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لمحة رسيعة

يعت�ب تحليل البيانات المتعلقة بسوق العمل عملية مهمة نظًرا لالأسباب الثالثة الآتية:

ي حوار مع . 1
ي سوق العمل؛ ح�ت تكونوا عىل دراية بما تتحدثون عند الدخول �ن

 تحديد وفهم القضايا المطروحة �ن
الآخرين حول سياسة التشغيل. 

ة. . 2 اتخاذ قرارات بشأن سياسة التشغيل الوطنية عىل أسس من الموضوعية الخ�ب

امج. 3 تبة عىل السياسات والتداب�ي وال�ب تقييم التكاليف والمنافع الم�ت

ا أو نقطة بداية عند  وتساعد بيانات سوق العمل عىل إلقاء الضوء عىل قضايا السياسة. ويمكننا استخدامها بوصفها خطًّا أساسيًّ
تبة عىل السياسات  ي تقييم الآثار الم�ت

القيام بوضع سياسة ما أو تحديد أهداف خاصة بالتشغيل، كما يمكننا الستعانة بها �ن
ة زمنية معينة. الخاصة بنا عىل مدار ف�ت

ويعرض هذا الجزء من الدليل أساسيات جمع وتحليل بيانات سوق العمل؛ حيث يوضح أين تتوافر البيانات الجيدة، والوقت وم�ت 
ي 

ات المستخدمة �ن ح المفاهيم المتعلقة بالقوة العاملة والمؤرسش ي جمع تلك البيانات بنفسها. كما ي�ش
قد ترغب نقابات العمال �ن

قياسها. 

عندما يتعلق الأمر بالتشغيل، يكون الهدف الأساسي لمنظمة العمل الدولية تحقيَق »العمل الكامل والمنتج وتوف�ي العمل الالئق 
ي اختارتها منظمة العمل الدولية لقياس التقدم الذي يتم 

ات ال�ت ي المؤرسش
ي ذلك المرأة والشباب«. ونحن نبحث �ن

للجميع، بمن �ن
ي سبيل تحقيق هذا الهدف.

إحرازه �ن

ات وتحليل البيانات. كما سنبحث بإيجاز  ي مختلف أجزاء هذا القسم، أمثلة توضح كيف تستخدم الدول المؤرسش
وسنقدم لكم �ن

ات متعددة لخلق قضية تستدعي اتخاذ موقف متعلق بالسياسات. كيفية تحليل البيانات من مؤرسش واحد أو من مؤرسش
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المبادئ. 4.1

لماذا تعد عملية تحليل البيانات مهمة بالنسبة لنقابات العمال؟

يعت�ب تحليل البيانات المتعلقة بسوق العمل عملية مهمة؛ نظًرا لالأسباب الثالثة الآتية:

ي حوار . 1
ي سوق العمل ح�ت تكون وا عىل دراية بما تتحدث ون عنه عند الدخول �ن

 تحديد وفهم القضايا المطروحة �ن
مع الآخرين حول سياسة التشغيل.

اتخاذ قرارات بشأن سياسة التشغيل الوطنية عىل أسس من الموضوعية والتجريب.  . 2

امج.. 3 تبة عىل السياسات والتداب�ي وال�ب تقييم التكاليف والفوائد الم�ت

من أين نحصل عىل البيانات الجيدة؟ 

. وغالًبا ما تكون البيانات  ي
لكل بلد هيئات احصائية توفر البيانات من خالل استقصاءات حول القوة العاملة والتعداد الوط�ن

ي 
ي ذلك ، عادًة ، إىل محدودية الموارد. وقد تقوم نقابات العمال بدور رئيسي �ن

محدودة للغاية أو عامة للغاية، ويرجع السبب �ن
التشجيع عىل جمع البيانات الجيدة ، ل بل يتوجب عليها تأدية هذا الدور. 

ي أماكن عملهم. وتتوافر بعض 
ن عىل تلك النقابات أن تقوم بجمع البيانات الخاصة بأعضائها وتحديد الظروف السائدة �ن كما يتع�ي

ي اتفاقات المفاوضة الجماعية. كما يمكنكم أيًضا إجراء مسح خاص بأعضاء مؤسستكم، ويفضل أن يتم ذلك بمساعدة 
البيانات �ن

ة.  ن من ذوي الخ�ب باحث�ي

ي معرفته من خالل جمع البيانات؟ 
ما الذي نرغب �ن

ي نقطة زمنية محددة و عىل مدار الساعة. إذ نود أن نتحقق من امكانية 
ي الحصول عىل وصف جيد لوضع سوق العمل �ن

نرغب �ن
ي العمل بالعثور عىل وظائف أم ل؟ اضافة اىل تحديد نوع الوظائف المتاحة لهم سواء من حيث الكمية 

ن �ن الأشخاص الراغب�ي
أو النوعية؟ وهل هناك من يعملون بوظائف تندرج تحت تسمية العمالة الناقصة وتبقيهم تحت وطأة الفقر؟ وإذا كان هناك 

، من الرجال أم من النساء؟ وأين  ن ي العمالة الناقصة، فمن هم؟ هل هم من الشباب أم من المسن�ي
ن �ن عاطلون عن العمل أوعامل�ي

يعيشون؟ وما خلفياتهم العلمية؟ 

ات. وفيما يىلي بعض المثلة عن الأمور  ي نقوم بجمعها من خالل طرح مثل هذه الأسئلة اسم المؤ�ش
يُطلق عىل الإحصائيات ال�ت

ي يمكن أن توفر هذه المعلومات:
ات ال�ت ي معرفتها والمؤرسش

ي نرغب �ن
ال�ت
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ي العمل؟
ن �ن ؟ كم يبلغ عدد الأفراد الراغب�ي ن ما هو حجم تحدي العمالة؟ كم يبلغ عدد الأفراد العامل�ي

: معدل  • ي سوق العمل ونسبتهم المئوية )المؤرسش
ي المشاركة الفعالة �ن

ن �ن   عدد الأفراد الراغب�ي
ي القوى العاملة(

المشاركة �ن

ون عىل  • ن بجدية عن العمل ولكنهم ل يع�ش   عدد والنسبة المئوية لالأفراد الجاهزين والباحث�ي
: معدل البطالة( عمل )المؤرسش

 ما هي القدرات المؤسسية الالزمة  لمواجهة تحديات العمل؟ خدمات التوظيف، ومؤسسات التدريب،
انية، الخ ن  والم�ي

: نسبة  • ي سوق العمل )المؤرسش
ن بالمشاركة الفعالة �ن   العدد والنسبة المئوية لالأفراد الراغب�ي

ي القوى العاملة(
المشاركة �ن

ن الجتماعي / المساعدة الجتماعية ؟ ما هي الإجراءات  ن عن العمل من حيث التأم�ي ما هي احتياجات العاطل�ي
الالزمة لتسهيل دخولهم سوق العمل؟

وا  • ن بنشاط عن عمل، ولكنهم لم يع�ش ن والباحث�ي  العدد والنسبة المئوية لالأشخاص المتاح�ي
: معدل البطالة( عىل عمل )المؤرسش

 اىل أي مدى تمت مجابهة التحدي الخاص بالعمالة من حيث الكم؟
ي السكان فعلياً؟

ن دعم با�ت  إىل أي مدى يمكن للسكان العامل�ي

ي  •
ي الأسبوع الما�ن

 عدد ونسبة الأشخاص الذين عملوا ولو لمدة  ساعة واحدة عىل الأقل �ن
: معدل التشغيل( )مؤرسش

ن إنتاجية ونوعية العمل؟  ما هي الجراءات الالزمة لتحس�ي
 ما هي التداب�ي الالزمة لتسهيل النتقال و التدريب؟

 عدد ونسبة الأشخاص الذين يعملون ولكنهم يرغبون / يحتاجون  للعمل أك�ش أو اىل تغي�ي  •
: معدل العمالة الناقصة( نوع العمل )مؤرسش
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كيف نستخدم البيانات؟

ا أو نقطة بداية  يساعد هذا النوع من البيانات عىل إلقاء الضوء عىل قضايا السياسة. ويمكننا استخدامها بوصفها خطًّا أساسيًّ
تبة عىل السياسات  ي تقييم الآثار الم�ت

عند القيام بوضع سياسة ما أو تحديد أهداف خاصة بالتشغيل، كما يمكننا الستعانة بها �ن
ة زمنية معينة. الخاصة بنا عىل مدار ف�ت

المكونات الأساسية للقوى العاملة

ي المرحلة العمرية 64-15(
ي سن العمل )اك�ش من 15عاما أو �ن

السكان �ن

القوى العاملة )السكان النشطون اقتصادياً(

العاملون  العاطلون

ن السكان غ�ي النشط�ي

انيا ز مثال من ت�ز

ن اقتصادياً  السكان غ�ي النشط�ي

)2,182,434( 2,182,434

ذكور
 947,555 
)947,555(

 اناث
 1,234,879 
)1,234,879(

 السكان ممن تتجاوز اعمارهم 15عاماً 
)21,003,960( 21,003,960

 ذكور
10,001,727 
)10,001,727(

 اناث
11,002,233 
)11,002,233(

 العاملون 
)16,627,133( 17,944,556

 ذكور
8,779,845 
)8,086,325(

 اناث
9,164,713 

)8,540,809(

 العاطلون 
)2,194,392( 876,968

 ذكور
274,327 
)967,847(

 اناث
602,641 

)1,226,545(

ن اقتصادياً  السكان النشط�ي

)18,821,525( 18,821,525

ذكور
9,054,172 
)9,054,172(

 اناث
9,767,354 

)9,767,354(

) ن ن القوس�ي ن هذا التوزيع للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاًما بمعيار منظمة العمل الدولية والتعاريف الوطنية. )وردت الأرقام الوطنية ب�ي ملحوظة: يستع�ي

National Bureau of Statistics (Tanzania) :المصدر
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ات . 4.2  استيعاب المفاهيم الخاصة بالقوى العاملة والمؤرسش

ي قياسها
المستخدمة �ن

مفهوم التشغيل 

ي ذلك عمل الفرد لحسابه الخاص(
هناك ثالثة معاي�ي لتعريف التشغيل )بما �ن

ي تكون عادة فئة . 1
ن وال�ت ي إطار الفئة العمرية المختارة لتعريف السكان النشط�ي

 السن: أن يقع �ن
15 عاماً وما فوق

ة محددة . 2 ة قص�ي  مدة النشاط: جميع السكان الذين عملوا لمدة ساعة واحدة عىل الأقل خالل ف�ت
ي إجازة لأسباب مختلفة

)أسبوعا واحدا بشكل عام( بمن فيهم كل من يشغل وظيفة ولكنه �ن

نتاج البضائع وتقديم الخدمات وفقا لنظام . 3  طبيعة النشاط: يجب ان يكون نشاطاً لإ

ي
المحاسبة الوط�ن

ي العمل، 1982
المصدر: المؤتمر الدوىلي لإحصا�أ

ي عالم العمل. وهناك 
ي مجموعات فرعية؛ وذلك من اجل دمج مجموعة أوضاع التشغيل �ن

يمكن تصنيف مفهوم التشغيل �ن
طريقتان رئيسيتان للتصنيف: 

حسب القطاع ونوع النشاط القتصادي.  •

 حسب نوع العمل أو ظروفه. •

حسب القطاع والنشاط االقتصادي

نستخدم إحدى طرق التصنيف الآتية، عند تصنيف بيانات التشغيل عىل هذا الأساس: 

التصنيف الصناعي الدوىلي الموحد لجميع الأنشطة القتصادية، التنقيح الرابع. •

 وضع صاحب العمل )عام أو خاص(.  •

نتاجية )منظمة أو غ�ي منظمة(. •  نمط المنظمة الإ
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التصنيف الصناعي الدوىلي الموحد لجميع الأنشطة القتصادية )ISIC(-التنقيح الرابع، 
المستوى الول 

A .الزراعة والغابات وصيد الأسماك

B .التعدين واستغالل المحاجر

C .التصنيع

D . امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

E .اعمال إمدادات المياه والرصف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

F .البناء

G .تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات اللية والدراجات النارية

H .النقل والتخزين

I .قامة وخدمات تقديم الأغذية أنشطة خدمات الإ

J .المعلومات والتصالت

K .ن النشطة المالية وأنشطة التام�ي

L .الأنشطة العقارية

M .الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

N . دارية وخدمات الدعم أنشطة الخدمات الإ

O .لزامي دارة العامة والدفاع والضمان الجتماعي الإ الإ

P .التعليم

Q .صحة النسان وأنشطة العمل الجتماعي

R .فيه الفنون والتسلية وال�ت

S .أنشطة خاصة بخدمات أخرى

T . الأنشطة الخاصة بالأرس بوصفهم أصحاب عمل؛ أنشطة السلع غ�ي المتمايزة وتقديم الخدمات لالأرس 
لالستعمال الخاص 

U .ن الدولة أنشطة المنظمات والهيئات العاملة غ�ي الخاضعة لقوان�ي

نوع العمل أو حالة التشغيل

ن بإحدى طرق التصنيف الآتية، عند تصنيف بيانات التشغيل عىل هذا الأساس:  نستع�ي

ي تضطلع  •
  التصنيف الدوىلي الموحد للمهن )ISCO(: والذي ينظم الوظائف بناًء عىل المهام والواجبات ال�ت

بها هذه الوظيفة. 

مه الشخص مع  •   التصنيف الدوىلي لوضع التشغيل )ICSE(: يستند هذا التصنيف إىل نوع التعاقد الذي ي�ب
آخرين أو مع المنظمات عند أداء وظيفة ما.
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)ISCO-08( ي التصنيف الدوىلي الموحد للمهن المجموعات الرئيسية
الفئات الرئيسية �ن

المدراء. 1

المهنيون . 2

 الفنيون والمتخصصون المعاونون . 3

موظفو دعم العمال الكتابية . 4

موظفو الخدمات والمبيعات . 5

العمال الزراعيون وعمال الغابات وصيادو الأسماك المهرة. 6

العمال الحرفيون والعاملون بال مهن التجارية المرتبطة بها . 7

ي تشغيل وتجميع المصانع والآلت . 8
العاملون �ن

عمال المهن الولية . 9

المهن الخاصة بالقوات المسلحة . 10

 )ISCO-08( التصنيف الدوىلي لحالة التشغيل

ن من بينهم »الموظفون بعقود دائمة« . 1  الموظفون؛ الذين قد تحتاج الدول اليهم وتتمكن من ان تم�ي
ي ذلك »الموظفون الدائمون«( 

)بما �ن

أصحاب العمل . 2

العاملون لحسابهم الخاص . 3

ن . 4 أعضاء تعاونيات المنتج�ي

العمال المساهمون من الأرسة . 5

عمال ل يمكن تصنيفهم حسب مركزهم. 6
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منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

مفهوم البطالة 

ي تعريف البطالة:  
المعاي�ي الثالثة المستخدمة �ن

 دون عمل: الشخص الذي يدخل ضمن الفئة العمرية المناسبة للعمل ولم يعمل لأك�ش . 1
ي تم فيها جمع بيانات الحصاء

ة ال�ت من ساعة واحدة خالل الف�ت

ة جمع البيانات. 2 صالح للعمل حالياً: الشخص المتاح للعمل خالل ف�ت

 باحث عن عمل: الشخص الذي يسعى بجدية للحصول عىلي عمل مدفوع الجر أو . 3
يسعى للحصول عىلي دخل من خالل عمل يديره لحسابه الخاص

ي فقط. ويؤدي استخدام هذا التعريف 
ي بعض الحالت تعريَف أك�ش شمول للبطالة باستخدام المعيارين الأول والثا�ن

تعتمد الدول �ن
ي ظروف خاصة بدولة معينة. وينبغي أن يذكر أي تحليل للبطالة التعريف 

الموسع إىل أرقام مختلفة للغاية، وقد يكون أك�ش مالءمة �ن
ي جمع البيانات. 

ي المستخدم �ن
الإحصا�أ

المفاهيم الخاصة بالعمالة الناقصة وحالت العمل غ�ي المالئم 

العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت 

ي العمل لساعات إضافية مقارنة بعدد الساعات 
ن �ن ي العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت جمَع البيانات بشأن الأشخاص الراغب�ي

تع�ن
ة جمع البيانات بعتبة ساعات عمل مختارة مثل  ي يعملونها خالل ف�ت

. وتتم مقارنة عدد الساعات ال�ت ي الوقت الحاىلي
ي يعملونها �ن

ال�ت
ا.  40 ساعة عمل أسبوعيًّ

المعاي�ي الثالثة الخاصة بتعريف العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت 

ي العمل لساعات إضافية. 1
الرغبة �ن

إمكانية العمل لساعات إضافية . 2

العمل لعدد ساعات ي يقل عن العتبة الخاصة بوقت العمل .. 3
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حاالت العمل غ�ي المالئم 

هناك ثالثة أنواع من حالت العمل غ�ي المالئم:

؛ ح�ت . 1 ي تغي�ي وضع عملهم الحاىلي
ن �ن   العمل غ�ي المالئم المرتبط بالمهارات: ويشمل ذلك الأشخاص الراغب�ي

يتمكنوا من الستفادة الكاملة من مهاراتهم المهنية الحالية، وهم جاهزون للقيام بذلك. 

ي تغي�ي وضع عملهم الحاىلي من أجل . 2
ن �ن  العمل غ�ي المالئم المرتبط بالدخل: ويشمل ذلك الأشخاص الراغب�ي

زيادة دخلهم من خالل زيادة إنتاجيتهم، وذلك عن طريق الحصول عىل أشياء مثل أدوات ومعدات أفضل أو 
تدريب أو بنية تحتية مطورة.

ي العمل لساعات أقل . 3
ن �ن  العمل غ�ي المالئم المرتبط بزيادة عدد ساعات العمل: ويشمل ذلك الأشخاص الراغب�ي

مقابل تقليص الدخل. 

ي 
بعد مراجعة دقيقة اىل 437 رسم بيا�ن

وجدول، قررت ان انفض يدي وأذهب اىل 
ل. من معي؟ ن الم�ن
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منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

ات لعملية جمع البيانات الخاصة بك. 4.3 اختيار المؤرسش

ات  ي ستمكنك من قياس ذلك. وفيما يىلي عرض لمؤرسش
ات ال�ت ن عليك اختيار المؤرسش بمجرد أن تقوم بتحديد ما تريد معرفته يتع�ي

سوق العمل التقليدية الثالثة:

 نسبة التشغيل مقابل عدد السكان. •

 معدل البطالة. •

ي القوى العاملة. •
 نسبة المشاركة �ن

ات بشكل منفصل؛ إذ يجب أن يتم  ح�ت تقوم بتكوين صورة جيده عما يجري بسوق العمل، ل يمكنك أن تبحث هذه المؤرسش
تحليلها مًعا

نسبة التشغيل مقابل عدد السكان

ي 
ا ل فهم إجماىلي الطلب عىل اليد العاملة �ن ( معياًرا أساسيًّ ي

ي الرسم البيا�ن
تعت�ب نسبة التشغيل مقابل عدد السكان )الموضحة �ن

القتصاد وتوف�ي معلومات بشأن قدرة القتصاد عىل توف�ي فرص العمل.

ي سن العمل:
ن من السكان ممن هم �ن وتعرف بأنها النسبة المئوية لالأفراد العامل�ي

العاملون ي سن العمل
السكان �ن 100

نسبة العمالة اىل عدد 
ي سن العمل 

السكان �ن
)%( EPR

ي التحليل.
ات أخرى مثل النوع الجتماعي أو العمر؛ للوصول إىل مستوى أعىل من الدقة �ن ات إىل مؤرسش ويمكن تقسيم معظم المؤرسش

ي سن العمل مثل النساء، تكون النسبة المئوية لهذه المجموعة الفرعية هي النسبة العاملة؛ 
وبالنسبة لمجموعة فرعية من السكان �ن

: ي
حيث يتم احتساب نسبة التشغيل عند النساء مقابل عدد السكان عىل النحو الآ�ت

 النساء العامالت
ي 

اجماىلي عدد النساء �ن
سن العمل 

100

 نسبة النساء 
العامالت اىل اجماىلي 
ي سن العمل 

النساء �ن
)%( EPRw
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تفس�ي البيانات

ي القتصاد.
ي العادة تزايَد الطلب عىل العمال �ن

ي �ن
عندما ترتفع نسبة التشغيل مقابل  عدد السكان بمرور الوقت، فإن ذلك يع�ن

ا دائًما؛ فهو يش�ي عىل سبيل المثال إىل محدودية خيارات التعليم المتاحة أمام الشباب مما يدفعهم  قد ل يعد ذلك أمًرا إيجابيًّ
ي البالد. وغالًبا ما تش�ي 

ها من المنافع الجتماعية �ن ي ذلك ضعف إعانات البطالة أو غ�ي
ي القوى العاملة. أو قد يع�ن

إىل النخراط �ن
ي الناتج المحىلي 

ي تتجاوز 80 % سنويًّا إىل وفرة الوظائف منخفضة الجودة. وإذا لم تواكب الزيادات الحادة زيادة مماثلة �ن
النسبة ال�ت

، هو المقياس الرئيسي للناتج  ، فقد يش�ي ذلك إىل انخفاض مستويات إنتاجية العمل. )ويعد الناتج المحىلي الإجماىلي الإجماىلي
ي تنتجها هذه البلد(. 

القتصادي لبلد ما؛ حيث يمثل القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات ال�ت

ن بالقوة  ي سن العمل عاطلون عن العمل أو غ�ي ملتحق�ي
ًا من السكان ممن هم �ن ي انخفاض النسبة أن قسًما كب�ي

ن يع�ن ي ح�ي
�ن

لية بدون أجر، أو المرض، أو  ن ي المدرسة، أو التقاعد، أو تأدية الأعمال الم�ن
العاملة. وقد تشمل أسباب عدم النشاط التواجد �ن

ي تفس�ي نسبة التشغيل مقابل عدد السكان.
وريًّا �ن عدم القدرة عىل العمل. ويعد هذا النوع من المعلومات �ن

معدل البطالة

ي العمل، وهم 
ن �ن ( قدرة القتصاد عىل توف�ي فرص عمل لالأشخاص الراغب�ي ي التاىلي

ي الرسم البيا�ن
يعكس معدل البطالة )الموضحة �ن

يجاد فرصة عمل. ي سوق العمل وسعيهم الجاد لإ
ل يعملون، وذلك عىل الرغم من استعدادهم لالنخراط �ن

العاطلون عن العمل القوى العاملة 100 )%( UR معدل البطالة

وبالنسبة لمجموعة فرعية من القوى العاملة يكون معدل البطالة بمثابة النسبة المئوية لهذه الفئة العاطلة عن العمل. ويمكن 
حساب معدل بطالة الشباب عىل سبيل المثال كما يىلي : 

الشباب العاطلون عن 
العمل

100 القوى العاملة الشابة
 معدل البطالة عند 

)%( URy الشباب
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منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

تفس�ي البيانات 

ا لقصور استخدام العمال. ان  ا لأداء سوق العمل ومقياًسا رئيسيًّ ًا مهمًّ
ي معظم البلدان النامية مؤرسش

يعد معدل البطالة �ن
ن ضد البطالة أو غ�ي ذلك من  ي ظل غياب التأم�ي

. و�ن ي الدول النامية محدودين أك�ش بكث�ي
أهمية ومغزى معدل البطالة �ن

ي سن العمل إىل ممارسة أي نوع من أنواع النشاط القتصادي 
شبكات الأمان الجتماعي، تضطر غالبية السكان ممن هم �ن

مهما كان غ�ي مالئم. وعادة ما يلتحقون بالقتصاد غ�ي المنظم أو يديرون عمال لحسابهم الخاص. 

. وغالبا ما  ي إجماىلي المخرجات من خالل الناتج المحىلي الإجماىلي
ات �ن وينبغي تحليل اتجاهات البطالة مع قياس التغ�ي

ي بداية التوسع 
ا �ن ي معدل البطالة. ومع ذلك فقد يرتفع معدل البطالة فعليًّ

يصاحب النموَّ القتصادي السليم انخفاٌض �ن
هم ممن لم يسبق لهم اللتحاق بالقوى العاملة البحث عن وظيفة. القتصادي؛ حيث يبدأ العمال المحبطون وغ�ي

ي نسبة التشغيل مقابل عدد السكان. وينبغي كذلك أن يتم 
ي معظم الحالت يواكب انخفاض معدل البطالة ارتفاٌع �ن

و�ن
ات الآتية: ات مثل المؤرسش تحليل معدل البطالة إىل جانب مؤرسش

 مدة البطالة. •

 العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت. •

ن ضد البطالة أو خطط العمل المؤقت )حيثما وجدت(. • ن المستفيدين من خطط التأم�ي  نسبة العاطل�ي

•  . ي
 توف�ي التدريب عىل المهارات الوظيفية والتدريب المه�ن

امج. •  عدد الأشخاص المستفيدين من مثل هذه ال�ب

ي القوى العاملة 
نسبة المشاركة �ن

( معلومات بشأن حجم توافر  ي التاىلي
ي الرسم البيا�ن

ي القوى العاملة )المشار إليها بالحروف الأوىل LFPR �ن
تقدم نسبة المشاركة �ن

ي سن العمل. .
الأيدي العاملة المتاحة حاليا للعمل مقارنة بإجماىلي عدد السكان ممن هم �ن

ي سن العمل قوة العمل
السكان �ن 100

 نسبة المشاركة �ن قوة 
)%(  LFPR العمل

تفس�ي البيانات 

. وقد تختلف عىل  ي القوى العاملة بالثبات عىل المدى القص�ي
ن معدل البطالة ونسبة المشاركة �ن عادة ما تتسم العالقة ب�ي

ن  كيبة السكانية لشعب ما أو عىل القتصاد. وكذلك قد يؤثر تغ�ي القوان�ي المدى المتوسط إىل الطويل، عندما يطرأ تغي�ي عىل ال�ت
ي القوى العاملة، 

ك المدرسة نسبَة المشاركة �ن والسياسات عىل تلك العالقة؛ فعىل سبيل المثال: قد يخفض رفع السن القانونية ل�ت
ي القوى 

ي كث�ي من الأحيان إىل رفع نسبة المشاركة �ن
ي أماكن العمل �ن

ن النساء وقبول النساء �ن ن يؤدي ارتفاع معدلت التعليم ب�ي ي ح�ي
�ن

العاملة. 
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 قياس التشغيل بدوام كامل ومنتج . 4.4

ي كان أولها »القضاء عىل الفقر المدقع والجوع« )ILO, 2013c(. وقد 
نمائية لالألفية، وال�ت قام المجتمع الدوىلي بوضع الأهداف الإ

ي ذلك النساء والشباب«. وقد اختارت 
وضع هدًفا يرمي إىل »تحقيق التشغيل الكامل والمنتج وتوف�ي العمل الالئق للجميع، بما �ن

ات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، وهي:  منظمة العمل الدولية أربعة مؤرسش

 نسبة التشغيل مقابل عدد السكان )%(.. 1

ن )%(. . 2  نسبة الفقراء العامل�ي

 معدل نمو إنتاجية العمل. . 3

 نسبة العمالة الهشة. . 4

ات الثالثة الأخرى.  ي القسم السابق، وفيما يىلي نقوم بإيضاح المؤرسش
سبق أن قمنا بمناقشة نسبة التشغيل مقابل عدد السكان �ن

ن  نسبة الفقراء العامل�ي

ز الذين  ي التاىلي WPR( نسبة السكان العامل�ي
ي الرسم البيا�ن

ن )المشار إليها بالحروف الأوىل �ن توضح نسبة الفقراء العامل�ي
ي هذه االأ� عن 

ة« تد�ز مستويات االستهالك أو مستويات الدخل �ز ي »بالفق�ي
ة. ونع�ز ي أ� مصنفة كأ� فق�ي

يعيشون �ز
ي أو الدولي المحدد.

خط الفقر الوط�ز

الأفراد العاملون ممن 
ة ينتمون اىل أرس فق�ي

ن اجماىلي العامل�ي 100
ن  نسبة الفقراء العامل�ي

)%( WPR

زانيا مثال من ت�ز

2000/12007

ة  ن لأرس فق�ي ن المنتم�ي 099 620 6375 985 4)1( إجماىلي عدد العامل�ي

ة  ن لأرس غ�ي فق�ي ن المنتم�ي 912 709 53512 348 10)2( إجماىلي عدد العامل�ي

ن =)1( + )2(  011 330 17218 334 15)3( إجماىلي العامل�ي

 )1( ÷ )3( x 100 = ن %30.7%32.5)4( نسبة الفقراء العامل�ي

ILO, 2012a :المصدر
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منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

تفس�ي البيانات 

يعد الفقر مفهوًما ينطبق عىل الأرس وليس عىل الأفراد، استناًدا إىل فرضية أن الأرس تجمع دخل أفرادها معا. والسؤال هو: هل يكفي 
ن بناًء عىل دخله أو دخلها  إجماىلي دخل الأرسة لنتشالها بالكامل من براثن الفقر؟ وما إذا كان يتم اعتبار العامل ضمن الفقراء العامل�ي

. ن هم من المعال�ي ي ذلك الأطفال والشيوخ وغ�ي
الخاص ودخل أفراد الأرسة الآخرين وعدد أفراد الأرسة ممن يحتاجون إىل إعالة بمن �ن

مستوى إنتاجية العمل ومعدل نموه 

( الذي يتم تحقيقه بجسب وحدة  ي يتم قياسها من حيث الناتج المحىلي الإجماىلي
تمثل إنتاجية العمل إجماىلي حجم المخرجات )ال�ت

.) ن ي يتم قياسها بعدد الأشخاص العامل�ي
العمل )ال�ت

المخرج )الناتج المحىلي 
ي ظل ثبات 

الجماىلي �ن
الأسعار(

ن اجماىلي عدد العامل�ي مستوى انتاجية العمل

ي المخرجات بالنسبة لكل شخص عامل.
َ السنوي �ن يمثل نمو إنتاجية العمل التغي�ي

مثال من ألبانيا يوضح نمو إنتاجية العمل عىل مدار 20 عاًما 

 الناتج المحىلي الإجماىلي لكل شخص عاملالعام
)  )عام 1990 مقدًرا بالدولر الأمريكي

19906 800

201115 324

ILO, 2013b :المصدر

ن 1990 و 2011: 3.9% معدل نمو انتاجية العمل ب�ي

تفس�ي البيانات 

ي حقيقة أنه يربط 
يكمن أحد القيود المفروضة عىل عملية حساب إنتاجية العمل مثل الناتج المحىلي الإجماىلي لكل فرد عامل، �ن

نتاج، هو العمل. ول يتم احتساب مبلغ رأس المال المستخدم  ي تطرأ عىلي المخرج بعامل واحد فقط من عوامل الإ
ات ال�ت التغ�ي

ي 
ي تطرأ عىل رأس المال هذا أو عىل تركيبة القوى العاملة. وقد يتأثر نمو النتاجية أمور مثل الستثمار �ن

ات ال�ت ي العمل أو التغ�ي
�ن

ي. التكنولوجيا ورأس المال الب�ش

ات التشغيل مثل: نسبة التشغيل مقابل عدد السكان أو معدل   يستطيع  تحليل نمو إنتاجية العمل جنًبا إىل جنب مع مؤرسش
البطالة، يمكن أن يظهر لنا مدى استغالل العمل بشكل جيد. فعىل سبيل المثال: قد تش�ي تركيبة انخفاض إنتاجية العمل مع 

، إىل ارتفاع معدل الستفادة من العمل. انخفاض البطالة وارتفاع الناتج المحىلي الإجماىلي
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نسبة العمالة الهشة 

هم من  يوفر هذا المؤرسش معلوماٍت بشأن نسبة العمال الذين قد يعرضهم وضعهم الوظيفي إىل درجة أك�ب من المخاطر القتصادية مقارنة بغ�ي
 . ن الأفراد العامل�ي

ي الأرسة. 
ن �ن ن المساهم�ي ن لحسابهم الخاص أو العامل�ي تعرف نسبة العمالة الهشة بأنها النسبة المئوية لإجماىلي عدد الأفراد العامل�ي

ي الأرسة 
ن يشارك العاملون المساهمون �ن ي ح�ي

، �ن ن والعاملون لحسابهم الخاص هم من يعملون لحسابهم الخاص دون موظف�ي
ي العمل بالمؤسسة الخاصة بالأرسة. 

دون أجر، �ن

العاملو ن 
لحسابهم الخاص + 

ي 
العاملون المساهمون �ن

الأرسة

ن اجماىلي العامل�ي 100
معدل العمالة الهشة 

)%( VER

مثال من إندونيسيا

20012009

300 810 70420 451 17)1( العامل لحسابه الخاص

242 605 95124 117 23)2( صاحب العمل 

118 913 00028 579 26)3( الموظف

658 497 16111 072 6)4( العامل المؤقت

ي الأرسة
126 659 60118 586 17)5( العاملون المساهمون �ن

444 485 417104 807 90)6( إجماىلي التشغيل

 ))1(+)5((x100/)6(=نسبة العمالة الهشة )37.8%38.6)7%
 Data from SAKERNAS, own-calculation :المصدر

تفس�ي البيانات 

ي فرص العمل بالقطاع المنظم. ولكن من اجل إثبات 
قد يش�ي ارتفاع مستويات هذا المؤرسش إىل ظروف عمالة غ�ي مالئمة ونقٍص �ن

 : ي
ي ذلك الآ�ت

ات الأخرى بما �ن ذلك، عليكم بتحليل ذلك مع المؤرسش

 العمل غ�ي المنظم. •

 الدخل المرتبط بالعمل لهؤلء العمال بالنسبة إىل تكلفة المعيشة. •

 العمل غ�ي المالئم بسبب زيادة عدد ساعات العمل. •

 توافر غطاء من الحماية الجتماعية.   •

ي التطور الذي يتم تحقيقه عىل صعيد 
ي أن يصبح اتجاًها منح�ًا مع مرور الوقت، وكذلك �ن

ينبغي  أن يتجىل تطور هذا المؤرسش �ن
ات الأخرى. المؤرسش



15

منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

ات العمل غ�ي المستقر  مؤرسش

ن بأجر الذين يتم توظيفهم عىل أساس غ�ي نظامي، أو الذين يعملون  ي عدد العامل�ي
ة زيادة ملحوظة �ن شهدت السنوات الأخ�ي

ٌ واضح عىل الأمن  بعقود محددة المدة، أو يعملون من خالل وكالت توظيف مؤقت. ولهذا التجاه البعيد عن العقود الدائمة تأث�ي
ي كل من المفاوضة 

ن الدخل ومستوى الأجور وفرص التدريب وإمكانية التدرج الوظيفي، وكذلك إمكانية المشاركة �ن الوظيفي وتأم�ي
الجماعية والحماية الجتماعية.  

 ، ن ي إندونيسيا كانت فئة العمال المؤقت�ي
ي حققت أك�ب زيادة �ن

وبالرجوع إىل المثال الخاص بإندونيسيا، سوف تالحظون أن الفئة ال�ت
ن ل تعت�ب أنواع عالقات التشغيل هذه »هشة« بحسب تعريف منظمة العمل الدولية، إل أنها عىل الرغم من ذلك أقل أمًنا  ي ح�ي

�ن
ي الوقت الذي يشهد نمو الحافز الخاص بمرونة القوى 

أو استقراًرا بشكل عام إذا ما قورنت بعقود العمل المنتظمة الدائمة. و�ن
ي كافة بقاع العالم، فإنه ل يتم توثيقه عن طريق الستقصاءات الخاصة بالقوى العاملة؛ نظًرا لكونها ل تبحث كافة أنواع 

العاملة �ن
 )ILO, 2012b, Chapter 1( عقود العمل
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ي التشغيل . 4.5
ي الفرص والمعاملة �ن

  قياس المساواة �ن

ي بسبب النوع الجتماعي 
ن المه�ن التمي�ي

ي تتشابه 
ي بلفظة »المهن« مجموعة الوظائف ال�ت

يقدم هذا المؤرسش معلومات حول المهن الخاصة بكل من الرجل والمرأة. ونع�ن
ًا. ويلقي المؤرسش الضوء عىل مقدار استفادة كل من المرأة والرجل من الفرص المختلفة و  مهامها وواجباتها الأساسية تشابًها كب�ي

ي الحياة العملية. 
طرق المعاملة �ن

ن جميعها بالمجموعات الفرعية للتصنيف الدوىلي الموحد للمهن :  ي بسبب النوع الجتماعي  تستع�ي
ن المه�ن وهناك ثالثة مقاييس للتمي�ي

ناث من التشغيل . 1 حصة الإ

ي ترتفع 
ي كل من الفئات المهنية. ويمكن اعتبار الفئة ال�ت

ناث والرجال �ن ي عدد الإ
ي تشهد كثافة �ن

يوضح هذا المقياس المواضع ال�ت
ن أنه إذا انخفضت حصة  ي ح�ي

ناث«، �ن فيها حصة الأن�ش )بحيث تتعدى نسبة %80 عىل سبيل المثال( »فئات خاضعة لسيطرة الإ
الأن�ش )إىل أقل من %20 عىل سبيل المثال(، يمكن اعتبارها فئة »يهيمن عليها الذكور«. 

التوزيع عىل أساس المهن . 2

ناث والذكور عىل  ي كل من الفئات المهنية كنسبة توضح إجماىلي عمالة الإ
ن �ن ناث وعدد الذكور العامل�ي يوضح هذا المؤرسش عدد الإ

ي بعض الفئات المهنية. 
ن فيما يتعلق بالحصول عىل فرص العمل �ن ن الجنس�ي . وقد تعكس هذه البيانات التباين ب�ي التواىلي

مؤرسش دنكان لالختالف . 3

ي مختلف القطاعات المهنية؛ حيث 
ي قياس اتجاه أسواق العمل إىل التقسيم عىل أساس النوع الجتماعي �ن

إنه المؤرسش الأك�ش شيوعا �ن
 . ي

ن مه�ن ي قيمة الصفر عدم وجود تمي�ي
ن تع�ن ي ح�ي

، �ن ي
ن المه�ن يش�ي ارتفاع الأرقام إىل المزيد من التمي�ي

ون 2005 و2010  ز بناء عىل نوع المؤسسة، الكام�ي ز الجنس�ي ز ب�ي مثال: التمي�ي

ن نوع المؤسسة  ن ب�ي مؤرسش دنكان للتمي�ي
ن 2005 الجنس�ي

ن  ن ب�ي مؤرسش دنكان للتمي�ي
ن 2010 الجنس�ي

15.3811.56مؤسسة إدارة عامة 
مؤسسة حكومية أو شبه حكومية )ترتبط مهامها بالحكومة(

19.3310.45

كات القطاع الخاص يات رسش 17.2618.50ك�ب
ة والمتوسطة 15.1619.56المؤسسات الصغ�ي

ي يديرها افراد 
المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات ال�ت

لحسابهم الخاص 
10.118.78

14.646.55الوحدات الزراعية
15.4321.79التعاونيات

 )Institut National de la Statistique, 2011( :المصدر

تفس�ي البيانات 
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ن هذا المؤرسش ، بوصفه قيمة فردية ، بسهولة المقارنا ة مع مرور  ي تحدث هذه الفروقات. ويتم�ي
ل يحدد المؤرسش الفئة المهنية ال�ت

ن  ي تحدث بمرور الوقت والفروقات ب�ي
ات ال�ت ي كون التغي�ي

ن تتمثل مساوئ الستعانة بهذا المؤرسش �ن ي ح�ي
ن الدول. �ن الوقت وفيما ب�ي

كيبة المهنية لسوق  ي ال�ت
ات �ن كيبة الجندرية للمهن فقط؛ حيث إنها قد تعكس أيضا الختالفات أو التغ�ي الدول، ل تنشأ عن ال�ت

العمل. 

ن  ن الجنس�ي ي الأجور ب�ي
الفجوة �ن

ن الرجل والمرأة. ول تتوافر البيانات الخاصة بالمرتبات بوجه عام إل  ي الأجر ب�ي
ن الختالف �ن ن الجنس�ي ي الأجور ب�ي

تقيس الفجوة �ن
ي القطاع 

ن الذين يعملون لحسابهم الخاص تحديداً �ن ة من العمال أو الموظف�ي ي أنها ل تظهر أعداد كب�ي
ن فقط مما يع�ن للموظف�ي

ًا.  ن الرجال والنساء تبايًنا كب�ي غ�ي المنظم، حيث قد يتباين الدخل ب�ي

أ عن عدم تكافؤ فرص اللتحاق بالعمل  ن الناسش ن الجنس�ي ي الدخل ب�ي
ن التبايَن �ن ن الجنس�ي ي الأجور ب�ي

وكذلك ل تظهر الفجوُة �ن
ا(، ويزيد  ن بأجر )من أصحاب الدخل المرتفع نسبيًّ ي فئة العامل�ي

مدفوع الأجر. فعىل سبيل المثال: عندما يزيد تمثيل الرجال �ن
ا(، يرجح أن تتعاظم  ي القطاع غ�ي المنظم )صاحبات الدخل المنخفض نسبيًّ

ن لحسابهم الخاص �ن ي فئة العامل�ي
تمثيل النساء �ن

  . ن ن الجنس�ي ي الأجور ب�ي
ن الدخول بوجه عام مقارنًة بما يتم تسجيله فيما يتعلق بالفجوة �ن الفجوة ب�ي

ي تسجل أد�ن فروق هي مهنة التمريض 
ناث. والمهن ال�ت ن أجور الذكور والإ وتوضح مجموعة الأرقام التالية وجود تفاوت واضح ب�ي

ي مجال 
ن �ن ن بالنسبة للعامل�ي ن الجنس�ي ي تهيمن عليها المرأة. وقد وصل تباين الأجور ب�ي

والمهن الكتابية، وهي جميع المهن ال�ت
ن %30-10. بل وح�ت ان مهنة  ي الغالبية العظمى من البلدان ب�ي

ن تراوحت النسبة �ن ي ح�ي
ي بوليفيا، �ن

المبيعات  إىل أك�ش من % 40 �ن
ًا عىل الرغم من وجود المزيد من  ن , وهي مهن نسائية تقليدية , شهدت تفاوتًا كب�ي ن المهني�ي موظفي الستقبال بالفنادق والممرض�ي

الأدلة عىل ارتفاع أجور النساء عن هذه المهن مقارنة بأجور الرجال.
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ز عن مهن المبيعات واالأعمال الكتابية ز الجنس�ي  شكل 1: تباين االأجور ب�ي
 )مستوى مهاري ISCO 5 – تعليم ثانوي(

(1997) بوليفيا
ص (2006) ق��
(2006) ليتوانيا

(2006) جمهورية كوريا
(2007) ا�تحاد الرو��

(2005) رومانيا
(2002) م�وي

(2007) هونغ كونغ
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(2006) البحرين
تغال (2006) ال��

(2007)  المملكة المتحدة
(2007) كوبا

� دارالس�م (2002) برو��
(2007) جمهورية مولدوفا
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��� بتاك بتكم 

 ILO, 2010 :المصدر 

مندوب مبيعات

فة  ي فندقممرضة مح�ت
موظف استقبال �ن

ي مكتب
كاتب �ن
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ي القطاع غ�ي الزراعي 
حصة المرأة من العمل مدفوع الأجر �ن

ن اوح المؤرسش ب�ي ي قطاعات أخرى بخالف القطاع الزراعي. وقد ي�ت
ي مجال العمل مدفوع الأجر �ن

 يوضح هذا المؤرسش نسبة المرأة العاملة �ن

ي تلك القطاعات تصبح قيمة المؤرسش 50%. 
%0 )رجال فقط( إىل %100 )نساء فقط(، وحينما يتساوى عدد النساء بالرجال �ن

ي بعض الدول؛ ومن هنا ينبغي 
ة فحسب من إجماىلي التشغيل �ن ول يمثل العمل مدفوع الأجر بالقطاع غ�ي الزراعي سوى حصة صغ�ي

وري  ي العتبار؛ فعىل سبيل المثال: انه من الرصن
ي سوق العمل �ن

أخذ هذا المؤرسش مع المعلومات الإضافية الخاصة بوضع المرأة �ن
ي العتبار حصة المرأة من إجماىلي التشغيل من حيث وضع التشغيل، ومستوى التعليم، ومستوى الأجر، وتفاوت الأجور، 

أن نأخذ �ن
وكذلك إمكانية إدراج كل من الرجل والمرأة تحت مظلة الحماية الجتماعية.
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ات أخرى خاصة بالعمل الالئق . 4.6  مؤرسش

عدم التحاق الشباب بالدراسة ول بالعمل 

ي العمل. إنه مقياس أك�ش شمولً؛ حيث 
ن �ن يقيس هذا المؤرسش جميع الشباب ممن هم خارج منظومة التعليم وغ�ي المنخرط�ي

ن بسوق العمل من الشباب أك�ش من مجرد كونه مقياًسا لبطالة الشباب.  ن المحتمل�ي يقيس نسبة الملتحق�ي

ًا من الشباب هم من العمال  ي تسجيل هذا المؤرسش لمعدل مرتفع عند مقارنته بمعدل بطالة الشباب أن عدًدا  كب�ي
وقد يع�ن

ن أو من ل تُتاح لهم فرصة اللتحاق بالتعليم أو التدريب. ولذا يجدر بالتدخالت السياسية المحتملة أن تعمل عىل  المحبط�ي
ي عدم التحاق هؤلء الشباب بالتعليم أو العمل، وذلك باستخدام أدوات: مثل إجراء الستقصاءات الخاصة 

معرفة السبب �ن
بالشباب.

لية ورعاية الأطفال. وحينما تحول هذه  ن ًا عىل مزاولة الشابات اعمالً م�ن ناث مقارنة بالذكور مؤرسش ن الإ وغالًبا ما يعد ارتفاع النسبة ب�ي
ي سوق العمل.

الأنشطة دون التحاق الشابات بالمدرسة، فإنها تعرضهن لخطورة عدم اكتساب المهارات الالزمة للنجاح �ن

، والحصول عىل  ي
وقد يكون من المفيد تحليل المعلومات المتعلقة بعدد الشباب المستفيدين من برامج التدريب والتعليم المه�ن

امج قائمة، قد يكون من المجدي   ن عن العمل المستفيدين منها. وإذا لم تكن مثل هذه ال�ب رقم منفرد عن عدد الشباب العاطل�ي
ي يحتمل أن تصبح موضع طلب. وسوف 

ي المهارات الالزمة للحصول عىل وظائف سواء الوظائف المتاحة أو ال�ت
تحديد الفجوات �ن

. يزودكم هذا المر بالمعلومات الالزمة من أجل اتخاذ اي إجراء سياسي

نسبة العمل غ�ي المنظم 

ن بقطاع  ن الملتحق�ي ي القتصاد، وتعرف بأنها نسبة إجماىلي العامل�ي
ا لنوعية التشغيل �ن ًا مهمًّ تعت�ب نسبة العمل غ�ي المنظم مؤرسش

العمل غ�ي المنظم.

اء الإحصاءات العمالية، والذي يشمل فئات   ويتم قياس العمل غ�ي المنظم وفًقا لتوجيهات المؤتمر الدوىلي السابع ع�ش لخ�ب
العمال الفرعية الآتية: 

ي وظائف غ�ي منظمة )وظائف ل يحصل بموجبها العامل عىل استحقاق ضمان اجتماعي أو  •
ن بأجر �ن  العامل�ي

ي القطاع المنظم أو غ�ي 
إجازات سنوية مدفوعة الأجر أو إجازات مرضية مدفوعة الأجر( ، سواء كان ذلك �ن

المنظم.

ة وغ�ي مدمجة. • ي مؤسسة غ�ي مسجلة و/أو مؤسسة خاصة صغ�ي
ن بأجر �ن  العامل�ي

ة وغ�ي مدمجة. • ن لحسابهم الخاص بمؤسسة غ�ي مسجلة و/أو مؤسسة خاصة صغ�ي  العامل�ي

ة وغ�ي مدمجة. • ن بمؤسسة غ�ي مسجلة و/أو مؤسسة خاصة صغ�ي  العامل�ي

ي الأرسة.  •
ن �ن  العمال المساهم�ي



21

منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

معدل انخفاض الجر

ي اجر الساعة 
ي جميع الوظائف، عن ثل�ش

ي الساعة �ن
ن بأجر الذين يقل اجرهم �ن يعرف معدل انخفاض الجر بأنه نسبة العامل�ي

. ن الوسطي الخاص بجميع العامل�ي

1 2 20 21 22 23 24 25

$119 $120

26 27 50 51 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ي كث�ي 
ي اجر الساعة الوسطي غ�ي واقعية بالنسبة للدول النامية. إذ تنخفض هذه القيمة �ن

قد تكون النقطة الفاصلة بالنسبة لثل�ش
من الدول النامية اىل أقل من الحد الأد�ن لمستوى الكفاف. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه قد يكون من الأفضل استخدام الحد الأد�ن 

ي )خط الفقر( كنقطة فاصلة بديلة. 
لالأجر المعيسش

ن يقوم  . ولكن، يرجح أن ينخفض هذا المعدل ح�ي ن ي الساعة ببلد مع�ي
ويتناسب معدل انخفاض الأجر مع كافة مستويات الأجر �ن

هم من العمال. أما إذا قام جميع العمال برفع  ي الساعة بالنسبة إىل غ�ي
ي أد�ن سلم الأجور برفع أجرهم �ن

أولئك الذين يقبعون �ن
ي الساعة بالمعدل عينه تقريًبا، يبقى معدل انخفاض الأجر كما هو.  

)أو خفض( أجورهم �ن

ن عليك تحليل  ا«، مكمال للمقياس »المطلق« الناتج عن مؤرسش نسبة العمال الفقراء. يتع�ي ًا »نسبيًّ ويعد هذا المؤرسش بوصفه مؤرسش
ي 

ن مستويات الدخل ومستويات المعيشة. ويرجح أن يش�ي أي انخفاض �ن ن معاً كي تحصل عىل صورة أفضل للعالقة ب�ي المقياس�ي
ي كذلك انخفاض 

ي أد�ن سلم توزيع الأجور، مما يع�ن
نسبة العمال الفقراء إىل تحسن الظروف المعيشية للعمال الذين يقبعون �ن

نسبة العمال الفقراء. 

زيادة ساعات العمل 

ي العمل، وهي النقطة 
فراط �ن ي الأسبوع؛ انه مؤرسش عىل التعرض لالإ

َ هذا المؤرسش بالعمل الذي تتجاوز عدد ساعاته 48 ساعة �ن يُْع�ن
ن حياتهم العملية والجتماعية.   ي العمل والتوازن ب�ي

ي يمكن أن تنشأ عنها آثار سلبية ترصن بصحة العمال وسالمتهم �ن
ال�ت

ي إحراز تقدم عىل صعيد العمل الالئق ان مستوى االعمالة منخفض ومقبول خالل وقت العمل الزائد، وذلك تبعا للظروف 
ويع�ن

الوطنية.  

ي العديد من الدول نسبة 
ن من النساء والرجال. ويسجل الرجال �ن ن العامل�ي ويجدر هنا تحليل وقت العمل الزائد لبيان الفروق ب�ي

ي قطاع العمل المدفوع الأجر مقارنة بالنساء.
أعىل من حيث زيادة عدد ساعات العمل �ن

العمال القل اجراً الوسطي أو D5:180 دولر .1
امريكي 

عتبة انخفاض الجر=  .2العامل الأعىل أجراً.1
 2/3x$180=$120دولر 
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ي طرح قضية. 4.7
استخدام البيانات الجيدة �ن

مثال عن مؤرسش منفرد

يوضح هذا المثال كيفية تفس�ي أحد اتجاهات نسبة العمالة الهشة:

المستوى التجاه المؤرسش

مرتفع زيادة ي سوق العمل
تفاقم الوضع �ن

مرتفع انخفاض إحراز بعض التقدم مع إمكانية تقديم المزيد

منخفض زيادة ي سوق العمل
تفاقم الوضع �ن

منخفض انخفاض تحقيق تقدم جيد

ات المتعددة مثال عن المؤرسش

نمائية لالألفية، سوف نجد  ات مشتقة من الأهداف الإ ض أننا نقوم بتحليل اتجاهات سوق العمل باستخدام أربعة مؤرسش دعونا نف�ت
التجاهات الأربعة الآتية:

ارتفاع نسبة التشغيل مقابل عدد السكان. •

 ارتفاع نسبة العمالة الهشة. •

• . ن  انخفاض نسبة الفقراء العامل�ي

 ركود معدل نمو إنتاجية العمل. •

ي ارتفاع نسبة التشغيل مقابل عدد 
ن �ن ي أثناء قيامنا بالتحليل، يحتمل أن نجد أن جزًءا ما من زيادة فرص العمل )كما هو مب�ي

و�ن
السكان( قد يعزى إىل ظهور العمالة الهشة. ويحصل الأفراد إجمال عىل المزيد من الدخل عىل النحو الذي يوضحه انخفاض نسبة 
. ومع ذلك، يش�ي ركود النمو أو إنتاجية العمل، إضافة إىل ارتفاع نسبة العمالة الهشة، إىل أن حالة سوق العمل قد  ن الفقراء العامل�ي

ائح السكان فقط. تشهد تحسنا بالنسبة لبعض رسش
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عند 
النتهاء من مناقشة 
آرائكم، لدي أرقام 

وبيانات
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