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  "المؤشرات الرئيسية لسوق العمل"اإلصدار الجديد السابع لمنظمة العمل الدولية السابع حول 
  
  

المؤشرات الرئيسية " أصدرت منظمة العمل الدولية اإلصدار السابع - )أخبار م ع د(بيروت 
لعمل الالئق باإلضافة إلى آخر البيانات الشاملة  حول االستخدام وااً مؤشر١٨التي تشمل " لسوق العمل

  . بلد ومنطقة في العالم٢٠٠لـ
  

بيانات القاعدة للمؤشرات الرئيسية لسوق العمل هو والعنصر الجديد في اإلصدار السابع 
تستند إلى بيانات مستقاة من التي ولى من نوعها حول اإلحصاءات الوطنية للفقراء الكادحين األدولية ال

ومن شأن قاعدة البيانات المتقدمة هذه أن تقدم أرقام عالمية .  ومصنفة حسب العمر والجنس بلد٥٤
  .اً دوالر أو دوالرين يومي١،٢٥ل من جديدة ذات صلة بالعمال الذين يعيشون وأسرهم بأق

   
معدالت  البطالة وبيانات عن الرئيسية سوق العملمؤشرات وأسوةً باإلصدارات السابقة، تضم 

االستخدام  (لقوى العاملة ووضع االستخدام واالستخدام حسب القطاعات والعمالة الجزئيةمشاركة ا
وتم إدراج معيارين جديدين للمرة .  واستخدام الشباب والتعليم واألمية والفقر وتوزيع الدخل)الجزئي

  . متوسط األجور واالستخدام حسب المهنة: األولى وهما
  

 متعدد اً أساسياً بحثياً الرئيسية إصدارسوق العملت مؤشرا، تم اعتبار ١٩٩٩ومنذ العام 
ي في سوق وقاعدة الكترونية لمراقبة وتقييم الوضع الحال) قرص مدمج(االستخدامات وبرنامج تفاعلي 

 للبيانات الوطنية من اجل قياس التقدم المحرز باتجاه تحقيق الهدف األول من اًكما يعتبر مصدر. العمل
الوصول إلى االستخدام التام والمنتج والعمل الالئق للجميع بما في ذلك "لفية أي لألاألهداف التنموية 

  ."النساء والشباب
  

: وباإلضافة إلى سلسلة المؤشرات المعيارية يضم هذا اإلصدار ثالث أجزاء تحليلية وهي
الذي يركز "  لبيانات المسح حول األسرمقدمة للتقديرات الجديدة وفقاً: الفقراء الكادحون في العالم"

خاصةً على العمال الكادحين وهو من المؤشرات األربعة التي اختيرت لمراقبة الهدف اإلنمائي األول 
الذي يدرس " االستخدام والعمالة الجزئية في البلدان الناميةو المساواة بين الجنسيين "باإلضافة إلى

تحليل سوق العمل في البرازيل "يين والعمالة الجزئية كمتغير حاسم بالنسبة إلى المساواة بين الجنس
الذي يظهر كيف يمكن استخدام " وق العمل والبيانات الوطنيةالمؤشرات الرئيسية لسباالستناد إلى 

  .المؤشرات المختلفة المذكورة في التقرير لتبيان حقيقة وضع سوق العمل في كل من البلدان
  

  :اآلتيئيسية لسوق العمل للمؤشرات الرومن الخالصات األساسية لإلصدار السابع 
  

 ١،٢٥ سنة وأكثر والذين يعيشون بأقل من ١٥انخفض عدد الفقراء الكادحين الذين يبلغون • 
 في حين تراجع عدد ٢٠١٠ مليون عام ٤٧٦ إلى ١٩٩١ مليون عام ٨٧٤دوالر يوميا  من 



إال أن التقديرات . ١ مليون٩٤٢ مليار إلى ١،٢٥الذين يعيشون بأقل من دوالرين يوميا من 
تثني منها الصين فتشير إلى تراجع عدد الفقراء العالمية تشير إلى صورة اقل ايجابية تس

 مليون فقط ٢٣ في العالم ما عدا الصين بـاً دوالر يومي١،٢٥ يعيشون بأقل من الكادحين الذين
كما تشير إلى ارتفاع عدد . ٢٠١٠ مليون عام ٤١٤ إلى ١٩٩١ مليون عام ٤٣٧أي من 

 مليون في ٧٩٤ مليون إلى ٦٩٧من  اً يوميالفقراء الكادحين الذين يعيشون بأقل من دوالرين
  .الفترة نفسها

  
سجلت شرق آسيا التقدم األكبر بفضل تراجع حدة الفقر في الصين فتقلص عدد الفقراء • 

الكادحين في العقديين الماضيين في حين سجلت أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا االرتفاع 
عداد الفقراء أت جنوب آسيا نصف ، ضم٢٠١٠وفي العام . ١٩٩١ى بالمقارنة مع العام صاألق

الذين ) ١٩٩١مقابل اقل من ربع عدد الفقراء الكادحين في العالم عام (الكادحين في العالم 
من إجمالي عدد % ١٠مقابل اقل من % (٢٥ جنوب الصحراء بـفريقياأتزايد عددهم في 

  ).١٩٩١الفقراء الكادحين في العالم عام 
  

. لمية بشكل كبير على زيادة األجور على المستوى العالميأثرت األزمة االقتصادية العا• 
 وتراجعت ٢٠٠٧عام % ٢،٨ و٢٠٠٦عام % ٢،٧فارتفعت األجور بمعدل متوسط بلغ 

لو تم استثناء الصين . ٢٠٠٩عام % ١،٦لتصل إلى % ١،٥ فبلغ ٢٠٠٨األجور في العام 
  ).٢٠٠٩و ٢٠٠٨في العاميين % ١أقل من (بوتيرة ابطئ لكانت األجور ازدادت 

    
 بلد حيث تتوافر البيانات في أوج ٤٠ من أصل ٢٩ارتفع معدل البطالة على المدى البعيد في • 

 فسجلت كل البلدان ارتفاعا ٢٠١٠وتفاقم الوضع في العام ). ٢٠٠٩عام (األزمة االقتصادية 
لت دول وسج. سنويا في معدالت البطالة باستثناء إسرائيل وألمانيا وجمهورية كوريا وتركيا

  .البلطيق وايرلندا وإسبانيا اشد االرتفاعات في معدالت البطالة على المدى الطويل
  

وتبلغ معدالت البطالة في صفوف الشباب في أغلبية البلدان ضعفي أو ثالثة أضعاف معدالت • 
البطالة في صفوف الكبار وتصل إلى خمسة أضعاف في بعض البلدان في آسيا وشمال أفريقيا 

  .%١٨ ما تفوق المعدالت اً إذ غالبألوسطوالشرق ا
  

من الفقراء الكادحين في البلدان % ٢٣،٥ سنة ٢٤ و١٥ويشكل الشباب البالغ عمرهم بين الـ• 
ويعني . من القوى العاملة غير الكادحة% ١٨،٦حيث تتوافر البيانات في حين يشكل الشباب 

  . ينذلك أن الشباب يشكلون القسم األكبر من الفقراء الكادح
  

في أغلبية البلدان حيث البيانات متوافرة، يشكل العمال الذين انهوا التعليم األساسي الجزء • 
األكبر من العاطلين عن العمل إال أن العمال الذين انهوا التعليم الثانوي والجامعي يواجهون 

اسي في بعض معدالت البطالة تفوق معدالت البطالة في صفوف العمال الذين انهوا التعليم األس
  . االقتصادات ذات الدخل المنخفض

  

                                                
1
في هذا اإلصدار  الفقراء العاملين، فإن تقديرات اإلصدارات السابقة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل نة معبالمقار 

 .حديثاً المتوافرة الوطنية لألسر المعيشية البيانات جديدة التي تقوم على المنهجية البفضل أكثر دقة هي
 



صفوف أعلى في ) اًة القوى العاملة المستخدمة فعليأي نسب(أن نسبة االستخدام لعدد السكان • 
 وبالرغم من تقلص هذه الهوة في أغلبية المناطق إال أن نسبة اًالرجال في كل البلدان تقريب

  .%٢٣،٧ل تفوق نسبة اإلناث بـالذكور في القوى العاملة المستخدمة ال تزا
  

سجلت الواليات المتحدة األمريكية على مر عقود أعلى مستوى لإلنتاجية في العمل أي • 
  من أصل٦٨(إال أن نصف البلدان حيث البيانات متاحة . الناتج المحلي للفرد المستخدمإجمالي 

دة في الفترة الممتدة من  أسرع على صعيد إنتاجية العمل من الواليات المتحاًسجلت نمو) ١٢١
  .٢٠١٠ حتى ٢٠٠العام 

  
يجب اعتبار المعلومات والتحاليل المرتبطة بسوق العمل على أنها الحجر األساس لتطوير 
استراتيجيات متكاملة من اجل تعزيز االستخدام المنتج والمعايير والمبادئ األساسية والحقوق في العمل 

وهذا هو . ن والتنميةالمواضيع التي تشمل المساواة بين الجنسييوالحماية االجتماعية والحوار ومعالجة 
  . من معايير سوق العمل األساسيةاًالهدف تحديد

  
******  

  :للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
  فرح دخل اهللا، مسؤولة اإلعالم اإلقليمي

  منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية
  )١١٧مقسم  (٩٦١-١-٧٥٢٤٠٠: هاتف
   ٩٦١-٧١-٥٠٥٩٥٨: جوال
org.ilo@dakhlallah  

  


