايي 

العديد من المشراات االتهصايي  مثل االنهاتط  االهي تعبا ين مهوسط حجم االنهاج الذي  ارهقاقاصالهالي الهمكن من 

المهمثي  صشكل . ان النظايات االتهصايي  تعهمد صشكل اساسي ييى الاصط صطن االنهاج ايناصاه ينهجه العامل الواحد

اساسي صوحدة العمل ارأس المال تحت اطار ما يسمى صدال  االنهاج.  كما ان اتهصاييات العمل في معظم نظاياتاا تعهمد 

صشكل اساسي ييى الهقاطع صطن الايب االعض من االيدي العامي ، حطث ان طيب المشغّل لأليدي العامي  يبحث ين تعظطم 

 مين تعظطم منتعها االفااييى يرتات االنهاج الهي تدر اييى ارصاح، في المقاصل يبحثوا ارصاحه من لالل الوصول الى اي

م من لالل االلهطار صطن العمل صأفضل االتور الهي تتي صأرغااضام االذي يهمثل صالهطار من لالل تعظطم رفاهطها

ق المتاهطم الصايرة ين منظم  العمل اصالهالي من الضاارة صمكان ضمان تناسالسايات المناسب  ليقطام صنشاط اتهصايي. 

 الحساصات القومط . مع الدالط  

 

مفهوم حدود النشاط االقتصادي 2.2
4
: 

قوة العمل صالتام الواضح لحداي امتاوم النشاط االتهصايي يعهبا مهايبا اساسطا ليهمكن من تصنطف االفااي حسب العالت  

مع العيم انه من رغطا السال ان من حطث ان كان ناراا اتهصاييا اا يامال اا ياطال ين العمل في مسوح القوى العامي . 

لهحديد ان كان يقع ضمن متاوم النشاط االتهصايي يهم الدلول في كاف  الهتاصطل ذات العالت  صنشاط االفااي االتهصايي 

 ارب ساصق  يكن تهبعاا ااالسهتاية مناا ليهمكن من تحقطق الهصنطف االيق. ام ال، الكن هناك حدا اينى اتج

 تشمل حداي االنهاج اآلتي: ،2008صناء ييى ما تاء في نظام الحساصات القومط  

ألاى، أا منهج  إنهاج تمطع السيع أا الخدمات الهي يهم توفطاها إلى احدات  .1

لدمات تسهخدم حهى في يميط  المااي توريدها لذلك، صما في ذلك إنهاج سيع أا 

 إنهاج هذه السيع أا الخدمات؛

نشاط اتهصايي 

سوتي )انهاج 

 سوتي(

الخاص من تمطع السيع الهي يهم االحهتاظ صاا من تبل منهجطاا  ليحسابإنهاج  .2

 السهاالكام الخاص الناائي أا تكوين رأس المال اإلتمالي.

هي يهم االحهتاظ صاا من تبل الخاص من منهجات الهقاط المعاف  ال ليحسابإنهاج  .3

منهجطاا السهاالكام الخاص الناائي أا تكوين رأس المال اإلتمالي صاسهثناء )ين 

نشاط اتهصايي 

رغطا سوتي )انهاج 

 رغطا سوتي(

                                                
3
 European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and 

Development, United Nations and World Bank, 2009. System of National Accounts, 2008. Paras. 19.5. 
4
 European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and 

Development, United Nations and World Bank, 2009. System of National Accounts, 2008. Paras. 6.27 and 
6.28. 
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 طايق اتتاتط ( هذه المنهجات الهي تنهجاا األسا السهخداماا الخاص.

 ؛ الذي يشغل المنزل يحساب الخاص لخدمات اإلسكان ين طايق المالكلنهاج اإل .4

من ضمن العائي   ياميطناالشخصط  من لالل توظطف  إنهاج الخدمات المنزلط  .5

 .صأتا

 

( 4-2)االنشا  الباتط  اما . صشكل ااضح سوقيال نتاجلال انشطة اقتصادية سوقيةالنشاط االال المذكور اياله يدل ييى 

. كاف  االنشا  المذكورة اياله أي لالستهالك الذاتي غير سوقي لإلنتاج االنشطة االقتصادية غير السوقيةهدل ييى ف

رغطا لقطاس اتصنطف اتحديد السكان الناراطن اتهصاييا. يدا ذلك من انشا   مجال النشاط االتهصاييصاإلتمال تشكل 

امن تيك االنشا   .اال يقع من يقوم صاا ضمن تصنطف السكان الناراطن اتهصايي  انشطة غير اقتصاديةتسمى مذكورة 

 المثي  ييطاا:ا، امن لدمات منهج  لالسهخدام الخاص من تبل األسا اامعظمتأتي في  هاسهبعايالهي يهم ا

 :انشطة غير اقتصاديةأمثي  ييى 

، صما في ذلك إصالحات صغطاة من النوع الهي تشغيه لمنزل من تبل األساةاتنظطف ازلاف  اصطان   .1

 ؛ااالصحاب المسهأتاينياية من تبل يهم الذى 

ب. تنظطف اصطان  اإصالح المسهيزمات المنزلط  أا رغطاها من السيع، صما في ذلك السطارات  .2

 المسهعمي  ألرغاا  منزلط .

 .لالساة إيداي الدم  اتبات الاعام .3

 ؛لالساة رياي  اتدريب اتعيطم األطتال .4

 .في االساة العجزةا رياي  الماضى .5

 .لصالح االساة قل أفااي األساة أا صضائعامن .6

 

الذي تعهمد ييطه معايطا منظم  العمل الدالط  في تصنطف االفااي  افطما ييي ركل يوضح نااق حداي النشاط االتهصايي

 :من حطث ان كانوا نشطاطن اتهصاييا ام ال االذي صداره يحدي من هم لارج اا يالل القوى العامي 

 نطاق النشاط االقتصادي

 مات:دالقومية لمفهوم انتاج السلع والخطبقا لمعايير الحسابات 
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 النشاط االقتصادي السوقي: 3.2

يشمل االنهاج السوتي كاف  االنشا  الهي يقوم صاا االرخاص العاميون في الوحدات االتهصايي  الهي تساهم في انهاج السيع 

االخدمات صقصد صطعاا في السوق، امن ضمناا الوحدات الهي تقدم لدمات يام  مثل الحكوم ، حطث موظتي الحكوم  

.  االمقصوي صالوحدات االتهصايي  مثل الشاكات االمصانع ييى سبطل المثال يصنتون ييى انام ينهجون ليسوق

 ارغطاها العديد من االمثي .مكاتب تقديم الخدمات ,االمزارع اارش العمل 

الصورة الشائع  ليمساهمطن في االنهاج السوتي هو تقاضطام اتورا نقدي  اا يطنط  اا اسهادافام ليحصول ييى ارصاح 

من القطام صانشا  اتهصايي  من تبل افااي هو هدف مايي  الغا في حال كان  كهعويضات لسايات يميام. اصالهالي

 فطعبّا هذا ين لاصط  االنهاج السوتي.   

 وفيما يلي توضيح ألشكال تعويضات العاملين:

 الدفع مقابل عمل يشمل:

 سب  ييى القاع ، اا صقشطش ارغطاها.، اا ناجور او رواتب نقديةمثل  نقدية الدفع 

  اا مقاصل اتصاالت اا تااز اتوي طعام،  مثلاهي تعويضات مقاصل يمل تام صه رخص  بالعينةالدفع

 اا الهي يهم العمل فطاا/المزري   ساا مقاصل اتاة سكن اا طعام اا منهج من منهجات المشسموصايل/نقال/توال 

هي يحصل ييطاا رخص تدريب. ايشمل الهعايف كذلك الظاهاة الشائع  في العديد من البيدان اهي الحص  ال

مقاصل ايارة كامي  لمزري  حطث احطانا يهتق مالك مزري  مع رخص اا اساة ليقطام صزراي  ارضه اايارتاا 

 االنشطة

 االنشطة االقتصادية

 (انتاج السلع والخدمات)

االنتاج غير 
 السوقي

انتاج المنتوجات االولية -
 .لالستهالك الخاص

معالجة السلع االولية -
لالستهالك الخاص من 

 .قبل منتجها

انتاج االصول الثابتة -
 .لالستخدام الخاص

انتاج السلع االخرى -
لالستهالك الخاص من 
قبل االشخاص الذين 
 .ينتجوها لغرض السوق

 االنتاج السوقي

انتاج السلع والخدمات -
المعدة اعتياديا للبيع في 

 .السوق

انتاج السلع والخدمات -
االخرى مثل نشاطات 

 الحكومة

االنشطة غير 
 االقتصادية
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ااتصاف الكامل صاا لالل موسم ما مقاصل نصف المحصول اا ثيثه اصالهالي يدلل ذلك الماياي ضمن 

 عام الزرايي حائزا ليمزري . الهعويضات صالعطن  لالل فهاة الموسم االذي يعهبا في ذلك ال

 

 الربح يشير الى:

 مثل المزارع اا الشاكات   ايمالام الخاص ايشغيون الهعويضات ألنشا  يهم انجازها من ارخاص يدياان

 .صغض النظا ين تشغطل مسهخدمطن صأتا ام ال

  ،االنشا  الهي يقوم صاا احد ايضاء االساة اليارة مشاريع اساي ، أي مشاريع تميكاا االساة، صدان أي مقاصل

 الكن يحصل ييى المكهسبات رغطا المباراة من لالل االنتاق االساي. 

ساة الهي هو االاصح يعهمد ييى تايدة االسهحقاق، اهذا يعني ان التاي الذي تام صهشغطل مصالحه الخاص  اا مصالح اال

احد افاايها من اتل الاصح، لطس صالضاارة ان يحصل ييى الاصح في الوتت الااهن، الكن المام انه يقوم صأنشا  من 

 الاصح صغض النظا حصل ييطه لالل التهاة الماتعط  ام ال.

دف الى انهاج السيع تشمل االنشا  السوتط  كذلك االنشا  المهبايل  صطن االسا من اتل االنهاج، ااالنشا  الهي تا

االخدمات ليمقايض  صطن االسا، حهى الو لم يهم الهعاطي مع الدفعات النقدي . اتنهشا مثل تيك االنشا  في العديد من 

الدال حطث هناك العديد من االسا الهي تقوم صإنهاج مشهقات االلبان اتقايضاا مع اسا الاى صمنهجات سيعط  مثل 

 .طم صعض افااي االساةاا لدماتط  مثل تعي الخضااات

 

 حدود االنتاج

 يقيس االنتاج الوطني والعمالة

 

 

 النشاط االقتصادي غير السوقي: 4.2

يهحدي االنهاج رغطا السوتي صناء ييى االسهخدام الناائي ليمنهج الطس صناء ييى طبطع  االنهاج من حطث انه انهاج مدفوع 

االتا اا انهاج رغطا مدفوع االتا. اييى سبطل المثال، فان زراي  الخضااات لغا  االسهاالك الذاتي يعهبا انهاتا 

ألن القصد من االنهاج لطس لبطعه في السوق. اال يعني مصايح "رغطا رغي سوتي، لطس ألنه نشاط رغطا مدفوع االتا صل 

سوتي" انه ال يشمل ييى أي تعامالت مع السوق، صل من الممكن ان يما االنهاج رغطا السوتي صمااحل تهايب الهعامل مع 

 السوق مثل رااء البذار ااالياي  الزرايط ، اا اسهئجار ار . 

 كافة االنشطة

 انشطة منتجة

 انتاج كافة السلع
انتاج كافة 

 الخدمات للبيع

انتاج بعض 
الخدمات 

 لالستهالك النهائي

 انشطة غير منتجة
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السوتط  ناراطن اتهصاييا اذا كان يساهمون صنسب  كبطاة من اتمالي ما تسهايكه االساة. ايعهبا العاميطن في االنشا  رغطا 

ذين يقومون صزراي  حديق  المنزل فقط ليهافطه اال يسام ما ينهجونه صشكل ميحوظ في سد احهطاتات االساة االساسط ، فال

 ائق الهي ال تسام في صشكل اساسي في حات  االساة.فال يعهبا انهاتا يسام  في االتهصاي، اصالهالي يهم اهمال منهجات الحد

 

 كالتالي:السوقي غير االنتاج يمكن حصر اربعة انواع من 

اهذا يشمل االنهاج االساي من السيع السهاالكام الذاتي اهذا يهاكز اكثا في  االنتاج االولي من اجل االستهالك الذاتي،

النسب  االكبا من سي  المسهايك االحطواني، أي يسام صشكل كبطا في السي  الغذائط  لالساة االهي تشكل  االنهاج الزرايي

 في الدال النامط .

اتشمل مجموي  من االنشا  مثل انهاج البذار ليزراي ، طحن تجهيز وتصنيع السلع االولية لالستهالك الذاتي، 

 االدصارغ  اصناي  االثاث اما الطاا. الحبوب، ايداي منهجات اليحوم احتظاا، االغزل 

اتغاي االنشا  الهي تشسس لبنط  تحهط  مثل رق الااق الخاص   ،انتاج االصول الثابتة لغرض االستهالك الذاتي

المساكن االماافق ليحساب الخاص، كذلك انهاج العدي ااالياات الهي لاا يما افهااضي طويل. مع العيم اناا ال اااآلصار 

تشمل يميط  اصالح المباني الكن تشمل الهوسع في المساكن، مما يُظاا ارتباط الهصنطف صمدى مساهم  المنهج في 

 االتهصاي الوطني. 

اتشمل ييى ايمال الهصنطع االنقل االمواصالت اصعض : الستهالك الذاتيانتاج منتجات اخرى، غير اولية، لغرض ا

الخدمات االلاى. فمثال تصنطع االحذي  لالساة يعهبا نشاطا رغطا سوتطا. اهذا النوع من االنهاج يشثا ييى االنهاج االقطم  

الهي اسهغاتاا في انهاج صعض المضاف  االدلل. االجزء رغطا السوتي من االنهاج يمكن ان يشثا ييى تطاس سايات العمل 

 تيك السيع.

امن الجديا االرارة الطه، ان انهاج الخدمات لالسهخدام الذاتي مثل نقل الماء يعهبا من االنهاج رغطا السوتي في ظل انه 

ن يقع تحت صند يا  الماء. اهناك العديد من الدال الهي يعمل فطاا العديد من االسا في نقل الماء اااللشاب مثل السكا

 البدا.

صسبب رغموضه اصعوص  تقديا الميخص في توضطح االنهاج رغطا السوتي االذي يواته العديد من العقبات في تطاسه 

اهمطهه لالتهصاي، يكمن في ان أي انهاج لالسهاالك الذاتي تقوم صه االسا لسد حاتطاتاا االساسط  اصخاص  من طعام 

سي  المسهايك، تعهبا نشاطا اتهصاييا امن يقوم صاا يدلل ضمن  ارااب امسكن انقل االهي تشكل النسب  االكبا من

 السكان الناراطن اتهصاييا.

  

 :األنشطة غير االقتصادية 5.2
مجموي  من االنشا  الهي تظاا  يسهثني متاوم النشاط االتهصايي االذي من لالله يهم تطاس السكان الناراطن اتهصاييا

زالت تطد الجدل الدائا حول ضاارة ايراتاا ضمن االنشا  االتهصايي  االهي يعهبا احطانا كعمل منزلي االهي احطانا ما 

من يقوم صاا ناراا اتهصاييا. الكن صسبب حجماا امساهمهاا الحقطقط  في القطم  المضاف  ااالنهاج لالتهصاي اصعوص  

 تطاس انهاتاا تم اسهثناؤها. امن تيك االنشا :

 ي من تبل االساة االذي ال يشكل اهمط  نسبط  في سي  االنتاق االساياالنهاج لالسهخدام الناائي الذات 

  من تبل االسا صأنتسام االبناء اصالح اصطان  المنزل 

  لدمات تاويط  مقدم  ليمجهمع اا منظمات اهيط 

  ،الابخ لدمات فايي  تُقدم من لالل احد افااي االساة مثل تعيطم افااي االساة اا الهمايض الحد افااي االساة

 االخبز االغسطل اما الى ذلك.

 األنشطة غير المنتجة:

تعبا تيك االنشا  ين االنشا  الطومط  الهي يقوم صاا االفااي مثل االكل االنوم ارغطاها. اتعبا تيك التئ  من الماام 

 . Leisureااالنشا  في النظاي  االتهصايي  ين اتت التااغ االااح  

 

 االقتصادية:الخلفية النظرية لألنشطة  6.2

اتت العمل لياصح من لالل العا  الساصق يظاا صكل اضوح ان االنشا  يمكن تقسطماا الى ثالث  اتسام رئطسط  اهي 

اصأتا ااتت العمل لالسهاالك الذاتي ااتت الااح . اهي في النهطج  تقسطم لوتت االفااي لالل الطوم اا االسبوع اا 
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ه النظاي  االتهصايي  اسايات الهي سطقضطاا في كل من تيك االنواع الثالث تتسالسن . اتقسطم الشخص لطومه االهطار ال

الخاص  صهتسطا طبطع  االفااي الذين يبدان اسهعدايهم ليعمل المنهج االذي يقع تحت مسمى نظاي  يا  العمل 

Labour Supply الهنبشات االهي تسايد تيك النظاي  في تتسطا مسهويات المشارك  في سوق العمل اا يدمه ا

المسهقبيط  من لالل رصط الدلل اا االتا الذي يمكن الحصول ييطه من سايات العمل المنهج  ارخصط  اطبطع  التاي. 

سايات العمل اصخاص  ان الدلل من العمل رغطا  فالتاي االكبا سنا اكثا مطوال الى الهطار سايات الااح  ييى حساب

 مشجع. 

متاهطم المخاتات االحصائط  مهالئم  مع المتاهطم الهي تسهخدماا النظايات. اهنا من  اصالهالي من االهمط  صمكان ان تبقى

المام التصل صطن االنواع الثالث من االنشا  ليهمكن من رصااا صدت  مع ما تقوله النظايات االتهصايي . كما يهايب ذلك 

ييطه من مصاير الاى مثل الورث  اا  الذي يهأتى من العمل المنهج اا الدلل الذي يهم الحصول الدلل التصل صطن

 يقارات اا رغطاها.

 

 الحدود العمرية للسكان الناشطين اقتصاديا: 7.2

ضمن تانون البيد الواحد. اهذا يعوي الى  نهجياتبط القطام صنشاط اتهصايي من تبل االفااي صقدرتام ييى القطام صنشاط مُ 

القوانطن ذات العالت  صسنوات الدراس  الدنطا الهي يجب ان يهيقاها االفااي اتانون العمل الذي يحدي العما االينى المسموح 

 صه ليقطام صنشاط اتهصايي. 

ماتبط صالقانون المحيي هصاييا اصالهالي الحد االينى ااالييى أليمار السكان الذين يقعون ضمن تعايف الناراطن ات

ااالتتاتطات الدالط  الهي تحدي الحد االينى من العما الذي يمكن لالفااي ان يقوموا صانشا  اتهصايي . فقانون العمل في 

سن  اصشااط.  15فيساطن ييى سبطل المثال يحدي الحد االينى من العما الذي يمكن ليتاي ان يمارس نشاطا اتهصايا صـ 

سايات يومطا افي انشا  مقبول  اان تهجنب كاف   6سن  يمكن ان يعميوا ييى االكثا  17-15تئ  العماي  حطث ان ال

سطئ  االاييئ  االصعب . اصالهالي الحد االينى في فيساطن لمسوح القوى العامي  تهعامل حسب القانون اركال االيمال ال

االعاميطن يان ذلك السن يعهبااا  وح الناراطن اتهصاييا.سن  فأكثا كتئ  مسهادف  في مس 15اايهبات التئ  العماي  

 ضمن متاوم يمال  االطتال. 

في يال الاى، تضع حدا اييى لتئات العما الهي يمكن ان تمارس نشاطا اتهصاييا االهداف احصائط  اتخاطاط . 

راس  المشارك  التعيط  في دي كحد اييى ليسكان الناراطن اتهصاييا في العديد من الدال اذلك لدسن  يح 65فالعما 

االنشا  االتصايي  حطث ال يمكن توتع ان يقوموا كبار السن صالبحث ين يمل في حال لم يعميوا في ظل اتوي تانون 

 ضمان اتهمايي اا حماي  اتهمايط  اا تأمطن اطني اا تانون تقايد يضمن لكبار السن العطش الكايم.

كان الناراطن اتهصاييا يكون اتباريا، صطنما الحد االييى ليعما لطس ُميزما اصالهالي نالحظ ان الحد االينى لعما الس

 لهحديده في كثطا من الدال. 

 اا صمصايح آلا Manpower "القوة البشاي "اتحديد فئ  العما الماتبط صالناراطن اتهصاييا له اهمط  في تعايف 

االذي يكثا اسهخداماا في الكهب الهي تسهخدم في  Adult Working Population "البالغطن العاميطن السكان"

الجامعات. اتيك التئ  من المجهمع كذلك تعهبا الاات  البشاي  المنهج  في أي يال ، ايهم تطاس مدى االسهخدام االمثل 

 ي يال .ليقوة البشاي  لهيك التئ  ييى اساس من هم ناراطن اتهصاييا ام ال ضمن التئ  العماي  الهي يهم تحديدها في أ

هم السكان في فئ   العاملين البالغين" او بمصطلح آخر "السكان في سن العمل"السكان "القوة البشرية او 

يماي  محدية ال تقل ين السن القانوني ليذين يُسمح لام صالعمل اال يزيد ين يما محدي يُهتق ييطه يالل كل 

 سن  فأكثا.   15لعماي  االكثا رطويا اهم االفااي صيد. الكن ليمقارنات الدالط  يُنصح صالهعامل مع التئ  ا
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 الوحدة الثالثة

 السكان الناشطون في الوقت الراهن 

 )القوى العاملة(

في الوحدة الساصق ، تم تعايف السكان الناراطن اتهصاييا اصطان الحداي العماي  الدنطا االعيطا. الكن من اتل الهتايق 

الوضع العام في يال  ما االهمكن من رصاه صاالحصاءات االتهصايي  انظام الحساصات الدتطق لدراس  الوضع الااهن اا 

القومط ، فإن تطاس مشراات السكان الناراطن اتهصاييا يهم رصاه صاسناي زمني محدي اما طويل اا تصطا االمد. امن هذا 

 طث اآلتي:المنايق مطزت منظم  العمل الدالط  في تطاساا ليسكان الناراطن اتهصاييا من ح

 

وهذا يتم  Currently Active Population (or Labour Force) سكان ناشطين اقتصاديا حاليا

، ويتم قياسه تحديده من خالل ربطه باسناد زمني قصير مثل االسبوع الماضي او سبعة االيام الماضية او اليوم الماضي

 سوق العمل. ادة في مسوح القوى العاملة الدورية التي تراقب التغيرات في

ويرتبط باسناد زمني طويل مثل العام الماضي  Usually Active Population سكان ناشطين اقتصاديا عادة

 وهذا في العادة يتم قياسه من خالل تعدادات السكان او االثنى عشر شهرا الماضية

 

. االذي من لالله حاليا )القوى العاملة(لسكان الناشطين اقتصاديا في هذه الوحدة سطهم الهاكطز ييى تعايف اآلط  تطاس 

يهم الهعاج ليمشراات االلاى االماتبا  في هذا الهعايف ارتباطا مباراا، مثل العامل االعاطل ين العمل امن هو 

 لارج القوى العامي .

 :التعريف 1.3
يعهمد صشكل اساسي ييى تعايف كل من العامل االعاطل ين العمل، حطث الهعايف  "الناراطن اتهصاييا حالطا"تعايف 

 حطث الهعايف هو كالهالي: ماتبط صالوحدات الالحق  الهي تعاف كل منام.

هم االفااي في فئ  يماي  محدية أي القوة  السكان الناشطين اقتصاديا او بمصطلح آخر "القوى العاملة"

ايبات تصنطتام كعاميطن اا ياطيطن ين العمل لالل فهاة اسناي زمني اا فهاة زمنط  البشاي  الذين اسهكميوا مه

 محدية اتصطاة مثل الطوم الواحد اا اسبوع ااحد.

متاوم السكان الناراطن حالطا االكثا رطويا من حطث االسهخدام لقطاس السكان الناراطن اتهصاييا. يعهمد المتاوم ييى 

هذا النوع من المتاهطم يسهخدم لقطاس المشراات تصطاة المدى في سوق العمل االذي يعمل فهاة تصطاة لالسناي زمني. ا

ييى تطاس اياء اسواق العمل في الدال امااتبهاا ااال صأال اصخاص  اذا كانت تُجمع البطانات صشكل مهكار افي ااتات 

الزمن من لالل مااتب  الهغطاات فطاا االمقصوي هنا صالمااتب  انه يمكن تطاس مشراات تصطاة المدى يبا  مهقارص .

امن اهم المشراات الهي تُقاس صااليهماي ييى متاوم الناراطن  اكذلك ييى مسهوى القاايات اا المسهوى الجغاافي.

 ايعهمد تطاساا ييى اساس اطار القوى العامي . حالطاً الباال  االعمال  الصائص كل مناا.

 االطار العام للقوى العاملة: 2.3

ما صطن متاوم القوى العامي  االعاميطن اساسط  من لالل تعايف الناراطن اتهصاييا )القوى العامي (، تظاا العالت  

االهي تهجسد صما يسمى صاطار القوى العامي  االذي يبطن لارط  العالت  ما صطن السكان االقوى االعاطيطن ين العمل 

 .العامي  االعاطيطن ين العمل في اتت محدي اتصطا

 االطار العام للقوى العاملة
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لالل فهاة تصطاة  القوة البشاي  حسب نشاطام الحالي ايمن لالل االطار العام ليقوى العامي ، يهضح انه يمكن تقسطم 

 الى ثالث  فئات رامي  كالهالي: )اسبوع اا يوم( محدية

 

في االهي تزاينا صعدي االيدي العامي  المعااض   الحالط .حطث ان التئهطن االالى االثانط  تشكل صمجموياا القوى العامي  

 . Labour Supplyاتت محدي 

 :في التصنيف االولويةقاعدة  3.3

حسب التئات الثالث المذكورة اياله )ياميطن، ياطيطن ين العمل، لارج  التراتبية واالولوية في تصنيف االفرادقاعدة 

لهصنطف االفااي. اهذا يعني انه يندما نبدأ صهصنطف االفااي الى  قضايااهم ال( من /رغطا ناراطن اتهصايياالقوى العامي 

 نتحص اذا ما كان ياطال ين العمل ام التيك التئات، نبدأ صتحص اذا ما كان الشخص يامال ام ال، امن ثم اذا لم يكن يام

افي حال لم يكن ناراا يهم تصنطته كتاي ال، افي حال لم يكن ياطال ين العمل يهم التحص اذا ما كان ناراا حالطا ام ال، 

 لارج القوى العامي . 

 شكل توضيحي يبين التراتبية لتصنيف االفراد حسب االولوية خالل فترة اسناد زمني قصير.

 السكان

خارج القوة 
 البشرية

 القوة البشرية

 القوى العاملة

 العاملين

عاطلين عن 
 العمل

خارج القوى 
 العاملة

القوة 
 البشرية

غير ( 3
ناشطين 
 اقتصاديا

عاطلين ( 2
 عن العمل

 عاملين (1
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االالوي  لتحص حال  االفااي يالل القوة البشاي  لالل فهاة تصطاة امحدي )مثل يوم  الشكل اياله يبطن انه تم ايااء

عاطال عن ام ال ااالً، اتشمل ان كان رغائبا ين العمل كذلك.  امن ثم فحص ان كان  عامال ااحد اا اسبوع ااحد( ان كان

حال لم يكن يامال اا رغائبا ين يميه.   ام ال فيصشاط ان يكون صاحثا نشاا ين العمل امهاحا امسهعدا ليعمل( ) العمل

غير نشيطا أي رخصا  خارج القوى العاملةافي النااي  ان لم يكن يامال اا ياطال ين العمل يهم تصنطته كشخص 

امن يهم الهعا  لتحص األسباب كونه رغطا ناراا اتهصاييا مثل الهتاغ اليمال المنزل اا الهعيطم اا كبا السن  اقتصاديا

 اا رغطاها. 

ساي  في  15اصوتت كامل، يمل الاالب في االسبوع تطد الدراس  في الدراس  طالب تامعي منهظم  مثال:

 .حطث تم تقديم حال  العمل ييى الحال  السائدة اهي الهعيطم .عاملماعم. هذا الاالب يُصنف 

 

 مبدأ النشاط: 4.3

يعهمد تصنطف االفااي حسب العالت  صقوة العمل الموضح  في االطار العام ليقوى العامي  ييى النشاط السائد لالل فهاة 

 زمنط  تصطاة امحدية، اهذا لبطان ما هو نشاط التاي الحقطقي لالل تيك التهاة. 

رمولط  االفااي اضمان ذا ليهحقق اه قوى العامي  موضويط  تدر االمكان،الى تعل يميط  تطاس ال مبدأ النشاطيادف 

اا نشاط يهصل صاالنهاج السوتي اا اصعض  صنشاط اتهصايي من الهحاق صعملفعيطا يقومون من ضمن القوى العامي  م

ن يمل صشكل فعيي امسهعدين الباحثطن ياا  االنشا  المهصي  صاالنهاج رغطا السوتي كما تم توضطحه في احدة ساصق ،

 تهاة المحدية. امهاحطن ليعمل لالل ال

لمبدأ النشاط اهو ما يهعيق صاألفااي العاميطن االغائبطن مشتها ين العمل اا العاطيطن ين العمل الذين  صسطط هناك اسهثناء

 ينهظاان االسهدياء ليبدء صعمل محدي. 

، صوتوي حاكات اتغطاات موسمط  طتطت  اتيطي  نسبطا ثاصت ييى مدار السن العمل الهي يكون فطاا نمط في صعض الحاالت 

اهطكيط  العاميطن، فان مسح لتهاة محدية  يالل اا لارج القوى العامي هطكيط  االطار العام ليقوى العامي  من حطث ييى  

  لالل العام أللذ لقا  لصورة هطكيط  القوى العامي  يكتي لهمثطل الاطكل لمدة يام كامل. 

تمّكن المسوح ذات ، ال تحاكات القوى العامي نشا  االمخهيت  ييى مدار العام لأل األنماط الموسمط لوتوي فإن امع ذلك، 

ييى مدى تيك المشراات في مثل هذه الحاالت، ينبغي تطاس  من تمثطل صاتي التهاات.قصطاة الواحدة الماتعط  التهاة ال

 .لالسناي الزمني/التهاة الماتعط ا اسهخدام فهاة أطول لعام االمسوح لالل افهاة أطول من الزمن، إما ين طايق تكاار 

 :المؤشرات 5.3

هل الشخص عامل 
 غائبا عن العمل؟

 ال

هل الشخص عاطل 
 عن العمل

 ال

الشخص خارج 
 القوى العاملة

 نعم

الشخص عاطل عن 
 العمل

 نعم

 الشخص عامل

الشخص ناشطا 

 اقتصاديا حاليا



 

13 
 

 أهم المشراات الهي يمكن ارهقاتاا من لالل تطاس اتصنطف السكان الناراطن اتهصاييا هي كالهالي:

 .اتمالي السكان الى اهي نسب  السكان الناراطن اتهصاييا نسبة النشاط الحالي

اهي نسب  السكان الناراطن اتهصاييا الى السكان في سن العمل )القوة  العاملةنسبة المشاركة في القوى 

 البشاي (، اهي من المشراات االكثا رطويا.

امن اكثا المهغاات التايط  رطويا الهي يهم رصااا مع المشراات اياله هي الجنس االتئات العماي  االهعيطم االمناطق 

 الجغاافط . 

، في فيساطن سب  مشارك  االناث في القوى العامي  صالمقارن  مع الذكور لبعض التئات العماي يبطن ن 1-3الجدال : مثال

االهي تبطن ان نسب  النساء الناراات اتهصاييا الى اتمالي النساء في  ،االهي تُظاا فجوة كبطاة صطنام في نسب  المشارك 

  .2014% صطن الذكور في يام 72% مقارن  مع 19اصيت الى  سن العمل

 

 2014 –2000 في فلسطين، حسب الجنس سنة فأكثر 15لألفراد نسبة القوى العاملة المشاركة : 1-3جدول 

 فيساطن. –. رام هللا 2014. مسح القوى العامي  2015المصدر: الجااز الماكزي لالحصاء التيساطني، 
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 الوحدة الرابعة

 عادةاحصاءات السكان الناشطون 
 :التعريف 1.4

 ايهمايا ييى الهعايف الدالي:

السكان الناراطن اتهصاييا ايهطاييا تشمل كاف  االرخاص في سن العمل )القوة البشاي (، االذي يهم تحديد 

الزمني(  نشاطام االساسي ان كانوا ياميطن اا ياطيطن ين العمل ييى اساس فهاة زمنط  طويي  )فهاة االسناي

 تصل الى يام اا الى االراا االثنى يشا الماضط .

 االتاق صطن السكان الناراطن اتهصاييا في الوتت الااهن اا الناراطن ايهطاييا يمكن تيخطصه صاآلتي: 

 عادةالناشطين اقتصاديا  الناشطين اقتصاديا في الوقت الراهن

صناء تطاسه يعهمد ييى حال  نشاط الشخص الذي يهم تقططمه 

ييى "معطار االالوي " االمسهخدم في االطار العام ليقوى 

 العامي 

تطاسه يعهمد ييى حال  نشاط الشخص االذي يهم تقططمه 

ييى اساس  معطار النشاط الائطسي ييى مدار اسناي زمني 

 طويل

حسب االطار العام ليقوى العامي  يهم تصنطف االرخاص 

م تصنطتام كقوى ااال كعاميطن اا ياطيطن ين يمل امن ث

 يامي 

االرخاص ااال يهم تصنطتام كناراطن اا رغطا ناراطن 

اتهصاييا صشكل ايهطايي، اصعدها يهم تصنطف االرخاص 

الناراطن الى ياميطن اا ياطيطن ين العمل صناء ييى 

 التهاة االطول الي يقضطاا في كل مناما.

ياُلحظ من االسيوصطن اناما يقدمان مشراات مخهيت ، فمشرا الوضع الااهن يقدم مشراا يصور الوضع كيقا  لحظط  

يظاا يالت  السكان صالقوى العامي  ييى مدار يام كامل. افي ظل ان لالل تنتطذ المسح، صطنما مشرا الناراطن ياية 

فهاة زمنط  طويي  )اسناي زمني طويل(، يسبب ذلك رفع نسب  المتاوم االلطا يعهمد ييى الذاكاة لقطاس النشاط لالل

االلااء. اصالهالي في هذا الدلطل سوف يهم االلهصار ايدم الهاكطز ييطه، الكن تهم االرارة الطه صشكل ساحي ليهمكن 

 من المقارن ، افي حال تم االههمام صه، يهم العوية لمصدر الهعايف اااليل  ذات العالت .

لالل مشتما احصائطي العمل الثالث يشا، صادف تطاس النشاط  1982يف صاذا المشرا ليماة االالى يام لقد تم الهعا

السكاني لالل يام، اايااء صورة لينمط السائد ليعالت  صقوة العمل في الدال. اياية ما يهم اسهخدام مثل تيك المشراات 

 شاة ايوام.في الهعدايات السكانط  صسبب تبايد ياريهاا الهي تصل الى ي

 الحالة الرئيسية للنشاط 2.4

صناء ييى الهعايف اياله ليناراطن اتهصاييا ياية، فأن الشخص الذي يهم تحديده كنارط اتهصاييا يعهمد ييى التهاة 

االطول الهي تضاها كنارط. أي في حال كانت االساصطع الهي تضاها في حال  يدم النشاط )كغطا نارط اتهصاييا( يهم 

يكون الشخص تد مارس نشاطا اتهصاييا اا صحث ين يمل  تصنطته كغطا نارط اتهصايي. صالهالي من المتها  ان

)حسب الهعايف لكل من العامل االعاطل ين العمل( لالل العام اا ما صالحالهطن صااتات مهتات  صما مجمويه من 

الى االساصطع اكثا من االساصطع الهي تضاها كغطا ناراا اتهصاييا. اكذلك صنتس اآللط  يهم تصنطف النارط اتهصاييا ياية 

 يامل اا ياطال ين العمل.

 ايهضمن تعايف السكان الناراون ياية ينصاين اساسططن: 

  الهي تضاها في حال  العمال  اا الباال   كمية الوقتالحال  الائطسط  لنشاط أي رخص يجب ان تحدي من حطث

  . "معطار االرغيبط " لالل فهاة االسناي الزمني

  الهي  تحديد عدد االسابيع او االياميند تحديد حال  الشخص ان كان يامال اا ياطال ين العمل، يجب ان يهم

 تضاها الشخص في الحال  الائطسي الهي ُصنّف صاا. 

 مثال:
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 اسبويا يمل فطاا  11ااسبويا صاحثا ين يمل امسهعدا له )ياطال ين العمل(،  16في حال كان رخص تد تضى 

  ال يعمل اال يبحث ين يمل الطس مسهعدا ليعمل )رغطا ناراا اتهصاييا(: فهصنطته سطكون حسب الهعايف اصاتي السن

 اسبويا(. 52)مالحظ : اساصطع العام  "ناراا اتهصاييا ياية" امن ثم سطصنف كعاطل ين العمل. –الدالي 

 

 المؤشرات 3.4

 نسب  الناراطن اتهصاييا ياية من اتمالي السكان 

   الناراطن اتهصاييا ياية من اتمالي االفااي في سن العمل.نسب 

 ايهم رصط تيك المشراات مع المشراات الديمغاافط  )الجنس، العما،...(، ااالتهمايط  ااالتهصايي  االجغاافط .

كثاة مع مااياة ان تيك المشراات صالعاية تخهيف ين مشراات الناراطن اتهصاييا في الوضع الااهن. اصخاص  في حال 

 الااصع الموسمي.

 قياس احصاءات الناشطين اقتصاديا 4.4

في ظل مشكي  الهذكا ين االنشا  الهي تمت لالل يام احساب مدته، تم محاال  تجنب المعضي  من لالل تحديد النشاط 

 صشكل رااي ييى مدار العام، صحطث يهم تداين االنشا  في كل راا.

افي ظل توفطا مسوح ياري  رصعط  في ت السكان اا المسوح حسب الايب. مصدر البطانات االكثا رطويا هو تعدايا

اال انه كما تم الغالب لمسوح القوى العامي ، اصبح من رغطا الضااري تنتطذ مسوح الحهساب النشاط المعهاي لالفااي. 

تضاؤها في كل مناا، االرارة الطه ساصقا، الى ان مشرا الناراطن اتهصاييا يحهسب الحال  صناء ييى التهاة الهي تم 

اصالهالي االيهماي االساسي في الهصنطف يعهمد ييى المتاهطم االيهطايي  لكل من العامل االعاطل ين العمل، اتبقى مسأل  

 الهقططم الناائي.
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 الخامسةالوحدة 

 احصاءات العاملين

 :نالعامليتعريف  1.5

صصورة العمل لدى المشسسات الحكومط  االخاص  ارغطا يمارس السكان انوايا مخهيت  من األيمال، فمناا ما يأتي 

الخاص اا يعميوا كأرصاب يمل ايشغيون لديام  مالاايف  لياصح ارغطاها مقاصل اتااً اا راتباً، امنام من يعمل لحساصا

. اصعضام منهظم في يمل صداام كامل اا تزئي اصعضام يعمل مسهخدمطن صأتا، امنام من يعمل لدى االساة صدان اتا

امن حطن الى آلا يقومون   مثل االيمال الموسمط . كما ان هناك افاايا يقومون صأنشا  رغطا اتهصايي أيمال مهقاع ص

 صأنشا  اتهصايي . فاناك الكثطا من اركال االنشا  الهي تحدي اذا ما كان التاي يقع ضمن متاوم العمال  ام ال. 

، فان "العاميطن" يهألتون من 1982اطبقا لمتاوم العامل حسب الهعايف الدالي الصاير ين منظم  العمل الدالط  يام 

االذين كانوا لالل فهاة تصطاة الذين تزيد ايمارهم ين العما المحدي لقطاس السكان الناراطن اتهصاييا  االرخاصكل 

 الط :محدية )يوم ااحد اا اسبوع ااحد( ضمن التئات اله

 

: اهم االرخاص الذين كانوا يشيان لالل التهاة الماتعط  يمال ( في العمل1) او المستخدمون بأجر عمل بأجر

: اهم االرخاص الذين سبق لام ( في العمل ولكن ليس موجودا2)ما لقاء اتا اا راتب سواء كان نقداً اا يطناً. 

   مشته  اثناء التهاة الماتعط ، الديام ارتباط رسمي صعميام.القطام صعميام الحالي، لكنام لم يكونوا في العمل صصت

: اهم االرخاص الذين كانوا يشيان لالل التهاة الماتعط  يمال ما من اتل ( في العمل1عمل للحساب الذاتي )

: ( له مشروع ولكن ليس موجودا في العمل2)الاصح اا من اتل الكسب العائيي، سواء كان نقداً اا يطناً، 

االرخاص الذين لام مشااع، تد يكون مشاايا تجاريا، اا مزري ، اا مشاايا لدمطا، لكنام لسبب ما  اتشمل

لم يكونوا موتويين في العمل اثناء التهاة الماتعط .
5
 

 

اتوضح المعايطا الدالط  صاالضاف  الى ذلك، االسباب يميط  تعوي الى اصل نظام الحساصات القومط  لحساب االنهاج 

، الى ان يبارة "يمل ما" يمكن تتسطاها ييى اناا يمل لمدة السوتط  ارغطا السوتط ا االنهاتط  ارغطا االنهاتط لألنشا  

ساي  ااحدة ييى االتل لالل التهاة الماتعط  القصطاة.  اهذا يعني ان العمل لمدة تصطاة كساي  ااحدة فقط تكتي 

االالوي  ساصق  الذكا، االهي تعاي اسبقط  لهصنطف  لهصنطف الشخص ييى انه في حال  يمل. كما ايهتق مع تايدة

 الشخص كعامل.

 

 الحالة العملية: 2.5

الى ارصع  حاالت رئطسط  ايهمايا ييى انام يعميون لدى الغطا اا هم يشغيون مشاريعام الذاتط  لصالحام يصنف العاميطن 

 الحاالت:الذاتي اا يعميون في مشاريع لصالح االساة. افطما ييي تتصطال لهيك 

 

 :  Employer احب عملص

مناا )رايك( ايعمل تحت إراافه أا لحساصه مسهخدم ااحد ييى  هو التاي الذي يعمل في منشأة يميكاا أا يميك تزءا

 أصحاب العمل الذين يدياان مشاريع أا مقااالت لارج المنشآت صشاط أن يعمل تحت ايشمل ذلك األتل صأتا. 

الشاكات المساهم  أصحاب يمل حهى  ااحد ييى األتل صأتا اال يعهبا حمي  األسام فيإراافام أا لحساصام مسهخدم 

 الو يميوا فطاا.

 : Self-Employed (Own account worker) يعمل لحسابه

                                                
5
 االردن. –مالة، البطالة والعمالة الناقصة. عمان : مسوح السكان الناشطين اقتصاديا، الع1996مكتب العمل الدولي واالسكوا،   
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ايشوومل  هووو التوواي الووذي يعموول فووي منشووأة يميكاووا أا يميووك تووزءاً مناووا )رووايك( الووطس صالمنشووأة أي مسووهخدم يعموول صووأتا

 .يعميون لحساصام لارج المنشآتاالرخاص الذين 

  :Wage/Paid Employeesيعمل بأجر 

هو التاي الذي يعمل لحساب فاي آلا أا لحسواب منشوأة أا تاو  معطنو  اتحوت إرواافاا ايحصول مقاصول يميوه ييوى أتوا 

ت ذلك محدي سواءاً كان ييى ركل راتب رااي أا أتاة أسبويط  أا ييى القاع  أا أي طايق  يفع ألاى.  ايندرج تح

أا لودى  العاميون فوي الووزارات االاطئوات الحكومطو  االشواكات صاإلضواف  إلوى الوذين يعميوون صوأتا فوي مصويح  ليعائيو 

 .الغطا

 :Unpaid Family Member عضو أسرة غير مدفوع األجر

أي أتاة هو التاي الذي يعمل لحساب العائي ، أي في مشااع أا مصيح  أا مزري  ليعائي  اال يهقاضى نظطا ذلك 

 الطس له نصطب في األرصاح.

 

ايشغل امسشال ين حساصاتاا يديا مشسس  لالساة  Aالشخص الحالة هي:  وفيما يلي مثال على ترابط تلك الحاالت:

ايهقاضى  C، اآلا من لارج االساة اهو الشخص Bفطاا رخصطن آلاين احدهما من نتس االساة اهو الشخص 

 اتاا. 

 
 

 

 الواحدة:معيار الساعة  3.5

الادف االساسي من معطار الساي  الواحد هو تغاط  كاف  انواع العمال ، صما فطاا العمل العار  االعمل االحهطاطي 

االعمل ألتل تصطا ااالنواع االلاى من العمال  رغطا المنهظم . كما انه المعطار ماتبط ارتباط اثطقا صنظام الحساصات 

الي في حال االلهزام صمعطار الساي  الواحدة، سطهاك مجاال لاصط االنهاج صسايات القومط  لحساب االنهاج الكيي، اصاله

العمل االتمالط  المبذال  حسب النشاط. حطث يمكن تطاس اتمالي سايات العمل المبذال  من لالل تطاس يدي العاميطن 

)معطار الساي  الواحدة( تد يشيي  اسايات يميام. اصالهالي أي زياية في معطار الحد االينى من سايات العمل المبذال 

 الى تشويه الاصط صطن االنهاج الكيي مع اتمالي سايات العمل المبذال .

من تانب آلا، فان تبني معطار الساي  الواحدة، يشيي الى تطاس الباال  المعدام ، أي الباال  الحقطقط  الهي لم تعمل الو 

  ين العمل.اهذا سطشيي الى تطاس الباال  صايهبارها حال  انعدام كامل لساي  ااحدة لالل التهاة الماتعط  الم تكن رغائب

 ليعمل. اصالهالي في حال  يدم االلهزام صالمعطار سطشيي الى تشويه في مشرا الباال . 

 مؤسسة

 :Bشخص 

عضو اسرة غير 
 مدفوع االجر

 : Aشخص 

 رب عمل

: Cشخص 
 مستخدم بأجر
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 صالتهاة الماتعط  القصطاة )اسبوع ااحد اا يوم ااحد( اصالهالي فان ساي  العمل هيكما ان معطار الساي  الواحدة ماتبط 

 لالل اسبوع ااحد اا يوم ااحد. 

 

 الغياب المؤقت عن العمل: 4.5

لوالل التهواة  اضعت المعايطا الدالط  االمنبثق  ين منظم  العمل الدالطو  احهمواالت لعودم اتووي العامول ييوى رأس يميوه

تيك التئ  ضمن فئ  العاميطن. الكن مع اتووي هوذا النووع مون االسوهثناء، يبقوى هنواك رواطا هاموا الماتعط ، اصالهالي أصقى 

 اهو ضاارة الهأكد من ان الغائب ين العمل سوف يعوي ليعمل صشكل مشكد. 

ماتعطو ( )التهواة التمطع األفااي العاميطن االذين لوم يزاالووا أيموالام لوالل فهواة اإلسوناي  الغائبون مشتها ين العمليشمل 

، الخاصوو  اا اتووازات االموموو ، العاوول الاسوومط  اا أا اإلتووازةاا الهغطووب صسووبب اصوواصات فووي العموول صسووبب المووا  

يوون العموول السووباب نقووص فووي المووواي الخووام اا الوتوووي االضووااب، منووع الهجووول، االرغووالق، أا المهوووفقطن صصووورة مشتهوو  

)مدلالت االنهاج(، انختا  الايب ييى االنهاج لتهاة محداية السباب موسمط  مثال اا صسبب الظااف الجويو  السوطئ  اا 

 .أا رغطا ذلك من االسبابتوتف المصانع السباب تعوي لعُال مطكانطكي اا انقااع الهطار الكااصائي 

ط  من ايراج متاوم الغطاب ين العمل هوو يودم فقودان االحصواءات ذات العالتو  صالعواميطن اتتاصوطل يمياوم التكاة االساس

الصائصام حطن يكونون منقاعطن ين العمل لالل فهاة محدية امشته  لالل فهاة االسناي الزمني، الكن ضومن الشواط 

 الهالي:

موالام مشتهوا اصالهوالي يصونتون كعواميطن، اذا كوان اصوال تصونطتام ضومن فئو  الغوائبون يون ايالذي من المتهوا  االفااي 

 فهاة الغطاب.  انهااء يميوا في نشاطام الحالي امن المهوتع العوية الى يميام صعد

، صحطث ان االفوااي الوذي توم اسوهدياءهم لعمول ضاارة ان يكون الشخص اصالً تد صدأ صالعمل امع ذلك، هناك اسهثناء من

اوا نة الماتعطو  ليمسووح، الكونام لوم يبودءاا فعيطوا صالعمول صسوبب مون االسوباب الموذكورة ايواله امما االبدء صه لالل التهوا

 الما  مثال، يهم تصنطتام كأفااي رغائبطن ين العمل اصالهالي ياميطن. 

الوذاتي. افطموا ييوي توضوطح لكول  حسوابيالعواميطن لا احسب المعايطا الدالط ، فانه يوهم الهتايوق صوطن الغطوار ليعواميطن صوأتا

 مناما:

 الغياب المؤقت عن العمل للعاملين بأجر )المستخدمين بأجر(:

تم الهمططوز يون معطوار تصونطف االفوااي العواميطن الغوائبطن يون العمول حسوب حوالهام العميطو  ان كوانوا مسوهخدمطن صوأتا اا 

 يهم الهأكطد ييى انام رغائبون ين العمل حسب الهالي:ياميطن لحساصام الذاتي. فالعاميطن صأتا اا المسهخدمون صأتا 

المعطار يعهمد ييى فكاة "االلهحاق صوظطت  رسمط " لطهم الهأكطود ييوى الغطواب ييوى ضووء الظوااف المحيطو  ليبيود 

 صناء ييى ااحدة اا اكثا من المعايطا الهالط :

 االسهماار في الحصول ييى االتا اا الااتب .1

 العوية ليعمل صعد االنهااء من اا زاال سبب الغطاب اا الهأكد من تاريخ العويةالهأكطد االوثوق من  .2

مون لاللاوا انقضاء فهاة الغطاب من الوظطت ، حطث مون الممكون ان تكوون التهواة الهوي يسوهاطع العواميطن  .3

امن العواية تكوون فهواة الغطواب تصوطاة الحصول ييى الهعويضات صدان االلهزام صقبول اظائف الاى. 

بووا رغطوواب مشتووت. مووع العيووم انووه لووم يحوودي صالضووبط موودة الغطوواب يوون العموول لكافوو  انووواع الغطوواب فووي لهعه

 (.1998مشتماات لبااء احصاءات العمل االهي كان آلاها السايس يشا )
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، 1998االيل  الهي يالجت تصنطتات احصاءات العاميطن االعاطيطن ين العمل ييى اساس الغطاب يون العمول فوي موشتما 

صهصنطف حال  العاميطن حسب الحاالت المحدية الهالط  صااليهماي ييى الهأكد مون العووية ليعمول افقوط لوالل فهواات ااصت 

 رغطاب تصطاة:

صشوواط الحصووول ييووى كافوو  اا تووزء موون االتووور اا  مسووهخدمطن صووأتا فووي اتووازات االموموو  )صاالضوواف  الووى: .1

 راور من اتازة االموم  االتباري (. 6-1ل الاااتب من رب العمل اا من تا  مكافئ  من مصاير الاى لال

رواور يسوبقاا  3-1)صاالضاف  الى رواط ان تكوون االتوازة تصوطاة،  parental leaveافااي في اتازة االصوص   .2

 فهاة تشغطل اا اتازة اموم (.

مسوووهخدمطن يسوووهايون ذاتطوووا صاتوووازة صووودان راتوووب )صاالضووواف  الوووى رووواط الهأكطووود ييوووى العمووول موووع نتوووس رب  .3

 راور( 3العمل/المشغّل، لالل فهاة ال تهجااز 

مسهخدمطن في اتازة صااتب تسهال صارصاب العمل اا االيارة )صاالضاف  الوى اروهااط الهأكود مون العمول موع نتوس  .4

 رب العمل مع الحصول ييى تزء معنوي اا كامل الااتب اا االتا(

االتتواق ييوى تواريخ العووية افااي في اتازة صدان راتب اسوهايت صواسوا  رب العمول اا االيارة )صاالضواف  الوى  .5

 راور(. 3الى العمل لالل فهاة ال تهجااز 

افااي في اتارة تدريب اا تعيطم )صاالضاف  الى ارهااط الحصول ييى تزء معنوي اا كامول الااتوب اا االتوا،  .6

 راور(. 3-1تكون مشااط  صعدم تجااز االتازة ين  اا اذا كانت رغطا مدفوي 

العاميطن الموسمططن الذين لطسووا ييوى رأس يمياوم لوالل التهواة لوارج موسوم العمول )صاالضواف  الوى االروهااط  .7

صالهأكوود موون العموول مووع نتووس رب العموول، االحصووول ييووى تووزء معنوووي اا كاموول الااتووب اا االتووا لووالل فهوواة 

 الهعال صسبب الموسمط (.

 ختلف عليها:االت م  ح

 حول الغطاب ين العمل ذات يالت  صاآلتي:من الممكن ان تما حاالت ُمخهيف ييطاا 

افااي مساحطن ين العمل مشتهاً )مثل افااي يقوي يميام اا انشاهام توم تعيطقاوا مون تبول رب العمول يان تحديود  .1

الي ياميطن فقوط اذا حوافظوا ييوى اظطتو  مويد العوية(. يجب ان يعهبااا كغائبطن ين العمل مشتها ايصنتوا صاله

 رسمط . 

االفااي المساحطن من يمل رغطا رسمي يجب ان يصنتوا كعاطيطن ين العمل اا رغطا نارواطن اتهصواييا، يعهمود  .2

 ييى نشاطام في البحث ين يمل ااسهعدايهم الحالي ليعمل. 

صالمطاامو  اا ييوى اسواس اسوبويي موع رب الوذين يعميوون مسهخدمطن رغطا منهظموطن، مثول العواميطن العاضوططن  .3

يمل صدان اظطت  رسمط ، اينودما ال يكونووا صالعمول لوالل فهواة االسوناي الزمنوي مون المتهوا  يودم تصونطتام 

 كعاميطن.

 مسهخدمطن رغطا منهظمطن آلاان، مثل العاميطن الموسمططن، يجب تصنطتام ياميطن ينودما ال يكونووا ييوى رأس .4

 طت  رسمط  لالل فهاة االسناي الزمني.وظت ال، في حال كانيميام

 الغياب المؤقت عن العمل للعاملين لحسابهم الذاتي:

تخهيف معايطا الغطاب ين العمل ليعاميطن لحساصام الذاتي يون المسوهخدمطن صوأتا نظواا لاللوهالف الكبطوا فوي نموط العمول 

فطما اذا كان العاميطن لحساصام الذاتي رغائبطن  ليحساب الذاتي حطث ال يوتد هناك نمط ليعمل الاسمي ااضع. ايعهمد تحديد

 لالل فهاة الغطاب ين يميط  االنهاج. استمرارية وجود المؤسسة/المشروعين العمل ام ال )اصالهالي ياميطن ان ال( الى 

 كما تعهمد ييى طول فهاة الهعال/الغطاب حسب المعايطا الدالط .

 العاملين العرضيين لحسابهم الذاتي:

لطس من المتها  ان يعهبااا "مع مشسس  الكن لطس في العمل"، يندما يكونوا صعطدا ين العمل/الهشغطل. مثوال  هذه التئ 

ييى ذلك االطتال/االفااي الذين يعميون كمنظتي احذي  في الشارع، يندما يهوتتوا ين العمل، ال يمكن ان يعهبااا ياميطن 

 لالل فهاة االسناي الزمني القصطاة.

 االسرة بدون اجر: العاملين لدى

مشواريع لاوم. صالنسوب  لهيوك التئو  ال يمكون تيك التئ  تساهم في انشا  مشسس  االساة. اال يتها  انام يدياان اا يميكون 

ان يعهبااا "مع مشسس  اا مشااع الكن لوطس فوي العمول". اصالهوالي ال يمكون ان يصونف تيوك التئو  ينودما ال يكونووا فوي 

نتوا كعاطيطن ين العمل اا رغطا ناراطن اتهصاييا، يعهمد ييى نشاطام فوي البحوث يون يمول العمل كعاميطن. يجب ان يص

 ااسهعدايهم الحالي ليعمل.
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 العاملين الموسميين:

صالنسب  الرصاب العمل اا العاميطن لحساصام الذاتي، االمشغولطن في انشا  موسمط . صوافهاا  لوالل فهواة الموسوم المكوهظ 

ا المشااع نتسه مسهماا في االنهاج يندما يكون الشغّل رغائبا، افي هذه الحالط  يصنف كعامل )النشط( سهكون المشسس  ا

 يندما يكون رغائبا صشكل مشتت ين العمل.

مثول معاصوا  تبقى يامي  ططيو  العوامالموسمط  ان مشاريع من الممكن ليلالل التهاة الهي تكون لارج الموسم، حطث لطس 

الزيهون، اصالهالي يندما يكون المشغّل لطس فوي العمول صسوبب ان الموسوم لوم يحوطن صعود، ال يعهبوا المشوغّل فوي هوذه الحالو  

 يامال.

 معاملة الفئات الخاصة في العمل: 5.5

: المساهم  فوي طنعاميك تصنطتااتشطا المبايئ الهوتطاط  لمنظم  العمل الدالط  صااح  لبعض فئات معطن  من العمال لطهم 

مودفويي الذين يعميون في إنهاج السيع اصعض الخدمات لالسهاالك الذاتي االمنزلوي االمهودرصطن  مشاريع لالساة، االفااي

 .القوات المسيح  اأفااي، العاميطناالاالب ارصات البطوت  االتا

هم االفااي العاميطن صودان اتوا فوي نشواط اتهصوايي يوهم  العاملين لدى االسرة بدون اجر، او العاملين في مشاريع االسرة

تيك التئ  تصنف كعاميطن الكن في صعض الدال تحدي حد اينى لسايات العمل الهي يجب ان تشغطيه من تبل افااي االساة. 

 يعمياا اسبويطا )لالل فهاة االسناي الزمني( لطعهبا الشخص من تيك التئ  يامال. 

هم افااي من فئ  الاى من فئوات العواميطن صودان اتوا ايصونتوا كعواميطن. حطوث نتاج غير السوقي االفراد العاملين في اال

يساهمون في انهاج السيع االخدمات لالسهاالك الذاتي اا االساي، مع مااياة ان تكون تيك االنشا  لاا مسواهم  معنويو  

 د حسب ظاافه.اهام  في االسهاالك االتمالي لالساة، اهذا يعهمد صالغالب ييى كل صي

اهم العاميطن في مشسس  يشغياا تايب )من افااي االساة(، حطوث ينودما يهقاضووا  ،المتمهن )الذين يتدربون اثناء العمل(

اتاا نقدا اا صالعطن ، يعهبوااه كوأتا مقاصول يمول. اهوشالء يعهبوااا كواميطن صوأتا فوي العمول اا لوطس فوي العمول كموا سوبق 

 راحه.

يوهم تشوغطياا مون احود افوااي االسواة، تصونطتام كعواميطن يعهمود ييوى مسواهمهام فوي انهواج السويع امن يعمل فوي مشسسو  ال 

 االخدمات. في صعض الحاالت يصنتوا "في العمل" اا لطس ييى رأس يميام" اذا ما كانوا في يمل رسمي.

(: 1987دالطو  الااصوع يشوا )صالنسب  ليمهدرصطن رغطا مدفويي االتا، تم معالجهام صشكل مالئم في مشتما منظم  العمول ال

 المهدرب رغطا مدفوع االتا، في العمل في مشسس  يهم تشغطياا صواسا  تايب )من نتس االساة( يعهبا يامال.

: االحصاءات تعوالج تصونطف المهودرصطن كول حالو  صحالهاوا. المهودرصطن يمكون تصونطتام صعواميطن اذا كوان سوطيحق المتدربون

ن في الحكوم  ممن يبدأان صتهواة تودريب محودية ليوهمكن مون البودء صالعمول الحقوا صشوكل صعدها صوظطت  رسمط  مثل الموظتط

 منهج. 

لالل فهاة االسناي الزمني، االوذي كوانوا صونتس الوتوت يعميوون ارغطا المنخاططن صنشاط اتهصايي  الطالب وربات البيوت

يهم تقوديم العمول يون االنشوا  االلواى مثول  صأتا اا لحساصام الذاتي، يجب تصنطتام كعاميطن، اصالهالي حسب االالويات،

 االلهحاق صالهعيطم اا العمل المنزلي، مثل النساء العامالت اصنتس الوتت يقمن صايمال المنزل صالكامل. 

افااي القوات المسيح  يجب ان يشميوا كال المنهظمطن االمشتهطن )االحهطاط( من ايضاء القوات المسيح ، اكموا توم تحديوده 

. امون يقووم صخودمات مدنطو  كبوديل يون لودمات الهجنطود ISCO1988ليهصنطف الدالي المعطاري ليماون  1988في تنقطح 

 االتباري، يصنتوا كذلك ياميطن.

مقاصل أا أتوا  لشخص في العمل الهاويي هو الشخص الذي تام صأي نشاط صشكل إرايي صال: ايالعمل التطوع يفراد فأال

لواين مون تطواانام أا المجهمعوات البشواي  اآلمايي من أتل تحقطوق مصوالح مشوهاك  أا مسوايدة لهنمطو  مسوهوى معطشو  

ت اا اتبووات الاعووام اا الاوودايا الهووى يووهم تقووديماا الووى المهاوووع أتوواا. اليووهم ايهبووار صوودل المواصوو الصصووت  مايقوو ، حطووث 

 .من الهعيطم أا صاامج الهدريب مسهثناة من العمل الهاوييتا المايوب كجزء األاالعمل رغطا مدفوع 

 المؤشرات: 6.5

 من اهم المشراات ذات العالت  هي:

 اهي مكمي  لنسب  الباال . فمثال في حوال كانوت : اهي نسب  العاميطن الى السكان الناراطن حالطانسبة العاملين .

 %.20%، هذا يعني ان نسب  الباال  80نسب  الهشغطل 

  اهي مساهم  العاميطن الى السكان في سن العملالسكان العاملين الىنسبة : 

 التوزيع النسبي للعاملين 
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تيك المشراات يمكن توزيعاا حسب يودة مشرواات فايطو  مثول الجونس، التئوات العمايو ، الهعيوطم، االنشوا  االتهصوايي ، 

 من المشراات التايط . ارغطاهااالحال  العميط  القاايات المشسسط ، المان، الهوزيع الجغاافي 

   حسب الجنس والنشاط اإلقتصادي سنة فأكثر 15لألفراد لعاملين النسبي لتوزيع المثال: 

 

 قياس المتغير )من خالل االستمارة(:

االسئئلة تشئير الئى فتئرة اسئناد الشكل الهالي يبطن تسيسل االسئي  الهي يهم طاحاوا ييوى االفوااي لهصونطتام كعواميطن ام ال )

توتوه الوى  اسئتمارة اسئريةاهوي اسوئي  ضومن (. مثئل االسئبوع الماضئي وهئي االكثئر شئيوعا – وقصئيرة ةمحئدد ةزمني

 االفااي في سن العمل.
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 السادسةالوحدة 

 احصاءات العاطلين عن العمل

 التعريف المعياري الدولي للبطالة: 1.6

ليباال  يعهمد ييى ثالث  معايطا يجب ان تيهقي في آن ااحود ليوهمكن مون تصونطف االفوااي صودان  الهعايف المعطاري الدالي

 يمل كعاطيطن ين يمل، اتيك المعايطا هي:

 العاطل ين العمل هو كل رخص في سن العمل اكان لالل فهاة االسناي الزمني القصطاة:

 االتا اا يمال لحسواصه الخواص اا حهوى ، أي لم يقوم لالل فهاة االسناي في أي يمل مدفوع صدان يمل

 رغائبا ين يمل امن المشكد العوية له كما تم تعايف العامل.

 أي مهاحا ليعمل صأتا اا لحساصه الخاص لو ُيا  ييطه لالل فهاة االسناي الزمنيحالطا مهاحا ليعمل ، 

مودفوع االتوا اا  ، أي تام صخاووات محودية اتديو  لوالل فهواة تايبو  امحودية ليبحوث يون يموليبحث ين يمل

 لحساصه الخاص.

اال ياتبط هذا الهعايف صاسهحقاتات رسمط  اا مشسسط  مثل منافع اتعويضات العاطيطن ين العمل، صل ياتبط فقط صنشواط 

 الشخص نتسه لالل فهاة االسناي الزمني.

 بدون عمل:

العمول اا رغطوا نارواا اتهصواييا(. يمطز مصايح "صدان يمل" صطن العامل ارغطا العامل )صغض النظا ان كان يواطال يون 

اهو تبايلي مع مصايح العامل. فاالفااي الذين لم يصنتوا ياميطن حسب الهعايف الدالي، فام صالهوالي "رغطوا يواميطن" أي 

  افااي صدان يمل.

لك لوم االفااي "صدان يمل" هم من لم يعميوا صأتا اا لحساصام الخاص الو لساي  ااحدة لوالل فهواة االسوناي الزمنوي اكوذ

 يكونوا رغائبطن ين ايمالام مشتها كايايف العاميطن.  

هذا المعطار ال يحدي ان كان الشخص ياطال ين العمل اا رغطا نارواا اتهصواييا اال اذا توم رصاوه صمعطواري االتاحو  ليعمول 

 االبحث ين يمل معاً.

 

 االتاحة الحالية للعمل:

االتاح  الحالط  ليعمل )لالل فهاة االسناي الزمني( رواطا اساسوطا لهصونطف الشوخص صودان يمول الوى يواطال يون العمول. 

اهذا المعطار يعني صالهحديد انه اذا أتطحت التاص  العمل لشخص صدان يمول لوالل فهواة االسوناي الزمنوي يجوب ان يكوون 

 تايرا امسهعدا ليعمل. 

نب االرخاص الذين مثال صودان يمول ايبحثوون يون يمول الكون لوطس فوي الوتوت الوااهن مثول اهذا المعطار تم تحديده لهج

 الاالب. اصالهالي يتحص فطما اذا كان الشخص تاهزا ليبدء صعمل.

 البحث عن عمل:

يشدي معطار البحث ين يمل تدي  البحث من لالل اتخاذ الشخص صدان يمل لاووات اليجواي فاصو  يمول صحطوث تألوذ 

ي مثوول مااتعوو  الصوحف صشووكل منووهظم اياري االمواتووع االلكهاانطو  الخاصوو  صالوظووائف االهقوودم صايبووات الاواصع الاسووم

 ليمشسسات االشاكات االهسجطل في مكاتب الهشغطل ارغطاها. ايمكن حصا اهماا صاآلتي:

   القطام صالهسجطل في مكاتب الهشغطل اا مكاتب تبايل العاميطن الخاص  اا العام 

 الرصاب يمل امشغيطن محهميطن ليعمل لديام تقديم طيبات توظطف 

 التحص في مواتع العمل االلكهاانط ، المصانع ااالسواق ارغطاها من مواتع العمل 

 االيالن صالصحف اا البحث من لالل الصحف ين الوظائف 

  البحث ين ار  اا ماكنات اا محالت اا مكاتب اا مخازن اا معدات لهأسطس مشسسهه الخاص 

  تمويلالهاتطب لمصدر 

 الهقدم لهاالطص اا تصاريح ارغطاها 
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 عدد السنوات الدراسية

 إناث ذكور

  مثل سشال االصدتاء ااالصحاب ااالتارب ين فاص يمل غير رسميةاكااق 

، فاو مخهيف يون االسوناي الزمنوي االساسوي ليمسوح، حطوث يوهم تحديوده اما صالنسب  لالسناي الزمني لمعطار البحث ين يمل

صتهاة اطول تصل الى راا اا ارصع  اساصطع اذلك لزياية احهمالط  الهأكد االهحقق من ان الشوخص توام صالبحوث يون يمول، 

 صاالضاف  الى التجوة الزمنط  صطن البحث ين يمل االحصول ييى يمل. 

 

 :البدء في المستقبل(بالعمل في وقت الحق )البدء 

يوفا المعطار الدالي اسهثناءا ليمعايطا الثالث لهحديد الشخص صدان يمل كعاطل ين يمل اا رغطا ناراا اتهصواييا، اهوو 

اسهثناء ليقايدة العام  ليمعايطا الثالث. حطث ان هناك صعض الحاالت يهضوح فطاوا ان الشوخص الوذي صودان يمول ال يبحوث 

ياء ليعمل في المسهقبل القايب. اهنا حديت المعوايطا الدالطو  تيوك التئو  صالعواطيطن يون العمول ين يمل ألنه ينهظا االسهد

 ليمصاير البشاي . underutilizationالطس الغائبطن ين العمل السباب تعوي الى متاوم "يدم االسهغالل االمثل" اا 

 تعريف البطالة المعيارية: –توسيع معيار البحث عن عمل 

في يت  اااتعط  تطاس مشرا الباال ، يهم في العديد من الدال ازال  راط البحث ين يمل نهطج  تتاات اهمط  ااثا معطار 

البحث ين يمل كأحد رااط تصنطف االفااي الذين لطس لديام يمل كعاطيطن ين يمل. فمثال ين ارلاء تعايف العاطول 

الباال ، اصالهالي كيما كانت التجوة صطن الهعايوف القطاسوي ليباالو  ين العمل صازال  راط البحث ين يمل يافع من معدل 

 االهعايف الموسع، كان سوق العمل اتل تنظطما اتنهشا فطه االيمال لدى االساة صدان اتا. 

الى صعض الحاالت المحودية الرلواء اتوسوطع تعايوف الباالو  مون لوالل الغواء رواط البحوث يون يمول  1982ارار يلطل 

 :لتاليةهذا الحكم على الحاالت ايقتصر صحطث 

  أهمط  محداية،لاا الوسائل الهقيطدي  ليبحث ين يمل 

 ،سوق العمل رغطا منظم إلى حد كبطا أا محداي النااق 

  رغطا كاف، أا اتت مااسهطعاب العمال  في 

 في سوق العملهوظطف الذاتي ال ينهشا 

العاطيطن ين العمل البحث ين يمل حهى الوو كوانوا فعيطوا امن المالحظ ان تيك الظااف االبطئ  تجعل من الصعب ييى 

صحات  ليعمل، افي حال تم االرهااط صهوفطا معطار البحث ين يمل، سطضيل ذلك مهخذي القاار ايعاطام صورة ايجاصطو  

 اكثا من الالزم.

تيوك اا اتهصوايي ، صسوبب ازموات سطاسوط   مشسسات رغطا رسومط كما يمكن االرارة الى مثال ين ياميطن تم تسايحام من 

 التئ  من العاميطن المساحطن يمكن ان يهم تصنطتام ضمن فئ  فايط  منتصي  ضمن فئ  العاطيطن ين العمل.

 المؤشرات: 2.6

 من اهم المشراات ذات العالت  هي:

  اهوي مكميو  لنسوب  )القووى العاميو ( الى السوكان النارواطن حالطوا العاطيطن ين العمل: اهي نسب  البطالةنسبة .

 %.80 العاميطن%، هذا يعني ان نسب  20 الباال . فمثال في حال كانت نسب  العاميطن

  الى السكان في سن العمل العاطيطن ين العمل: اهي الى السكان العاطلين عن العملنسبة 

 الهوزيع النسبي ليعاطيطن ين العمل 

 المشراات صمشراات فايط  مثل العما االهعيطم االهوزيع الجغاافي.اكما ذكانا في الوحدة الساصق ، فطمكن رصط تيك 

 ة والجنسيسنوات الدراسعدد الحسب  سنة فأكثر 15لألفراد لعاطلين عن العمل النسبي لتوزيع المثال: 
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 قياس المتغير )من خالل االستمارة(: 3.6

طيطن ين العمول اا لوارج القووى لهصنطتام كعاصدان يمل الشكل الهالي يبطن تسيسل االسئي  الهي يهم طاحاا ييى االفااي 

االسئبوع الماضئي االكثئئر  – وقصئيرة ةمحئدد ةاالسئئئلة تشئير الئى فتئرة اسئناد زمنيئئ) العاميو  أي رغطوا نارواطن اتهصواييا

 توته الى االفااي في سن العمل. استمارة اسريةاهي اسئي  ضمن (. شيوعا
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 السابعةالوحدة 

 العمالة المحدودة )الناقصة(احصاءات 

 الهدف 1.7

تادف احصاءات العمال  المحداية )الناتص ( الى تطاس مدى االسهتاية الحقطقط  من االيدي العامي  في ظل ان مشرا 

العمل. فهيك الدال احطانا تسجل معدالت الباال  في العديد من الدال اصخاص  الدال النامط  ال يعكس حقطق  اياء سوق 

صاال  مهدنط ، الكن في الحقطق  تكون طبطع  يمل التئ  العامي  لطست كاف  لهغاط  الحد االينى من الحطاة الكايم . فاناك 

العديد من مظاها العمل رغطا الهام  الهي يضاا االفااي الى العمل فطاا صدال من االسهماار في الهعال ين العمل 

اص  في ظل يدم توفا نظام تعويضات العاطيطن ين العمل. فغطاب ذلك النظام في الدال النامط  يشيي الى اضااار اصخ

الشخص العاطل ين العمل القبول صأي يمل صدال من ال ريء. اهذا له يالت  صمتاوم العا  من االيدي العامي  ااالتور 

من مشكي  االياء المهدني لبعض اسواق العمل، الكن االهم، ما اصالهالي الباال  هي تزء  اا سايات العمل المعااض .

حطث تعبا العمال  الناتص  ين مسهوى يمل  هي حقطق  ظااف العاميطن امسهوى تدرتاا ييى توفطا الحطاة الكايم .

لناتص  ين اينى من تدرات اررغب  العاميطن من حطث فهاة )يدي السايات اتوتطهاا( اانهاتط  العمل. كما تعبا العمال  ا

 يدم تدرة الشخص ليحصول ييى مسهوى يمل يصل الى مسهوى العمال  الهام . 

 مظاهر احصاءات العمالة الناقصة: 2.7

عهبووا احصوواءات العمالوو  الناتصوو  مكمووال الحصوواءات العمالوو  االباالوو . فاالحصوواءات الووثالث تشووكل صمجموياووا القوووى ت

 العامي .

من لالل تعايف العامل االذي ارتبط صمعطار السواي  الواحودة، ياُلحوظ اننوا ايهبانوا كول روخص يمول الوو لسواي  ااحودة 

فوان ذلوك يودلل  يعمل لسايات تيطي  ااينى مما يارغوبلالل اسبوع االسناي الزمني كعامل، اصالهالي ان كان الشخص فعيطا 

 ا. اهذا صحد ذاته مشراا يوازي مشرا الباال  في ياللهه.ييى االسهخدام رغطا االمثل لااتات البيد امااراتا

احصاءات العمال  الناتص  هي تزء مون االطوار العوام ليقووى العاميو  ايوهم تحديودها مون لوالل يودة معوايطا ماتباو  صاوا. 

لتواي اتعهبا تزء من احصاءات العاميطن. حطث يصنف العواميطن الوى يمالو  تامو  ايمالو  محوداية. فعنودما يوهم تصونطف ا

اهوذا يوأتي صمثاصو   يامال، يهبع ذلك معايطا لهحديد ان كوان ذلوك الشوخص العامول يعمول فوي ظوااف يمول تامو  ام ناتصو .

 الهحقق من نسب  االسهخدام االمثل ليااتات البشاي  االماارات في البيد.

 التعريف المعياري الدولي: 3.7

وم العمال  ايعميون صصورة رغطا ايهطايي ، سوواء كوانوا يعميوون تضم هذه المجموي  تمطع األفااي الذين ينابق ييطام متا

 الحوديدي سايات أتول مون المعهواي لسوبب مون األسوباب االوذين يارغبوون فوي ذات الوتوت صزيواية يودي سوايات يمياوم إلوى 

(، ايحاالون زياية هذا العدي صإحدى الااق، كالبحث ين يمل إضافي االكثا رطويا  ساي  فأكثا أسبويطا 35) الابطعي

. اينودرج كوذلك ضومن بالعمالئة المحئدودة الظئاهرةأا يحاالون تأسطس يمل لاص أا مصيح  لاص  اهذا النووع سومي 

العمول  العمال  المحداية أالئك الذين يارغبون صهغططوا يمياوم ألسوباب اتهصوايي  مثول يودم كتايو  الااتوب أا صسوبب ظوااف

 .بالعمالة المحدودة غير الظاهرةالسطئ  اهذا النوع سمي 

 ي الحظ من لتعريف اعاله انه يشمل على نوعين من العمالة الناقصة:

 العمال  الناتص  ذات العالت  صالوتت 

  أنواع معطن  من يدم كتاي  أاضاع العمال 

 

لالرخاص العواميطن رغطوا كافطو . صطنموا المتاووم الثواني مهعيوق المتاوم االال يصف الحاالت الهي يكون فطاا سايات العمل 

كووال  صعوودم مالءموو  امااصقوو  العموول موون حطووث ماووارات المانوو  االوودلل اسووايات العموول المتاطوو  االوظووائف الخاوواة.

ق المتاومطن يعبان ين اسهخدام رغطا امثل ليمواري البشاي  ان كانت من منظور الكم )سايات العمل( اا النوع )يمول الئو

كال المتاومطن يهم تعايتاما اتحديدهما صمقارنهاما صااليموال البدييو  حطوث يارغوب العامول مون الحصوول ييطاوا اا اكايم(. 

 مسهعد لاا.
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ررغبوو  العاموول ااسووهعدايه لهغططووا يميووه الحووالي ينصووا اساسووي لهحديوود فطمووا اذا كووان العاموول ضوومن حالوو  العمالوو  

 الناتص  ارغطا المالئم  االكافط .

 

هو فعيطا مسهعد ليهغططا. اهناك تتاات صطن االرخاص الاارغبطن فوي تغططوا العمول  لطس كل رخص يارغب صهغططا يميهلكن 

من حطث الهايي ااالسباب الحقطقط  الهي تدفعام ليهغططا. فاناك يا  اطيب فوي سووق العمول يوهحكم فوي ظوااف اسوواق 

اييطوه يبقوى الهحودي فوي القطواس الحقطقوي ليعمالو  الناتصو ،  العمل الناتج  ين الظااف السطاسط  ااالتهصايي  في أي صيد.

 االهي يمكن رصااا احطانا صظااف العمل نتساا اماارات العامل االمالءم  فطما صطنام. 

 الظاهرة( الناقصة )العمالة العمالة الناقصة ذات العالقة بالوقت 4.7

 

الاارغبطن صالعمل لسايات اضافط  صعود السوايات الهوي يقضوطاا فوي تاتبط صاالرخاص  العمالة الناقصة ذات العالقة بالوقت

كاف  االيمال الهي يقوم صاا لالل فهاة االسناي الزمني اذلك نهطج  ان اتمالي السايات الهي يعمياا اتل من سايات العمول 

 المحدية في القانون اا االيهطايي .

ارغوب صهغططاهموا صوظطتو  ااحودة صونتس سوايات العمول ال اهذا يعني ان الشخص الذي يعمل في اظطتهطن كعمل اضافي اي

كما ال ينبغي ايهبار االرخاص الذين يعميون سايات يمل اتل مون المعهواي يهم تصنطته كعمال  ناتص  ذات يالت  صالوتت. 

اا تافوع في الوظطت  الائطسط  كعمال  ناتص  ذات يالت  صالوتت، في حال كانوا يعميوا فوي اظطتو  اضوافط  )ثانويو ( سوايات

 ساي  اسبويط  كحد رائع(.  35مثل  –من اتمالي السايات المعهاية )حسب القانون اا الحد الذي يهم تحديده في البيد 

 

 توجد ثالثة عناصر في تعريف العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت وهي:

 الرغبة في العمل ساعات اضافية 

 االستعداد للعمل ساعات عمل اضافية 

  من الحد المتفق عليه يعمل ساعات اقل 

 

 الرغبة

، صصواف النظووا يوون اتموالي سووايات العموول الهووي يعمياوا فعيطووا فووي كافوو  ررغبو  العاموول فووي العمول سووايات يموول اضووافط 

االيمال لالل فهاة االسناي الزمني، هو الشاط االال االائطسي في تحديد العاميطن كعمال  ناتصو ، ان كانوت فوي الوضوع 

 ايهطايي.الااهن اا صشكل 

 من الممكن ان العاملين يرغبوا في زيادة ساعات العمل من خالل:

 الحصول على وظيفة )وظائف( أخرى باالضافة الى وظيفتهم )وظائفهم( الحالية 

  مع زيادة ساعات العملاستبدال أي من وظائفهم الحالية مع وظيفة اخرى 

  زيادة ساعات العمل في احد وظائفه االخرى 

 ماالت اعالهالجمع مع االحت 

االيل  الدالط  توصي لهعايتام كعمال  ناتص  االرهااط لجدي  البحث ين سايات يمل اضافط  حسب ما تواء فوي تعايوف 

 العاطيطن ين العمل في تديهام في البحث ين يمل.

 االستعداد
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فط  ام ال. لاوذا االسهعداي من الشوااط الهوي تسوال يميطو  تصونطف االروخاص ان كوانوا فعوالً يارغبوون صسوايات يمول اضوا

 الشاط ثالث  ماكبات:

  ياميطن تاهزان ليعمل سايات يمل اضافط 

  ياميطن تاهزان لزياية سايات العمل االضافط  في اتت الحق، ليقطام صبعض الهاتطبات مثل ريايو  االطتوال اا

 م.تاتطبات في الوظطت  الااهن  ارغطاها، اهذا صالعاية ماتبط صاالرخاص الاارغبطن صهغططا اظائتا

  ييى فاص  ليعمل سايات يمل اضافط ياميطن صحات  الى الحصول 

 العاملين ساعات عمل اقل من ساعات العمل االعتيادية

هذا الشاط هام السهثناء الاارغبطن االمسهعدين ليعمل سايات يمول اضوافط  الكون لوديام ايموال تامو  صايهبوار فهواة العمول 

الهي يقوم صاا تهجااز سايات العمل االيهطايي . اصالهالي، لهصونطف االروخاص العواميطن يمالو  ناتصو ، مون المتهوا  ان 

 ايات يمل اتل من سايات العمل االيهطايي . نبدأ صهحديد فطما اذا كان الشخص فعيطا يعمل س

 فئي جميئع الوظئائفيهايب هذا الشاط احهساب اتمالي سايات العمل الهي يقوم صاا الشخص لالل فهاة االسوناي الزمنوي 

مناووا الائطسووي االثووانوي لووالل فهوواة االسووناي الزمنووي، امقارنوو  تيووك السووايات صسووايات العموول االيهطاييوو . ايوواتبط تحديوود 

صالمسهوى الوطني في أي صيد ان كان حسب تانون العمل اا تاار اا اتتاق ياليوي فوي ذلوك البيود، العمل االيهطايي  سايات 

اا فوي حوال رغطوواب تيوك الهاتطبوات، يووهم الوذ المهوسوط العووام اا الوسوطط لسوايات العموول االسوبويط /الطومط  حسوب االسووناي 

 الزمني. 

يودها حسوب موا ذكوا ايواله، يحودي ذلوك مون المقارنوات الدالطو  صوطن الودال ينود نهطج  ان سايات العمل االيهطاييو  يوهم تحد

الهالف سايات العمل االيهطايي . الهجنب ذلك في الهقواريا المقارنو  صوطن الودال، يوهم ايهبوار رواطي الارغبو  ااالسوهعداي 

يهايوب ذلوك مون الودال لوالل  صصاف النظا ين اتمالي سايات العمل الهي يقوم صاا العامل لالل فهاة االسناي. اصالهالي

تنتطذ المسوح االساي  السشال يون الارغبو  ااالسوهعداي صغوض النظوا يون رصوط سوايات العمول ان كانوت اتول اا اييوى مون 

سايات العمول االيهطاييو . الهحيطول الووطني اتدالو  البطانوات يوهم ايراج رواط سوايات العمول ان كانوت اتول مون سوايات 

 اص  ليمقارنات الدالط .الت إليااءالعمل االيهطايي ، 

 ملخص مندمج مع االطار العام للقوى العاملة:

وفيما يلي ملخصئا يميئز مركبئات القئوى العاملئة كتفصئيل اضئافي لالطئار العئام للقئوى العاملئة الئذي ذكرنئاه فئي الوحئدة 

 الثالثة.

 يرغبون ومستعدين لعمل )بديل( في سن العملاالفراد 
ال يرغبون او غير مستعدين لعمل 

 )بديل(

 عمالة تامة عمالة ناقصة من هم لديهم وظيفة

 غير ناشطين اقتصاديا عملعاطلين عن ال ال يعملوا او ليس لديهم وظيفة
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 )العمالة غير الظاهرة( عدم كفاية وضع العمالة

صهغططوا حالو  يمياوم تشمل العمال  الناتص  رغطا الظاهاة االرخاص العاميطن لالل فهواة االسوناي الزمنوي الكونام يارغبوون 

الااهن  اا تغططا انشا  ا/أا صطئ  يميام ألي سبب اا مجموي  اسباب يهم تحديدها صنواء ييوى ظوااف البيود. االهغططوا مون 

 الممكن ان يكون من لالل:

 اسهبدال أي من حاالت العمل الهي يقوم صاا مثل من يمل ليحساب الذاتي الى العمل مدفوع االتا 

  تحمل تغططاات في أي من حالهام العميط  )المودفوع اا رغطوا المودفوع( مون لوالل ايواية تنظوطم العمول اا تحسوطن

 تاويا اياات الهسويق ارغطاها.االياات االماكنات االمعدات، اا تنويع منهجاتام من الخدمات االسيع، اا 

 اا كالهما 

 مثل: اسباباهذا من الممكن ان يعوي الى يدة  

 ا كتش اا يدم تااصط مع الماارات المانط  ليشخصاسهخدام رغط 

  يدم كتاي  الااتب اا الدلل من الوظطت  الااهن 

  يقوم صسايات يمل متاط 

  يقوم صأيمال لااة 

  يقوم صعمل في ظااف يمل سطئ 

   اياات اا معدات رغطا كافط 

  لدمات اتهمايط  رغطا كافط 

   الستا الى العملصعوص 

  مالئم موايطد يمل مهغطاة ارغطا 

 اتف مهكار ليعمل صسبب تألا اا يدم انهظام تدفق مدلالت االنهاج 

 يدم انهظام صاف الاااتب 

 مسهحقات زصائن رغطا مسهقاة اا مهألاة 

منظوور الارغطاها من االسباب اهي رغطا حصاي . حطث ان الشخص العامل مون الممكون انوه يواى يودم كتايو  العمول مون 

 اصالهالي من المتطد التصل صطن الحالهطن يند الجدال .المالي )الدلل( اا الماارات. 

األيل  الدالط  اروارت الوى رواططن اضوافططن يمكون ليودال ان تسوهخدماا ليوهمكن مون الهعواف ييوى العمالو  الناتصو  رغطوا 

 الظاهاة صشكل ايق اهما:

  عمالوو  الناتصوو  فووي ال االسووهعداي كمووا تووم تعايووف مسئئتعدين لتغييئئر عملهئئمالعوواميطن موون المتهووا  ان يكونوووا

 الماتبا  صالوتت )العمال  الناتص  الظاهاة( 

  ين يمل صديل ين يميام الااهن يبحثون بجديةالعاميطن 

 صناء ييى ما ذكا اياله، يمكن تحديد العمال  الناتص  رغطا الظاهاة حسب المخاط الهالي: 

 

 كما يمكن اعطاء بعض اشكال العمال الناقصة غير الظاهرة كاآلتي:

عاملين بساعات 
 عمل اعتيادية

الرغبة : 1قاعدة 
 بالتغيير

اسباب : 2قاعدة 
 الرغبة

:  3قاعدة 
االستعداد والبحث 

 الجدي

 :  النتيجة

عمالة ناقصة 
 غير ظاهرة
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: االهي تشمل االرخاص العاميطن في اظائف ال تسهخدم ماواراتام صالشوكل ناقصة غير ظاهرة ذات عالقة بالمهارة عمالة

عامل صناء ايارغب صهبديل اظطتهه صوظطت  تهناسب امشهيه امااراته صالارغم من انه من يعمل ك مدني سدمان. مثال: االمثل

 الممكن ان يكون اتاه كعامل صناء كأتا ماندس.

االهوي تشومل االروخاص العواميطن صوظوائف ذات اتوور منختضو  ايارغوب  ناقصة غير ظاهرة ذات عالقة بالئدخل: عمالة

صهغططا اظطتهه صوظطت  تسهغل تدراته اطاتاته الكامن  صأتور افضل. مثال: يامل يعمل في مجال الهنظطوف صوالارغم مون انوه 

 ا راايته.يسهاطع ان يعمل صوظطت  افضل اصااتب افضل صناء ييى لبااته ا

: اتشمل االروخاص العواميطن فوي مصونع لسوايات طوييو  عمالة ناقصة غير ظاهرة ذات عالقة بالساعات العمل المفرطة

 تهجااز سايات العمل االيهطايي  صكثطا ايارغبون صهغططا اظطتهه صالارغم من انه من الممكن ان تقيل من اتاه اا يليه.

   المؤشرات 5.7

 ، من المتطد احهساب اآلتي:الظاهاة االعمال  رغطا الظاهاة العمال  الناتص  الماتبا  صالوتتيند يا  صطانات حول 

   العمال  االتمالط كنسب  من  الظاهاة ارغطا الظاهاةنسب  العمال  الناتص 

   كنسب  من مساهمهاا من حجوم العمول الكوامن االيهطوايي اهوذا يبوطن الماتبا  صالوتت نسب  حجم العمال  الناتص

 حجم السايات الناتص  االهي يمكن االسهثمار فطاا كعا  ليعمال .

المشرا الثاني يعهمد ييى اتموالي السوايات المهاحو  اال يوهم اسوهغاللاا ايمكون اضوافهاا الوى اتموالي سوايات العمول الهوي 

مول الهوي تحهواج لعمول يمكن كذلك ليعاطيطن ين العمل القطام صاا، اصالهالي تزاي مهخذ القاار صمشرا حول حجم سايات الع

اهي اتاب الى الهصور الكمي لمدلالت االنهاج المهاح  فوي االتهصواي السوهثمارها فوي أي لاوط مسوهقبيط . اصالهوالي مون 

 المتطد رصااا صالماارات المهاح  ليعمل. 

يطوو  مشروواات فايطوو  كمووا فووي المشروواات االلوواى مثوول المشروواات الديمغاافطوو  ااالتهماايمكوون رصووط تيووك المشروواات ص

 االجغاافط  ااالتهصايي .

 :الناقصةاحصاءات العمالة قياس  6.7

توتوه الوى االفوااي فوي سون العمول، يمكون تطواس احصواءات العمالو   استمارة اسئريةمن لالل طاح صعض االسئي  ضمن 

يوواميطن اا رغطووا اهووي تهبووع صووالابع االسووئي  الهووي يووهم طاحاووا لهحديوود االفووااي ان كووانوا الناتصوو  الظوواهاة ارغطووا الظوواهاة 

ياميطن. اهنا نوي االرارة الى ان مصايح ظاهاة ارغطا ظاهاة يأتي من منايق ان العمال  الناتص  الظاهاة االهي تاتبط 

صالوتت، يهم تحديدها صعدي سايات العمل الهي يقوم صاوا التواي فوي كافو  االيموال لوالل فهواة االسوناي الزمنوي اهوي صالهوالي 

طع  العمل. صطنما العمال  الناتص  رغطا الظاهاة، فطنايق المصايح من مبدأ نويط  الوظائف الهوي تعهني صالمتاوم الكمي لاب

يشغياا العاميطن، االهي ال يمكن تطاساا صشكل مبارا، الكن صالمقاصول يوهم تطاسواا مون منايوق رؤيو  العامول نتسوه مون حطوث 

دالل ييوى اناوا يمالو  ناتصو  رغطوا ظواهاة اصطوان ررغبهه ااسهعدايه اصحثه ين اظائف صدييو ، االهوي تعهبوا مشرواات اسوه

 اسباب الهغططا.

 فطما ييي االطار الهوضطحي آللط  القطاس ضمن تسيسل االسئي  في االسهمارة االساي :
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 عامل

عدد ساعات 
 عمل اعتيادية

يرغب 
 بالتغيير

 اسباب التغيير

 مستعد للتغيير

البحث عن 
 وظيفة بديلة

عمالة ناقصة غير 
 ظاهرة

ال يبحث عن 
 وظيفة بديلة

غير مستعد 
 للتغيير

 عمالة تامة

ال يرغب 
 بالتغيير

/ عمالة تامة
عمالة ناقصة 

 *غير ظاهرة

عدد ساعات 
عمل اقل من 

 االعتيادي

يرغب 
 بالتغيير

 مستعد للتغيير

البحث الجاد 
عن وظيفة 

 بديلة

عمالة ناقصة 
 ظاهرة

ال يبحث عن 
 وظيفة بديلة

غير مستعد 
 للتغيير

ال يرغب 
 بالتغيير

 عمالة تامة

 *: يعتمد تحديد الحالة عمالة ناقصة او تامة على البلد ذات العالقة
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 الثامنةالوحدة 

 ظروف العملاحصاءات 

 الهدف 1.8

ظااف العمل الى توفطا مشراات حول مدى الهزام ارصاب العمل في تانون العمل اا مدى الهزام ارصاب تادف احصاءات 

العمل في الحد االينى من السالم  المانط  اا رااط تجنب المخاطا. في العديد من الدال اصخاص  الدال المهقدم  

ن الواتب توافاها في المان ااالنشا  االتهصايي  لحماي  مجموي  من رااط السالم  المانط  ماالصنايط  يهم اضع 

العاميطن، يُمنع ارصاب العمل تجاازها. اهذا يسبب من ارتتاع تكالطف الهشغطل اصالهالي تكالطف االنهاج، مما يسبب في 

صاء محاال  ارصاب العمل من تجاازها اصخاص  في القااع رغطا الاسمي. امن هذا المنايق يأتي يار مكاتب االح

الوطنط  لهوفطا مشراات مااتب  لظااف العمل في اسواق العمل ايراس  مدى الهزام ارصاب العمل في القوانطن في حال 

حطث ياتبط تحيطل مشراات ظااف العمل صمجموي  من توفاها اا االلهزام االلالتي في حال رغطاب القوانطن. 

 الوظطت ( االنشاط االتهصايي ليمشسس  المقصوية. المشراات التايط  االساسط  اهي المان  ليعاميطن )طبطع 

 مفاهيم عامة 2.8

 المهنة:

المقصوي صالمان  هي الحاف  أا نوع العمل الذي يباراه التاي إذا كان يامال، أا الذي صاراه ساصقا إذا كان ياطال ين 

  الدراس  أا الهدريب الذي تيقاه التاي.العمل، صغض النظا ين طبطع  يمل المنشأة الهي يعمل صاا اصغض النظا ين مجال 

توفا منظم  العمل الدالط  يلطل تصنطف لكاف  المان اذلك ليهمكن من المقارنات الدالط  اهو الهصنطف المعطاري الدالي 

 ( اهي الهصار لــ:ISCOليمان )

The International Standard Classification of Occupations (ISCO) 

االنسخ  المنقح  االلطاة منه صدرت في راا كانون اال من يام  1957االالى من الهصنطف يام اتد صدرت النسخ  

 .ISCO08ااضع صاسم  2007

 االااصط الهالي له يالت  صالهصنطف:

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm 

 النشاط االقتصادي:

ال هو نوع العمل الذي تزااله المنشأة الهي يعمل صاا التاي )صغض النظا ين مانهه( إذا كان يعمل في منشأة، أما إذا كان 

  )أا االثنطن معا(. الهي ينهجاا أا يبطعاا الذي يزااله أا نوع السيع  فطبطن نشاطه الائطسي أا نوع العمل يعمل في منشأة

يلطال يالطا لهصنطف االنشا  االتهصايي  اهو الهصنطف المعطاري  االمم المهحدة من لالل تسم االحصاءكما اتوفا 

 مخهصا لآلتي: ISIC، انشاطا رئطسطا 21تصنف االنشا  االتهصايي  الى  الهي (ISICالدالي لألنشا  االتهصايي  )

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 

 . االااصط الهالي يبطن تتاصطل النشاط:2008االنسخ  الااصع  من الدلطل تهالءم ايلطل نظام الحساصات القومط  نسخ  

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27  

 بيئة العمل:

تعبا صطئ  العمل ين البطئ  المايي  االمعنويو  الهوي يعمول فطاوا العامول، حطوث صطئو  العمول الماييو  الميموسو  تصوف المكوان 

الذي يعمل فطه االرخاص ان كانت من حطث الذها صعطن االيهبار معايطا السالم  المانط  الهي تحافظ ييى االمن البشاي 

االهمططوز فوي العمول صوطن المعنوي  فاي االتوااءات االمعوامالت صوطن العواميطن  من االصاص  صحايث اا صما . صطنما البطئ 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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. االكثطا من الدال االمنظمات الدالط  اصخاص  منظم  العمل الدالطو  اضوعت روااط السوالم  المانطو  العديد من التئات

د مون اصواصات العمول الهوي احطانوا لكثطا من المان مثل العاميطن في النقل البحاي. اتحواال تيوك االتتاتطوات االقووانطن الحو

تويي صحطاة العاميطن. ايمكن ان تكون اصاصات العمل اتهط  صحايث مبارا اا ييى المدى البعطد كاالصاص  صوالهيوث البطئوي 

  االهي تظاا نهائجاا السيبط  صعد يدة اراا اا سنوات. 

ة رغطوا المالئمو ، طوااف تويو  سوطئ  )حواارة : الضوجطج، االههوزازات، االضواءومن مظاهر ببئة العمل المادية السلبية

لاوا العوداى )مثول الهعامول موع زائدة اا صااية منختض  تدا(، الظاور الرع  الشمس لسايات فوق الحد المسموح صه، 

الحطوانات اا العمل في المسهشتطات(، الهعا  لالرعايات )مثل مخهباات االرع (، الهعا  ليهيوث من االياي  االهوي 

اسط  متاط ، الهعا  ليغبار، اسهنشاق الغاز صشكل متاط، الهعا  ليدلان االهيوث، الهعوا  لالنوزالق تشيي الى حس

من طبطع  االرضطات، العمل في اماكن ماتتع  )مثل العاميطن في االنشاءات(، الهعا  لحوايث السطا مثل العاميطن فوي 

ااصاء، العمل يالل البحار االمحطاات، العاميطن فوي النقل، الهعا  التسام مهااياة اثناء العمل، الهعا  لصعقات الك

الحد االينوى مون السوالم  ، اا العمل في مكاتب رغطا مهالءم  ال تهوفا فطاا صطئ  رطب  صشكل متاط، العمل لسايات طويي 

 ارغطاها. المانط ، 

، االنسوجام موع زموالء العمول، الهعا  ليهمططز صسبب الجنس اا اليون اا الودينمن مظاهر بيئة العمل المعنوية السلبية: 

ارغطاهوا. ، االكهظواظ فوي مكوان العمول نتسوي ااتهمواييالهعوا  لضوغط ، المانيالمان  مع المشهل العيمي أا الهأهطل  تناسب

الحاكوات المهواصوي  االمهكوارة مثول يموال تهعيوق ص كما يمكون اضواف  صطئو  يمول مهعيقو  صظوااف العمول رغطوا الميموسو 

سوايات، الجيووس ييوى مقعود صشوكل  4يوس امام رارات الحاسوب لسايات مهواصي  تزيود يون الخطاط  االهغيطف، االج

سوايات، حمول االازان الثقطيو ، العمول فوي  4سوايات، االوتووف المهواصول لمودة تزيود يون  4مهواصي  لتهاة تزيود يون 

 مواي كطمااي  لااة.ااضاع رغطا مايح ، الهعامل مع االالت الداارة، الهعامل مع االالت الحاية، العامل مع 

تم ارفاق رواطي االسوهعداي ايمكن رصط تيك المظاها صمتاوم احصاءات العمل الناتص  الظاهاة ارغطا الظاهاة في حال 

االارغبوو  صهغططووا مثوول تيووك الوظووائف صاالضوواف  الووى روواط البحووث يوون يموول. الكوون فووي ظوول االتهصوواييات النامطوو  اا 

السالم  االحماي  المانط ، اا تتهقا الى الوظائف )أي فطاا ندرة في الوظائف(، اا االتهصاييات الهي ال يهوفا فطاا توانطن 

مناطق في االساس تخهص في انشا  فطاا مخاطا يمل مهنوي ، فان العاميون من الممكن ان ال يااا تداى مون البحوث 

االحصوائط  صالغواء رواط البحوث ين يمل صديل نهطج   تيك الظااف الهي تعشاا البيد اصالهوالي يتهوا  ان تقووم المكاتوب 

 الجاي ين يمل صديل.  

 الوقاية من مخاطر المهنة:

، تقوم الدال االمنظمات الدالطو  صوضوع روااط السوالم  صناء ييى ما ذكا في انواع ااركال الهعا  ليخاا اثناء العمل

ليعواميطن اثنواء العمول. اصالعواية توتود  المانط  الهي من المتها  ان ييهزم صاا ارصاب العمل لهقديم الحد االينى من الحماي 

رااط يام  ارااط لاص  لكل مان  اا نشاط. اهذا يعهمد ييى توانون اظوااف كول صيود. امون المتطود االروارة الطوه ان 

ع من تكيت  االنهاج الرصاب العمل، اهوذا يهايوب فوي المقاصول الهووازن صوطن اهمطو  سوالم  العواميطن تيك الشااط صالعاية تاف

الكن في ظول ان هوذا الودلطل الهودريبي يخوهص صهووفطا مشرواات اامكانط  اسهمااري  ارصاب العمل في االنهاج. ااتورهم 

احصائط  تهالءم االدال اكذلك ياايي المقارنات الدالط ، فمن المام يند تصومطم االسوهمارة، مون المتهوا  العووية لهيوك 

تووفا امون اروكال الوتايو   ي من المتها  فحصاا لكول سووق يمول.القوانطن المحيط  االقوانطن الدالط  لهحديد االسئي  اله

لوحات تويط  ااررايات، توفا مخارج طووارئ، تووفا امواكن اسوهااح ، اتووي مسوعف االوي، تووفا صونداق اسوعاف، 

 توفا طتايات الحايق ارغطاها. 

 التأمينات:

توووفا الهأمطنووات ليعوواميطن أياة ت حيئئث ومئئن ادوات الحمايئئة مئئا بعئئد االصئئابة بئئالرغم مئئن وجئئود ادوات وقايئئة التأمينئئا

لهعويضات العاميطن في حوال االصواص  اثنواء العمول صحوايث اا االصواص  صموا ، اصالهوالي ال تحموي العامول مون االصواص  

الكن توفا الط  ليهعويض في حال االصاص . اتشهاط القوانطن صالعاية ييى ارصاب العمل توفطا تأمطن ضد اصواصات العمول 

ضاف  الى ذلك توتد مزايا اضافط  لجذب العاميطن اكثوا صاتجواه المشسسو  اهوو ان تقووم المشسسو  صهووفطا مطوزة ليعاميطن. ا
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الهأمطن الصحي ليعاميطن، افي العاية تكون احد معوايطا تصونطف القاواع الاسومي يون القاواع رغطوا الاسومي، افطموا ييوي 

 تعايف كل من النويطن:

  :تاتبط صهغاط  الهكالطف المهعيق  صمشكي  صحط  ما أا يالتاا. تعويض ين لسارة مايي التأمين الصحي 

  :تعويض ين لسارة مايي  تاتبط صهغاط  الهكالطف المهعيق  صمشكي  ما ناتج  ين التأمين ضد إصابات العمل

 إصاص  معطن  أثناء أياء العمل أا يالتاا.

 ألمن الوظيفي:ا

ي ال تسومح لواب العمول صاواي المسوهخدم مهوى رواء أا صنواء ييوى أي اتوي مجموي  من الهعيطمات ااألنظم  االقوانطن الهو

 مشكي  تحدث إال من لالل توانطن اأنظم  معمول صاا.

 الحوافز المادية:

يائود ليمسهخدم ييى ركل مكافآت مالط ، صدل يمل إضوافي، تووائز أا أيو  مشوجعات ذات  تقدمالهي  من الحوافزمجموي  

 خدم.نهطج  لألياء المهمطز ليمسه مايي

 الحوافز المعنوية:

أيو  مشوجعات ذات مواياي معنووي نهطجو   تاتطوه أا ليمسوهخدم ييوى روكل كهواب روكا أا تقودمالهوي  مون الحووافزمجموي  

 لألياء المهمطز ليمسهخدم.

 المؤشرات 3.8

الالتطوات توفا احصاءات ظااف العمل العديد من المشراات ذات العالتو  صقطواس مودى الهوزام ارصواب العمول صقووانطن اا 

الحماي  االسالم  المانط . افي ظل الادف هو تطاس مدى الهزام رب يمل في نشاط ما اا فوي تاواع مشسسوي موا صمعوايطا 

السالم  المانط ، ال صد من رصط مشرواات ظوااف العمول صالمشرواات التايطو  مون تاواع العمول مثول الحكومو  اا القاواع 

االهيط . كذلك صمشرا النشاط االتهصايي االمان  في ظل ان كل نشاط  الخاص اا مشسسات تشغطيط  الاى مثل المنظمات

اا مان  له مهايباته الخاص  صوه. اصخاصو  ان الحكوموات احطانوا تاكوز ييوى مانو  اكثوا مون مانو  الواى صسوبب الوهالف 

 مسهويات الخاورة لكل مناا.

ألي رووكل موون ارووكال البطئوو  السوويبط  الهووي لاووا االمشرووا االساسووي الووذي يووهم ارووهقاته هووو نسووب  العوواميطن الووذين يهعاضووون 

احهمالط  يالط  في تعا  العاميطن فطاا الى اصاصات يمل اا اصاصات ماضوط  ييوى المودى القايوب اا البعطود. افطموا ييوي 

 المشراات:

  نسب  العاميطن الذين تهوفا لام ظااف الوتاي  االسالم  المانط  من اتمالي العاميطن 

 خدمطن صأتا الذين يهعاضون لبطئ  يمل مايي  سيبط  حسب النوع/البطئ  من اتمالي العاميطننسب  العاميطن/المسه 

 نسب  العاميطن/المسهخدمطن صأتا الذين يعانون من اركال صطئ  العمل المعنوي  السيبط  من اتمالي العاميطن 

 قياس المؤشرات 4.8

شآت فوي موتوع العمول اا سوجالت اياريو . ااالكثوا تعهمد توفطا احصاءات ظااف العمل ييى مسوح اساي  اا مسوح من

رطويا هوي المسووح االسواي  ليوهمكن مون الحصوول ييوى اتاصوات ايق، فوي ظول ان االرصواب العمول اكثوا توتاوا الياواء 

معيومات مضيي  نهطج  اناا تاتبط صام، اال يمكن ليباحوث المطوداني مون التحوص المطوداني يالول مواتوع يمول، ايألوذ يار 

ات العمل )ايارات الهتهطش(. اصالهالي تقوم المكاتب االحصائط  الوطنط  صالهوتوه اكثوا الوى المسووح االسواي  موظتي ازار

اا السجالت االياري  )من ازارة العمل(. ايعهمد تطاس مشراات ظااف العمل ييى القطاس المبارا اما من لوالل سوشال 
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سنوي  حول حوايث ااصاصات العمول اتقواريا متهشوي  العاميطن ين ظااف يميام صشكل مبارا، اا تمع سجالت رسمط 

 العمل.
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 التاسعةالوحدة 

 واالغالقاتاالضرابات احصاءات 

 الهدف 1.9

 مون لوالل. اتوأتي اهمطهاوا صمنازيوات العمولالوى تووفطا مشرواات ذات يالتو   ااالرغالتواتاالضااصات تادف احصاءات 

لغايات العالتوات الصونايط  اليمسواهم  فوي تقطوطم توزء مون اثوار  المنازياتالناتج  ين تيك  االتااءاتتوفطا احصاءات 

النزايات ييوى الجوانوب االتهصوايي  ااالتهمايطو . اكنهطجوو ألهمطو  الموضووع، صودر تواارا مون منظمو  العمول الدالطو   

. اصعودها توم في موشتما احصوائطي العمول الااصوع يشوا 1987صضاارة توفطا تيك االحصاءات اكان ذلك ألال ماة يام 

 . 1993تنقطح الهوصطات يام 

تعهمود هوذه الوحودة ييووى تقايوا منظمو  العمول الدالطوو  حوول الهوصوطات الدالطو  الااهنوو  حوول احصواءات العمول )النسووخ  

افي الغالب هو تاتم  لما تاء في الهوصوطات موع صعوض الهعوديالت الهسواطيط  االهوضوطحط  الهوي ال توشثا ييوى (. 2000

اهذا نهطج  ان الهجارب الدالط  في الغالب مهتاات ، اصالهالي االلهزام الهام صالمعوايطا الدالطو  (. 83-79المضمون )صتح  

 يسال في اضع اساسا سيطما ليمقارن  ييى المسهوى الدالي.

 والمفاهيم المصطلحات 2.9

 الناتج  ين النزايات العمالط : ااالرغالتاتضااصات فطما ييي المصايحات ذات العالت  صاحصاءات اال

 المنازعئئات العماليئئة Labour dispute  تحوودث نهطجوو  يوودم اتتوواق ييووى موضوووع محوودي اا مجمويوو  موون

، اا حوول روكوى موا تُقودم مون تبول العواميطن اا ارصواب المواضطع نهطج  صاايات صوطن العواميطن اارصواب العمول

 ا ارصاب يمل آلاين في طيبام اا ركواهم.العمل، اا حول ييم ياميطن اا ارصاب يمل لعاميطن ا

 الضئئراب اStrike صغطوو  تابطووق اا توتووف مشتووت يوون العموول ينتووذ موون تبوول مجمويوو  اا اكثووا موون العوواميطن  هووو

 . ناآلا مايب اا ركوى لعمالمعارض  مايب اا تقديم اايصال ركوى، اا ييم 

 االغئئالق Lockout  لمكووان تشووغطل اا اكثووا، اا اياتوو  النشووا  يموول ياييوو  هووو ارغووالق تزئووي اا كاموول مشتووت

ليمسهخدمطن، من لالل رب يمل اا اكثا صغط  تابطق اا معارض  مايب اا ايصال روكوى، اا ييوم مايوب اا 

  ركوى الرصاب يمل آلاان. 

 تشومل اتوااءات تُنتوذ مون تبول مجمويو  اا اكثوا مون العموال اا مون تبول رب  اجراء آخر بسبب منازعات عمئل

يمل اا اكثوا، صغطو  تابطوق اا معارضو  مايوب اا ايصوال روكوى، اا ييوم مايوب اا روكوى لعموال اا ارصواب 

 يمل آلاان، صحطث ال يوتد توتف ليعمل.

  :هوم هوشالء المسواهمطن مبارواة مون لوالل  مبارواةمشاركطن صاالضااب يمال العمال المشاركين في االضراب

المشوارك ، اا المنشوآت  ن فويمططا مباروا هوم هوشالء المسوهخداتف العمل. يمال مشاركطن صاالضااب صشكل رغ

الذين لم يساهموا مباراة صوتف العمل، الكونام االضااب، في العاميطن لحساصام الذاتي ضمن مجموي  مشارك  

     ُمنعوا من العمل صسبب االضااب.

  :المنشووآت  ن فوويمسووهخدمطاليمووال مشوواركطن صوواالرغالق مباروواة هووم هووشالء العمئئال المشئئاركين فئئي االغئئالق

معنطون مباراة صمنازيات العمل اُمنعوا من العمل من لالل االرغالق. يمال مشواركطن الفي االرغالق المشارك  

المشوارك  ارغطوا المعنطوون مبارواة صمنازيوات المنشوآت صاالرغالق صشكل رغطا مبارا هم هشالء المسوهخدمطن فوي 

 العمل لكن ُمنعوا من العمل من لالل االرغالق.

 يمال مشاركطن في اتااءات الاى صشكل مبارا هم هشالء المساهمطن  لعمال المشاركين في اجراءات اخرى:ا

طن فوي في االتااءات مباراة. العمال المشاركطن في اتوااءات الواى صشوكل رغطوا مباروا هوم هوشالء المسوهخدم

ا مبارواة فوي االتوااءات المشوارك  اا العواميطن لحسواصام الوذاتي فوي مجمويوات مشوارك  الوم يسواهمو المنشآت

 الكن ال يسهاطعون من اياء يميام صالنمط االيهطايي اا ُمنعوا من العمل نهطج  لهيك االتااءات.

  اا  ذات العالتو تيك االيوام الهوي يواية يوهم العمول صاوا مون تبول مجمويوات المسوهخدمطن صوأتا ايام العمل المعتادة

اصالهوالي مون المتهوا  اسوهثناء ايوام االسوهااح   .يواية يعميووا صاواان العاميطن لحساصام الذاتي الذين من المهوتع 

االسووبويط ، كووذلك العاوول العاموو  ارغطاهووا، حطووث لووم يخاووط العموول صاووا موون تبوول مجمويووات المسووهخدمطن صووأتا 

المشاركطن اا لم يهوتع العمل صاا من تبل العاميطن لحساصام الذاتي المشاركطن في االتااءات. اذا تم تنظطم العمل 

 من لالل يميط  االزاح  )تعويض ايام العمل(، يجب ايهبار ازاح  ااحدة صطوم يمل ااحد.
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  تُعواف صنوواء ييوى احودث معووايطا لمنظمو  العموول لمجمويو  العموال المعنطووطن يجوب ان سئاعات العمئل االعتياديئئة

 الدالط .

  صشوكل مباروا فوي اتوااءات هي المنشآة صحطث مجموي  اا اكثوا مون المسوهخدمطن مشواركطن المنشأة المشاركة

صسبب منازيات العمل، اا اتااء ما تد تم تنتطذه من تبل رب يمل. من المتها  ان يهم االسهناي الى ايل  االموم 

 .تعايف المنشأةفي  المهحدة االحدث

 نعوواهي اآلثار ييى المنشوآت االلواى حطوث العواميطن مُ  اآلثار الثانوية لالجراءات الناتجة عن منازعات العمل 

ُمنعووا مون العمول اا  من العمل اا انقاع يميم، اا اآلثوار ييوى مجمويوات الواى مون العواميطن لحسواصام الوذاتي

 ممن توتف يميه.

 فيما يلي البيانات االساسية التي من المفترض جمعها ونشره على اساس دوري:

  الرغالتاتا اايدي االضااصات 

  االرغالتاتيدي العاميطن المشاركطن في االضااصات اا 

 مدة االضااصات اا االرغالتات 

 كمط  الوتت الذي لم يهم العمل فطه من تبل العاميطن المشاركطن في االضااصات اا االرغالتات 

 .لصائص مام  الاى ذات يالت  صمنازيات العمل 

 صاالضاف  الى:

   يدي المنشآت المشارك 

 .يدي اركال الاى من االتااءات نهطج  منازيات العمل 

ها  التصل صطن احصاءات االضااصات االرغالتات لهسواطل الهحيطول. كوذلك تموع صطانوات حوول مشرواات فايطو  من المت

 مثل النشاط االتهصايي االقاايات المشسسط .

 

 التغطية:

صنوواء ييووى الهوصووطات الدالطوو ، موون المتهووا  تغاطوو  كافوو  الدالوو ، كووذلك تغاطوو  كافوو  االضووااصات ااالرغالتووات. كمووا موون 

المتها  ان تغاي المسهخدمطن صأتا المعنططن مباراة، اان امكن ايراج المعنططن صشوكل رغطوا مباروا، ايسهحسون تغاطو  

يجوب ان ال يوهم  الثانويو  لالتوااءات الناتجو  يون منازيوات العمولاآلثوار العاميطن لحساصام الذاتي امعنططن صشوكل مباروا. 

 تغاطهاا، الكن من الممكن ان يكون موضوع في صانامج منتصل.

 

 المؤشراتقياس  3.9

 :Number of strikes or lockoutsعدد االضرابات واالغالقات 

)فوايي( يعهمود ييوى النوزاع العموالي المعطار المسهخدم لهعايف اضااب ااحد منتصول )فوايي( اا ارغوالق ااحود منتصول 

 المقصوي/المسهادف. صالهالي يمكن يد االضااب الواحد اا االرغالق الواحد كاآلتي:

الشووكل الهووالي يبووطن الحوواالت االرصعوو  الممكوون ايهبووار كوول مناووا اضووااب اا ارغووالق ااحوود لتئوو  المسووهخدمطن صووأتا حطووث 

ااط لعد االضااب كاضااب ااحد، فالشوكل اينواه يعاوي ارصعو  فكل اتجاه يشيي الى مجموي  من الش .ياتباون صمنشآت

 احهماالت اليهبارات تحديد االضااب الواحد.
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مثول الموزاريطن اا اصوحاب الصحاب العمل اا المان اا الحواف اما العاميطن لحساصام الخاص، فطنهمون الى مجمويات 

مثل اصحاب الصطدلطات ارغطاها من االمثي . امن الممكن ان ينهموا الى نقاصوات اا اتحوايات يمالطو  صالونات الحالت  اا 

 اا مانط .

 

اموون المحهموول ان يهحووول االضووااب الووى ارغووالق امهوودايا لوونتس النووزاع العمووال، افووي هووذه الحالوو  يووهم احهسوواب اتووت/فهاة 

اهوذا النووع مون االرغالتوات مون المتهوا  ان الى ان يهم االيالن ين االرغالق، اصعد ذلك يهم ايهبواره ارغوالق.  االضااب

اكذلك الحال يندما يكوون االموا معكووس، اصالهوالي مون  يُشار الطه الى انه ارغالق سبقه اضااب يند تصنطف االتااءات.

المتها  االرارة الى االضااب كاضوااب سوبقه ارغوالق. اصونتس الاايقو  اذا سوبق االضوااب اا االرغوالق أي اتوااءات 

اهوذا صووالابع لوو حودث صالتعول فووي صيود موا كهسيسول اتووااءات )أي اتوااءات مههالطو ( مون المتهووا  ان  الواى اصوالعكس.

 هتصطل ايهم اضعاا كحاالت يالاة ييى الحاالت الائطسط .توصف صال

 عدد العمال المشاركين في االضرابات واالغالقات

Number of workers involved in strikes or lockouts: 

فطموا ييووي صعووض الهتاصوطل االمحووديات اااليهبووارات الهوي تشلووذ صعووطن االيهبوار ينوود احهسوواب حسوب الهوصووطات الدالطوو ، 

 :يدي العمال المشاركطن في االضااصات ااالرغالتاتالعمال ضمن 

  كل يامل روارك صشوكل مباروا اا رغطوا مباروا فوي أي اتوت لوالل االتوااء يجوب ان يُعود ضومن يودي العواميطن

 .كامل التهاة اا فقط تزء منااالمشاركطن سواء كانت مشاركهام 

 معامي  العمال العاميطن ييى اساس الداام الجزئي  يجبPart-time workers  كالعاميطن ييوى االسواس الوداام

  .  Full-time workersالكامل 

  ألي سووبب، كمووا ذكووا فووي الوحوودة الخامسوو  )احصوواءات العوواميطن(، لووالل فهوواة العمووال الغووائبطن يوون ايمووالام

 االتااء لتهاة الغطاب.االتااء، يجب اسهثناءهم من يدي العمال المشاركطن في 

 :ايهم احهساب المشرا كالهالي 

𝐼𝑅 =
𝑊𝐼

𝑊
× 1000 

توقف مؤقت عن 
 العمل

حول نزاع عمالي 
 واحد

مجموعة مستخدمين 
 بأجر

 منشأة واحدة

 في اوقات مختلفة

ان ال تتجاوز الفترة بينهما )
 (عن شهرين

 في وقت واحد

 عدد من المنشآت

 في اوقات مختلفة

ان ال تتجاوز الفترة بينهما )
 (عن شهرين

 نفس الوقت

توقف مؤقت عن 
 العمل

حول نزاع عمالي 
 واحد

عامل للحساب 
 الذاتي

مجموعة واحدة 
 الصحاب عمل

 في اوقات مختلفة

ان ال تتجاوز الفترة بينهما )
 (عن شهرين

 في وقت واحد

عدة مجموعات من 
 اصحاب العمل

 في اوقات مختلفة

ان ال تتجاوز الفترة بينهما )
 (عن شهرين

 نفس الوقت

آلية عد كل اجراء: 

 للمستخدمين بأجر

الية عد االجراءات: للعاملين 

 لحسابهم الذاتي
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 IR :يامل 1000 يدي العمال المشاركطن لكل 

 WI :يدي العمال المشاركطن 

 W يدي العمال : 

 

 مثال:

ياموول، كووم يوودي العمووال المشوواركطن فووي  10,000يالوو  فطاووا ميطووون ياموول، رووارك موونام فووي االتووااءات االحهجاتطوو  

 يامل: 1000االتااءات لكل 

 عامل 1000عمال لكل  10=  1,000*10,000/1,000,000= 

 

 :Duration of strikes and lockouts فترة االضرابات واالغالقات

 فهاة االتااء نهطج  نزاع يمالي يُمكن ان يُنظا الطاا ييى حد سواء من حطث نوصات االتااء اامهداي االتااء. 

  فهاة نوصات االتااء يجب ان تُحهسب من حطث ايام العمل االيهطايي  لمجموي  العمال المعنططن، مون الطووم الوذي

االلطا الذي اناوي مون تبول آلوا مجمويو  يموال. م طوالاال مجموي  يمال راركوا الى  تبلاالتااء من  صه صدأ

 ايام العمل االيهطايي  الهي تأتي صطن النوصات يجب ان ال يهم احهساصاا/تضمطناا. 

  من الهواريخ الوذي يبودأ صوه االتوااء مون تبول اال فهاة امهداي االتااء يجب ان يُحهسب من حطث االتندة الطومط ،

 تاريخ االنهااء من تبل آلا مجموي  يمال مشاركطن. مجموي  يمال مشاركطن في االتااء الى 

لمودة  االتوااء اسوهماإذا كوان تمارطا مع الهجارب الدالط  صالنسب  ليحد االينى لهغاط  االتوااء نهطجو  النزايوات العمالطو ،  

لمجمويوو  موون فطاووا موودة موون حطووث السووايات الهووي يوواية توود تقووار العموول اليجووب أن تقوواس ، أتوول موون يوووم العموول الكاموول

 اصالنسب  ليعاميطن لحساصام الذاتي، فطعهمد االحهساب ييى العمل المهوتع. المعنططن. المسهخدمطن

 :مقدار الوقت الذي لم يتم العمل به من قبل العمال المشاركين في االضرابات واالغالقات/االعتصامات

The amount of time not worked by workers involved in strikes and lockouts 

مقدار الوتت لم يهم العمل صه من تبل العمال المشاركطن يجب تقدياه من حطث سايات العمل االيهطايي ، ييى ان يُشلذ 

صالحسبان اتندة العمل االيهطايي  لكل فئ  من العمال المشاركطن. السايات الهي لم يهم يمياا )المتقوية( يمكن ان تحّول الى 

 سايات العمل االيهطايي  لكل يوم اا لكل ازاح  لكل فئ  من العمال المعنططن.ايام ييى اساس يدي 

حطث من الممكن، تقديا مقدار الوتت الذي لم يهم العمل صه اا المتقوي لكل يوم ارغالق اا اضااب لجمطع العاميطن 

 المشاركطن، ايهم احهساب المجموع ليتهاة الكامي  من االضااب اا االرغالق. 

 المشرا كالهالي: ايهم احهساب

𝐴 =
𝑇

𝑊
× 1000 

A يامل 1000: مقدار الوتت الذي لم يهم العمل فطه لكل 

Tالوتت الذي لم يهم العمل فطه من تبل العمال المشاركطن : 

W يدي العمال : 

 

 

  مثال:

 20يقدر صـ االف يامل، االوتت االتمالي الذي تغطبوه  10اتمالي يدي العمال ميطون، ايدي المشاركطن في االتااءات 

 يوم يمل لالل العام، فمقدار ايام العمل الهي تم تغطباا لكل الف يامل هو:

 يامل 1000يوم يمل لكل  200=  1000*10,000/1,000,000*20

 

 خصائص اخرى هامة ذات عالقة بالنزاعات العمالية:

حسب الهوصطات الدالط ، من المتطد ان يهم توفطا تيك المشراات حسب النشاط االتهصايي ألحدث تنقطح كما تم تعايته 

 Collectiveساصقا. كما انه من المتطد صطان اذا ما كان النزايات العمالط  تد تمت انشأت من تبل المتااضات الجمايط  

bargaining م  العمل الدالط  حول احصاءات االضااصات ااالرغالتات.لعدة اسباب تم ذكاها في تاار منظ 
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 كما من المتطد توفطا المشراات حسب اآلتي:

 حجم المنشآت المشارك  من حطث يدي المسهخدمطن صأتا 

 المواتع الجغاافط  الهي حدثت فطاا االتااءات 

 القااع مثل القااع العام االقااع الخاص 

  ياميطن اا/ا ارصاب يملالجا  المنظم  لالتااء ان كانوا 

  ارصاب العمل تاموا صعميط  االحالل ليعاميطن لالل اتااءاتاماذا ما كان 

 الهكيت  االتهصايي  لالتااءات ييى المنشآت المشارك  اييى العاميطن المشاركطن 

   اذا كانت االتااءات رسمط  اا يدم رسمط 

  االتتاتطات الجمايط  ذات العالت 

  طايق  تسوي  النزاياتthe method of settlement of the dispute  مثل متااضات مباراة صطن(

 طافطن، اا ايلال طاف ثالث اسطط، انااء النزاع صدان متااضات ناتح (

 لل نشأ النزاع ييى اساس الحق اا االههمام 

 

 الفترة المرجعية )فترة االسناد الزمني(:

قاطع االحداث ااالتااءات، يهم االرارة الى االتااءات المسهماة من المتها  ان ال تهجاار التهاة ين يام. افي حال ت

الى يام/فهاة الاى اا االرارة الى االتااءات الهي صدأت في فهاة ماضط ، في المجمل يهم احهساب كاف  التهاات التايي  

 لالل العام الواحد اا فهاة االسناي.
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