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 1القرار 

 للعمل الناقص االستغالل العمالة، وو، قرار حول إحصاءات العمل

 مقّدمة

 إّن المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل،

 ،والبطالة ،ةلاوالعم اقتصادياً،شطين االنلقرار المتعلق بإحصاءات السكان باإذ راجع النصوص ذات الصلة 

وتعديل  ؛(2891الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث عشر لخبراء إحصاءات العمل ) ،ناقصةالعمالة الو

 حوالوأ ،(، والقرار المتعلق بقياس البطالة الجزئية1009فقرته الخامسة الذي اعتمده المؤتمر الثامن عشر )

 المبادئ التوجيهية(، باإلضافة إلى 2889الذي اعتمده المؤتمر السادس عشر ) ،غير المالئمة ةلاالعم

 األشخاص المتغيبين عن العملالخاصة بوالبطالة  ةلاوالمتعلقة بمعالجة إحصاءات العم ه،المصادق عليها في

لة التي والبطا الةعلى قياس العم تعزيز فرص العملتأثيرات خطط والمبادئ التوجيهية حول ، لفترات طويلة

 (،2891أقرها المؤتمر الرابع عشر )

( وتوصية إحصاءات العمل المرفقة بها، 260)رقم  2891وإذ يستذكر متطلبات اتفاقية إحصاءات العمل، 

مع معايير إحصاءات دولية أخرى، خصوصاً في ما  تحقيق االتساق(، والحاجة إلى 210)رقم  2891

 داخل الحالة و ،األطفال ةلاوعم ،والدخل المرتبط بالعمل ،لووقت العم ،يتعلق بنظام الحسابات القومية

 نظامي،غير الوالعمل  العمالة

بغية تحسين القياس اإلحصائي لمشاركة األشخاص  ،وتوسيعها وجودةالمعايير الم تنقيحوإذ يقّر بالحاجة إلى 

وللتفاعالت بين  ؛اليد العاملة غاللوللقصور في است ؛أشكال العمل وكل قطاعات االقتصاد جميعفي كافة 

من القياسات أوسع مجموعة  حول مبادئ توجيهيةباإلضافة إلى الحاجة إلى توفير  ؛مختلف أشكال العمل

 بلدانللها جدواصلة المعايير ووثاقة دولي، وبالتالي تعزيز سابقاً على المستوى التلك المحددة  مقارنة مع

 مراحل التنمية،جميع في  1واألقاليم

وإلى  ،الدولي مستوىمقارنة على الللهذه المعايير في تعزيز قابلية االحصاءات  جدوىإلى االنتباه وإذ يلفت 

داعمة بذلك وميسرة جدول  ورفاه األسر المعيشية والمجتمع بشكل عام، ،مساهمتها في قياس العمل الالئق

 ،العدل بين الجنسينوفي تحقيق  ،1021أعمال التنمية لما بعد العام 

جميع و ،وأسواق العمل ،همجتمععتمد على طبيعة ت ا،م بلدصلة قياسات العمل في  وثاقة وإذ يقّر بأن 

 بالظروف الوطنية إلى حّد ما، اً رهنسيكون ، وبأن تطبيق هذه القياسات اجات المستخدمينتيحا

                                                           
1
 المشار إليها في ما يلي بـ "البلدان".  

 
رجمة ية ت  .أول
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 2891كبديل عن قراري العامين  لتاليالقرار ا ،1022أكتوبر /من تشرين األول الحادي عشر يعتمد في

لعامين المبادئ التوجيهية لباإلضافة إلى  ،2889من قرار العام ( 2)8و( 2)9 تينوعن الفقر ،1009و

 المذكورة أعاله. ،2889و 2891

 نطاقالدهدا  واأل

برامجها ودمج تحديث  فيالبلدان  لتوجيهيهدف هذا القرار إلى وضع معايير إلحصاءات العمل  .2

ويوفّر ، ألهداف مرجعية ،العمللـ  مفهوم االحصائيباليعّرف  كمافي هذا المجال. الموجودة االحصائية 

 ي:للما يومبادئ توجيهية وتعريفات  النيةعم مفاهيم

 أشكال العمل،ـ بمشار إليها  ،)أ( مجموعات فرعية مختلفة من أنشطة العمل

 ،الرئيسيالعمل  شكلو القوى العاملةوضعهم في لسكان على أساس ل)ب( تصنيفات ذات الصلة 

 .للعمل الناقص االستغالل)ج( قياسات 

مجموعات فرعية مختلفة من إحصاءات العمل ألهداف  نتاجإ عمليات . تهدف هذه المعايير إلى تسهيل1

 ستند إلى مفاهيم وتعريفات مشتركة. مكجزء من نظام قومي متكامل  ،مختلفة

 قوىالاحصاءات ، بما في ذلك بهالخاص  إلى تطوير نظام إحصاءات العمل بلد سعى كليأن  جب. ي2

اجات والظروف تيحمستخدمي االحصاءات، مع مراعاة اال مختلفالعاملة، لتوفير قاعدة معلومات مالئمة ل

 . وينبغي تصميم هذا النظام بشكل يضمن تحقيق عدد من األهداف، أبرزها:المحددة الوطنية

تصميم وتطبيق وتقييم بغية ، بما في ذلك البطالة، للعمل الناقص االستغاللل وأسواق العم )أ( رصد

وتطوير المهارات،  ،وتوليد الدخل باستحداث الوظائف،المتعلقة  السياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية

 ،ذات الصلة ن وسياسات العمل الالئقيبما في ذلك التعليم والتدريب المهني

 اليد العاملةمدخالت حجم العمل وبغية تقدير  ،العمل شكالأ جميعقياس شامل للمشاركة في  توفير)ب( 

العمل في  شكالأ جميع، ومساهمة "الفرعية" الموجودةحسابات البما في ذلك  ،حسابات اإلنتاج القوميل

 ورفاه األفراد والمجتمع، ،األسر المعيشية سبل عيشو ،التنمية االقتصادية

 ،والرجال ،النساءمثل  ، في صفوف مجموعات سكانية،العمل شكالفي مختلف أ مشاركةال)ج( تقييم 

وغيرها من المجموعات التي تشكل إحدى شواغل السياسة بشكل خاص، والمهاجرين، ، واألطفال ب،والشبا

 ودراسة العالقات بين مختلف أشكال العمل ونتائجها االجتماعية واالقتصادية،

وبشكل ، بالتشاور مع مختلف مستخدمي االحصاءات ،هداف، ينبغي تطوير النظام. بغية تحقيق هذه األ4

 تلبياقتصادية أخرى، وتصميمه بطريقة تضمن توفير إحصاءات آنية ومع احصاءات اجتماعية  متسق

 هيكليةمن أجل إجراء تحاليل  فترات أطول،وإحصاءات يتّم جمعها على  مد،قصيرة األال الحتياجاتا

 : رجعيةات مومعمقة وكبيان
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و/أو إعداد  هاقياسالفترات المختلفة لتكرار و ،تغطيتها سيتمالمفاهيم والمواضيع التي سيعتمد اختيار )أ( 

 وعلى الموارد المتاحة،أهميتها على المستوى الوطني على ، التقارير حولها

 الموصى به على النحو ،التقارير رفعتيجية مالئمة لجمع البيانات واضع استريأن  بلد كل يتوجب على)ب( 

 تقّدم النظام واستدامته.تحقيق ضمن بشكل ي، 16في الفقرة 

بغية  فيها،هذه المعايير  راجأن تسعى إلى إديها ، علالخاصة بها حصاءات العملإل بلدانتطوير ال. عند 1

 جراء تحليلبهدف إ ،تقييم االتجاهات واالختالفات إتاحةوعلى المستوى الدولي، مقارنة ة للقابليالتعزيز 

 الناقص االستغالل العاملة و قوىفي ما يتعلق بقياس ال اصةسوق العمل وتحاليل اجتماعية واقتصادية، خل

 ومختلف أشكال العمل. للعمل

 مفادهيم مرجعية

 

أي نشاط يؤديه أشخاص من أي جنس أو عمر، بغرض إنتاج سلع أو توفير خدمات  العمل يشمل .6
 مخصصة الستخدام اآلخرين أو الستخدامهم الخاص.

العمل بصرف النظر عن طابعه النظامي أو غير النظامي أو عن شرعية النشاط  تم تعريفي (أ)
 المنجز.

الخدمات )على غرار التسول يستثني العمل األنشطة التي ال تنطوي على إنتاج السلع أو  (ب)
الهندام والنظافة الشخصية(، واألنشطة التي ال يمكن مثالً، ) والسرقة(، والعناية بالنفس

النوم، والتعلم، واألنشطة المخصصة مثالً، آخر )شخص لشخٍص ما أن ينفذها بالنيابة عن 
 للترفيه الخاص(.

 نظام الحسابات القومية و محدد في، كما هالعام حدود االنتاجيتوافق مفهوم العمل مع نطاق  (ج)

 ذي يمّيز بين:، ومفهومه الخاص بالوحدة االقتصادية الSNA 2008)) 8002للعام 
(i)  عتباريةاالسوق غير المؤسسات الشركات، وشبه الشركات، وحدات السوق )أي 

 (2الخاصة باألسرة المعيشية
(ii) األسر تخدم التي الربحية غير مثالً الحكومة، والمؤسسات) الوحدات خارج السوق 

 (؛ و3المعيشية
(iii) .األسر المعيشية التي تنتج السلع والخدمات لالستخدام النهائي الشخصي 

 .أي نوع من الوحدات االقتصاديةيمكن تأدية العمل في  ( د)
 

متمايزة للقياس بشكل منفصل. وتختلف أشكال عمل  خمسةأهداف مختلفة، تم تحديد  بغية تحقيق .7
اآلخرين، أي من أشكال العمل هذه من حيث غرض االنتاج )لالستخدام النهائي الخاص أو لالستخدام من 

التي يقوم عليها التبادل )أي الصفقات النقدية أو  لمعاملةأخرى( ومن حيث طبيعة ااقتصادية قبل وحدات 
 غير النقدية، والتحويالت(، وذلك على النحو اآلتي:

                                                           
2
 التي تشمل، كمجموعة فرعية، وحدات القطاع غير النظامي.  

3
 يشمل، كمجموعة فرعية، وحدات القطاع غير النظامي.  
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 هالكنتاج سلع وخدمات بغرض االست، ويشمل إمخصص لالستهالك الذاتي يعمل إنتاج  (أ)
 النهائي الخاص؛

 لقاء أجر أو ربح؛ لآلخرين ، ويشمل العمل المنجزعمل االستخدام (ب)
الكتساب مهارات  الذي ينفَّذ بال أجر لصالح اآلخرين، ويشمل العمل غير مدفوع بتدرّ عمل   (ج)

 .أو خبرات في مكان العمل
 ، ويشمل العمل غير اإللزامي الذي ينفَّذ بال أجر لصالح اآلخرين.غير مدفوع عمل تطوعي)د( 
 )غير محددة في هذا القرار(. أنشطة عمل أخرى)ه( 

 

العمل ، وغير المدفوعةجتمعية معلى غرار الخدمة الأنشطة تتضمن "أنشطة العمل األخرى" هذه  .2
الخدمة المدنية الخدمة العسكرية و وأ، لى أوامر المحكمة أو سلطة مماثلةبناًء عالسجناء الذي يقوم بأدائه 

العمل اإللزامي الذي يتم  مثالً شكل عمل مستقل لغايات القياس ) اهراعتبيمكن ا، غير المدفوعتين البديلة
 أداؤه بال أجر لصالح اآلخرين(. 

قد ينخرط األشخاص في واحد أو أكثر من أشكال العمل، بصورة متوازية أو متعاقبة، ما يعني أن  .9
ألغراض استخدامه الخاص،  و/أو منتجاً غير مدفوع  يؤدي عمل تدّرب ،متطوعاً  ،الفرد قد يكون مستخدماً 

  في أي تركيبة كان.
 

، وجزء من العمل غير المدفوعب ، وعمل التدرّ ةلاوالعم، ذاتيالسلع لالستهالك النهائي اليشكل انتاج  .00
نطاق الحد ، ضمن التطوعي، و"أنشطة العمل األخرى" األساس إلعداد حسابات االنتاج القومي

، والجزء الذاتي لالستخدام الخدمات توفيريكّمل . 1009االنتاجي لنظام الحسابات القومية للعام 
نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات  يتعّدىحسابات االنتاج القومي، أي من العمل التطوعي المتبقي 

 (.2الحد العام لإلنتاج )الرسم البياني ضمن  هلكنّ  ،1009القومية للعام 
 

 8002ية قوم. أشكال العمل ونظام الحسابات ال1الرسم البياني 

 
النهائي لالستخدام  غرض االنتاج

 ذاتيال
 لالستخدام من اآلخرين

عمل انتاج  أشكال العمل
 لالستخدام الخاص

 العمالة
)عمل 
مقابل 

أجر أو 
 ربح(

عمل 
ب تدرّ 
غير 
 مدفوع

أنشطة 
عمل 
 أخرى

 عمل تطوعي

 للسلع للخدمات

في 
الوحدات 

داخل 
السوق 
 وخارجه

في األسر المعيشية 
 المنتجة

 للخدمات للسلع

بنظام العالقة 
الحسابات 

القومية للعام 

8002 

 
 نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات القوميةأنشطة ضمن 

 

 نطاق الحد االنتاجي العام لنظام الحسابات القوميةأنشطة ضمن 
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إحصاءات القوى العاملة. يشير  من أجلنشطة المعياري لألنطاق الالمحدد كعمالة يضع شكل العمل  .00
مقابل أجر أو ربح. يتم احتساب إلنتاج السلع والخدمات  الحالي إلى عرض العملالقوى العاملة مفهوم 

  .06في الفقرة  على النحو المذكورالقوى العاملة 
 
 

 
 والتحليلية الوحدات اإلحصائية

 
 

تجميع ال لدى .احصاءات حول كل شكل من أشكال العمل عدادذات صلة بإ وحدات مختلفة ثمة .08

أو أنشطة العمل، والوحدات األساسية هي االشخاص، والوظائف  الوحدات الثالثرفع التقارير، و
 :الزمنية

نخرطين في كل شكل من هم الوحدة األساسية إلنتاج إحصاءات حول السكان الم األشخاص (أ)
  .أشكال العمل

ف  (ب) بأنها "مجموعة المهام والواجبات المنجزة أو المتوجب  أو نشاط العمل الوظيفةتعرَّ

 :)ج( 6في الفقرة ، على النحو المحدد انجازها من شخص واحد لصالح وحدة اقتصادية واحدة"
 

(i ) .يشغل األشخاص وظيفة واحدة أو وظائف يمكن أن تستخدم كلمة وظيفة لإلشارة إلى العمالة

وظائف يساوي عدد الوحدات االقتصادية التي يملكونها يشغل العاملون لحسابهم الخاص عدد عدة. 
وفي حالة تعدد إشغال الوظائف، تعّد  أو يشاركون في ملكيتها، بغض النظر عن عدد عمالئهم.

 معاييرل األطول، على النحو المحدد في تلك التي تشمل ساعات العم الوظيفة األساسية
 الدولية حول وقت العمل. االحصاءات

(ii)  ذاتيال هالكلالستالمخصص بالعمل اإلنتاجي األمر يتعلق  حين إلى هذه الوحدة االحصائية،ُيشار ،

 كنشاط عمل. والعمل التطوعي ب غير المدفوع،وعمل التدرّ 
 

العمل أشكال  منشكل العمل في ما يتعلق بكل احصاءات حول حجم  إلعداد الوحدات الزمنيةُتستخدم )ج( 
تكون هذه الوحدات قصيرة مثل دقائق أو ساعات أو طويلة مثل نصف يوم، يمكن أن   أو أي تركيبة منها.
 أو أيام، أو أشهر.

 

، التي تشير إلى مجموعات فرعية من أنشطة العمل، مجموعات األنشطةتعّد باإلضافة إلى ذلك،  .01
  .في أشكال عمل مختلفة عن العمالةوحدة فعالة لتحليل مشاركة األشخاص 
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 في سن العمل تصنيفات السكان
 

بحسب  ،66على النحو المحدد في الفقرة  ،في سن العمل يمكن إعداد تصنيفات مفيدة للسكان .01

 عمل.مختلفة من الفي سوق العمل وفي أشكال  ةمشاركال
 
بحسب  )أ(، 09كما هو محدد في الفقرة  يمكن تصنيف األشخاص، خالل فترة مرجعية قصيرة، .06

 ، بصفتهم:هم في القوى العاملةحالت
 أو 87ملتحقين بعمل، حسب التعريف الوارد في الفقرة  (أ)
 ؛ أو17عاطلين عن العمل، حسب التعريف الوارد في الفقرة  (ب)
القوى العاملة  داخلومن بينهم ، 06، على النحو المحدد في الفقرة خارج القوى العاملة  (ج)

 .60المحتملة، على النحو المحدد في الفقرة 
 

خارج القوى العاملة.  فئة لبطالة علىا ةفئعلى الفئتين األخريين، وُتعطى األولوية لـ االستخدام  .06
حتماالت. بذلك، ال تتقاطع هذه الفئات الثالث من أوضاع القوى العاملة، إنما تغّطي مجتمعًة كل اال

 القوى العاملة.  اً والبطالة مع ستخداماال ساوي مجموع األشخاص فيي
، ولم يكونوا ملتحقين بعمل أو هم في سن العملالذين  ؤالءه األشخاص خارج القوى العاملة يعدّ و

 عاطلين عن العمل خالل الفترة المرجعية القصيرة.
 

 شكلبحسب أيضاً يمكن تصنيف األشخاص من التحليل على المستوى االجتماعي،  بغية دعم المزيد .07
 :ككونهم خالل فترة مرجعية قصيرة أو طويلة المعلن منهم عملهم األساسي

 ؛بالدرجة األولى الذاتي لالستهالك مخصص عملفي  (أ)
 ؛بالدرجة األولى االستخدامفي  (ب)
 ؛بالدرجة األولى غير مدفوعب عمل تدرّ في   (ج)
 ؛بالدرجة األولىعمل تطوعي في   (د)
 ؛بالدرجة األولى أشكال عمل أخرىفي  ( ه)
 .منتجةفي أنشطة غير  حصرياً  منخرطين  ( و)

 

عمل على نشاط اط وتعطى األولوية ألي نش سي.رئيالعمل ال شكلال تتقاطع هذه الفئات الخاصة ب .02
، وفي ما يتعلق بأشكال العمل المختلفة، تعطى األولوية للشكل الذي يعتبر بحسب التصور منتجغير 

 الذاتي الشكل األساسي.
 

 التعريفات والمبادئ التوجيهية العمالنية
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 أشكال العمل
 

 المالئمة. وترتكز الفترة المرجعية يتم قياس مختلف أشكال العمل على أساس فترة مرجعية قصيرة .09
 :وقت العمل نظيمالمشاركة وتكثافة لكل شكل على 

 ؛غير المدفوعب وعمل التدرّ  باالستخدام سبعة أيام أو أسبوع واحد، في ما يختص (أ)
وعمل التدرب ، لذاتيإنتاج السلع لالستخدام اأربعة أسابيع أو شهر تقويمي، بالنسبة إلى  (ب)

 ؛التطوعيالعمل و، غير المدفوع
ساعة خالل فترة تمتد على سبعة أيام أو أسبوع واحد في ما  81يوم أو عدة أيام من  (ج)

 ؛ذاتيبتوفير الخدمات لالستخدام اليختص 
تداخل بين هذه الفترات تحليل المشاركة في أشكال متعددة من العمل، ثمة حاجة إلى بغية إتاحة  .80

هذه الفترات المرجعية القصيرة مع قياسات على المرجعية المختلفة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن دمج 

 )ج(. 67مدى فترة مراقبة طويلة، على النحو المحدد في الفقرة 
 

في شكل محدد من أشكال العمل، حين يمارس شكل العمل هذا لمدة ساعة  اً يعتبر الشخص منخرط .80
الساعة الواحدة . ويضمن استخدام معيار ذات الصلة على األقل، خالل الفترة المرجعية القصيرة

تغطية لكافة األنشطة التي ينخرط فيها الشخص، بما في ذلك األنشطة بدوام جزئي، والمؤقتة 
 شامل لكل مدخالت اليد العاملة في اإلنتاج.ضية، والمتقطعة، فضالً عن ضمان قياس والعر

 
 الذاتي لالستهالك مخصصإنتاجي  عمل
 

ف  .88 على أنهم جميع األشخاص  الذاتي لالستهالك مخصصإنتاجي  بعملاألشخاص الملتحقون يعرَّ
الذين أدوا أي نشاط خالل فترة مرجعية قصيرة، بهدف إنتاج السلع أو توفير الخدمات في سن العمل 

 ، حيث:النهائي هالكهم الذاتيالست
 88 المختلفة المنصوص عليها في الفقرةفي االنشطة تشير عبارة "أي نشاط" إلى العمل المنجز  (أ)

 ساعة على األقل؛تراكمي ال هاجموعدة يبلغ ملم)ب( و)ج( 
 (:8002نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات القومية للعام )ضمن  إنتاج "السلع" غطيي (ب)

 

(i)  إنتاج المنتجات الزراعية، ومنتجات صيد السمك، والصيد والجمع، و/أو
 معالجتها بغرض تخزينها.

(ii)  وأنواع الوقود األخرى، جمع منتجات المناجم والغابات، بما فيها الحطب
 و/أو معالجتها بغرض تخزينها؛

(iii) جلب المياه من مصادر طبيعية وغيرها من المصادر؛ 
(iv)  ،تصنيع السلع المنزلية )كاألثاث، واألقمشة، واأللبسة، واألحذية، والخزفيات

 والمواد المعّمرة األخرى، كالقوارب، والزوارق(؛
(v)  ،أو إجراء تصليحات كبيرة بناء المسكن الخاص، ومباني المزارع وغيرها
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 فيها؛
، 8002يتعدى نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات القومية للعام ) "الخدمات"توفير  يغطي  (ج)

 :االنتاجي العام( لكن ضمن الحد
(i) مهام اإلدارة، والمحاسبة، والمشتريات، و/أو نقل السلع، في األسرة المعيشية؛ 

 
(ii)  تدوير نفايات األسرة المعيشية؛تحضير و/أو تقديم الوجبات، وتصريف وإعادة 

 
(iii)  التنظيف، والتزيين، وصيانة المساكن أو المنشآت الخاصة، والمواد المعمرة والسلع األخرى      

 ؛، والبستنةالخاصة بالشخص المعني
 

(iv)  الداجنة رعاية األطفال وتعليمهم، ونقل المسنين والعناية بهم أو بأفراد األسرة الُمعالين وبالحيوانات
 ؛، إلخ.األليفةأو 

ر عبارة "لالستخدام  (د) بشكل " بأنها اإلنتاج الذي يكون فيه غرض المخرجات الذاتي النهائيتفسَّ
 من قبلأو استهالك نهائي  ،المال رأس تكوينعلى شكل  من قبل المنتجالنهائي االستخدام  أساسي

 أفراد األسرة المعيشية، أو أفراد العائلة المقيمين في أسر معيشية أخرى:
(i) د ي مة، على ا غرضحدَّ لمخرجات، بالنسبة إلى السلع المحددة المنتجة أو الخدمات المقدَّ

 بالدرجة األولى(؛ الذاتي النهائي لالستخدام)أي  اً ذاتي النحو المعلن
(ii) المعّدة جمع الأو الزراعة، ومنتجات صيد السمك، والصيد، الخاصة ب سلعفي حالة ال

 .مقايضتهالفائض أو جزء من  بيعبشكل أساسي لالستهالك الخاص، يمكن 
 

، 67النحو المحدد في الفقرة باستخدام مصادر مختلفة على  إن البنود األساسية التي يجب جمعها .81

القطاع على مستوى  ذاتيلعمل اإلنتاجي الُمعّد لالستخدام الل اليلتحإجراء للحسابات القومية و لدعم
 األسر المعيشية هي:و

المرتبط بكل مجموعة أنشطة ذات صلة، الذي يتم الذاتي المنتجين ألغراض االستخدام وقت عمل  (أ)
 (؛مصدرمثل الدقائق، أو الساعات، بحسب ال)جمعه باستخدام وحدات زمنية قصيرة 

األسرة أو تحتفظ بها التي تستهلكها  لإلنتاج )أي السلع أو الخدمات(، و/أو كمية السلعالقيمة المقّدرة  (ب)
 أفراد العائلة المقيمون في أسر معيشية ؛ المعيشية أو

 ؛ وفائض يتم بيعه أو مقايضته حيث أمكنجزء أو المبلغ و/أو القيمة المقّدرة ألي  (ج)
 )د( النفقات المتكبدة في ما يتعلق بهذا االنتاج.    
 

 المنخرطين في عملمجموعة فرعية مهمة تتألف من األشخاص  ةيعاشاألطعمة اإل منتجويشّكل  .81
 . ويحددون على أنهم:الذاتي لالستهالك مخصص إنتاجي

(، بهدف إنتاج مواد غذائية من i)ب( ) 88جميع الذين أدوا أي من األنشطة المحددة في الفقرة  (أ)

تساهم في سبل عيش األسرة المعيشية أو  التيجمع الوالزراعة، وصيد السمك، والصيد، 
 العائلة؛

نتاج على غرار األنشطة الترفيهية اإلبعض أوجه في  ذين انخرطوااألشخاص ال ويستثنى (ب)
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 واالستجمامية.
 

ألغراض عمالنية، يعّد اختباراً مهماً للتحقق من الطبيعة اإلعاشية للنشاط كونه يجرى بدون عمال  .86
 موظفين مقابل أجر أو ربح.

 

بغية مراقبة الظروف المرتبطة بأداء سوق العمل، من حيث ارتباطها بالنفاذ أو االندماج غير الكافي  .86
غيرها من عوامل اإلنتاج، يجب تحديد إحصاءات هذه المجموعة ورفع تقاريرها ب وأفي األسواق 

 .و)ب( )أ( 71بشكل منفصل من أجل تلبية احتياجات السياسة، كما هو موصى به في الفقرة 

 
 
 
 ستخداماال

 
انخرطوا خالل فترة مرجعية الذين ، في سن العملبأنهم جميع األشخاص الملتحقون بعمل  ُيعرَّف .87

 قصيرة بأي نشاط من أجل إنتاج السلع أو توفير الخدمات لقاء أجر أو ربح. و يشملون:
 المستخدمين "القائمين بعمل"، أي الذين عملوا في وظيفة لمدة ساعة على األقل؛ (أ)
وقت نظام المستخدمين "المنقطعين عن العمل" بسبب غياب مؤقت عن الوظيفة أو بسبب  (ب)

 العمل )كالمناوبة، والوقت المرن، واإلجازة المعادلة للساعات اإلضافية(.
 

، على شكل مكافأةمقابل تشير عبارة "لقاء أجر أو ربح" إلى العمل المنجز كجزء من معاملة  .82
أو على شكل أرباح  عمل فيه الشخص أو عن العمل المنجز، عن الوقت الذي مرتبات أو أجور

من خالل معامالت السوق، المحددة في أحدث معايير  متأتية عن السلع والخدمات التي تم إنتاجها
 .االحصاءات الدولية حول الدخل ذات الصلة بالعمالة

عناصر إضافية للدخل قد تتضمن أيًضا تلقيها أم ال، و ينية، سواء تمأو ع ةنقدي مكافأةتتضمن  (أ)
 .النقدي أو العيني

بشكل مباشر إلى الشخص الذي يؤدي العمل أو بشكل غير مباشر لألسرة قد تدفع المكافأة   (ب)
  المعيشية أو فرد من العائلة.

 

األشخاص " خالل الفترة المرجعية القصيرة إلى اً مؤقت المتغّيبينالعاملين تشير عبارة "األشخاص  .89
لمدة وجيزة إنما حافظوا على  "انقطعوا عن العمل"في وظيفتهم الحالية والذين سبق أن عملوا 

 االرتباط بالوظيفة خالل فترة غيابهم. في حاالت مماثلة:
د "االرتباط بالوظيفة" على أساس األسباب التي تقف خلف التغّيب، وفي حالة بعض  (أ) يحدَّ

جمالية للتغّيب وفق ما يعلَن أو المدة اإل االستمرار بتلقي المكافأة، و/أو على أساساألسباب، 
 ، وذلك بحسب المصدر اإلحصائي؛عنه يبلَّغ

المحافظة  ايتم في خاللهوالتي ، عادة األمد ةقصير التي هي بطبيعتهاغيابات تشمل أسباب ال (ب)
اإلجازة المرضية بسبب مرض شخصي أو  ، أسباباً على غرار"االرتباط بالوظيفة"على 
إجازة  واألعياد الرسمية، والعطل أو اإلجازة السنوية؛  وفترات، ومن ضمنها المهنية() إصابة
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 ؛في التشريعاتالمحددة  األمومة أو األبوة
: "االرتباط بالوظيفة"التي قد تتطلب إجراء المزيد من االختبارات حول  غياباتتشمل أسباب ال (ج)

إجازة األبوة، اإلجازة التعليمية، العناية باآلخرين، غيابات أخرى ألسباب شخصية، إضراب 
أو إقفال المنشآت، خفض النشاط االقتصادي )مثالً، تسريح مؤقت، ركود في األعمال(، 
تعطيل أو تعليق العمل )مثالً، بسبب سوء األحوال الجوية، األعطال الميكانيكية أو الكهربائية 

أو النقص في مشاكل خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال االتصاالت، أو أعط
 المواد األولية أو الوقود(:

 
(i)  ال تتعدى عتبة زمنية. ويجب أاختبار إضافي الستالم المكافأة و/أو لهذه األسباب، يجب وضع

بعين االعتبار فترات استحقاق اإلجازة القانونية  خذاأل ثالثة أشهر، معالعتبة، بشكل عام، ال
شكل يتيح رصد أو المعمول بها عادة، و/أو طول مدة موسم االستخدام، ب في التشريعات المحددة

 مكنال ي ،حين تكون العودة إلى العمل في الوحدة االقتصادية نفسها مضمونةاألنماط الموسمية. 
 أن يتعّدى الثالثة أشهر.هذه العتبة ل

(ii) ،يمكن استخدام المدة حيث تكون المدة االجمالية للغياب غير معروفة،  ألغراض تشغيلية
 المنقضية.

 

 هم:العمالة في  المشمولون .10
خالل خضوعهم للتدريب أو ممارستهم ألنشطة لصقل  ربح عملون لقاء أجر أواألشخاص الذي ي (أ)

دية نفسها. يعتبر المهارات، بناًء على متطلبات الوظيفة أو من أجل وظيفة أخرى في الوحدة االقتصا
 الدولية حول وقت العمل؛االحصاءات معايير " وفقاً لقائمين بعمل"مستخدمين هؤالء األشخاص 

 ؛المتدربون الذين يعملون بأجر نقدي أو عينيالمستجّدون أو المتمّرنون أو  (ب)
 ؛العمل فرص تعزيز امجمن خالل بر أو ربحن لقاء أجر وعملذين ياألشخاص ال  (ج)
األشخاص الذين يعملون في وحداتهم االقتصادية الخاصة إلنتاج سلع معّدة بشكل أساسي للبيع أو  (د)

 جزًءا من المخرجات؛المقايضة، حتى وإن كانت األسرة المعيشية أو العائلة تستهلك 
خالل الفترة التي تعّد خارج الموسم في حال استمروا بتأدية  ةالموسمي وظائفاألشخاص ذوو ال (ه)

، لكن، باستثناء أداء الموجبات القانونية أو اإلدارية من المهام والواجبات الخاصة بالوظيفة بعض
 ؛بصرف النظر عن الحصول على مكافأةدفع الضرائب(،  )مثالً 

 
 :يعملون مقابل أجر أو ربح بدفع لألسرة المعيشية أو العائلة األشخاص الذين (ه)

(i)  في وحدات خاصة بالسوق يشّغلها فرد من العائلة مقيم في األسرة المعيشية نفسها أو في
 أسرة معيشية أخرى؛ أو

(ii)  يؤّدون مهام أو واجبات خاصة بوظيفة مستخدم يشغلها فرد من العائلة مقيم في األسرة
 .ية نفسها أو في أسرة معيشية أخرىالمعيش

 
الذين شخاص المنخرطين في خدمة عسكرية أو خدمة مدنية بديلة أفراد القوات المسلحة واأل (و)

 لقاء أجر نقدي أو عيني. يؤدون هذا العمل
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 :لمشمولين في العمالةااألفراد غير  .10
 أو عيني(؛ الملتحقون بعمل بدون أجر )نقدين ون أو المتدربون أو المتمّرنوالمستجدّ  (أ)
 فرص تعزيز ضمن برنامج المشاركون في خطط التدريب وإعادة التدريب على تنمية المهارات (ب)

 ؛اقتصاديةغير منخرطين في عملية االنتاج الخاصة بوحدة ، حين يكونون العمل
مثل حكومية  اجتماعيةت قاستحقااعمل كشرط لالستمرار بتلقي األشخاص المطلوب منهم أداء  (ج)

 البطالة؛ ضد التأمين
 األشخاص الذين يتلقون تحويالت، نقدية أو عينية، غير مرتبطة بالعمالة؛ (د)

األشخاص العاملون في وظائف موسمية خالل الفترة التي تعّد خارج الموسم، في حال توقفوا عن  (ه)
 تأدية المهام والواجبات المرتبطة بالوظيفة؛

، إنما تغّيبوا ألحدى األسباب نفسها االقتصاديةاألشخاص الذين يحتفظون بحق العودة إلى الوحدة  (و)

 المحددة، و/أو فيالعتبة الزمنية  للغياب(، وذلك حين تتعدى المدة اإلجمالية ج)89المبّينة في الفقرة 
. وقد يكون من المفيد، ألغراض التحليل، جمع المعلومات حول اختبار استالم المكافأة محال لم يتم

 ؛إلخمدة التغيب اإلجمالية، وسبب التغيب، واالستحقاقات التي تم تلقيها، 
ع األشخاص المسرحون من العمل لمدة غير محددة والذين ال يملكون ضمانة بالعودة إلى العمل م (ز)

 .الوحدة االقتصادية نفسها
 

ليل على مستوى الوظيفة، يجب جمع المعلومات حول عدد الوظائف التي بغية دعم عمليات التح .18
يشغلها الملتحقون بعمل خالل الفترة المرجعية القصيرة. وفي الحاالت التي يكون فيها عدد الوظائف 

كبيًرا، قد يكون من المفيد جمع المعلومات حول خصائصها، بما في ذلك الصناعة،  في البلد الثانوية
غير وحدات سوق  /ةنظاميوحدات سوق )نوع الوحدة االقتصادية ، وةلاالعمداخل  حالةوالمهنة، وال

 ( ووقت العمل، والدخل المرتبط باالستخدام.معيشية أسروحدات خارج السوق//ةنظامي
 

بتعمل   غير مدفوع درُّ
 

ف  .11 بعمل األشخاص في يعرَّ خالل ، والذين أّدوا هم في سن العملبأولئك الذين  غير مدفوع تدرُّ
بغية خدمات لآلخرين، مرجعية قصيرة أي نشاط غير مدفوع، بهدف إنتاج سلع أو توفير  فترة

 بحيث:تجارة أو مهنة، في أي اكتساب خبرة أو مهارات في مكان العمل 
 ، بحسب المصدر؛09على النحو المحدد في الفقرة " "فترة مرجعية قصيرة ر عبارةفست (أ)
 المنجز لمدة ساعة على األقل؛تشير عبارة "أي نشاط" إلى العمل  (ب)
مقابل العمل المنجز أو الساعات التي تم  ةأو العيني ةالنقدي مكافأةغياب الكتفّسر عبارة "غير مدفوع"  (ج)

ت تحويال ، على غرارالدعممن  ون نوعاً لققد يت هؤالء العاملينتأدية العمل في خاللها؛ علًما بأن 
 ؛)مثالً، وجبة طعام، شراب( دعم نقدي أو عيني، أو في بعض األحيان إعانات أو منح تعليمية

أسر  في وحدات في السوق أو خارجه، تملكها يشير اإلنتاج "لصالح آلخرين" إلى العمل المنجز (د)
 من خارج عائلته؛معيشية مختلفة عن األسرة المعيشية للعامل أو ألفراد 

، سواء نظامية أو غير نظامية"خبرة أو مهارات في مكان العمل" من خالل ترتيبات قد يتم اكتساب  (ه)
 أتّم إصدار مؤهل محدد أو شهادة.
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ب غير المدفوع األشخاص المنخرطين في:يضم  .11  عمل التدرُّ
 
 أو أنواع أخرى حين تكون غير مدفوعة، بحسب الظروف الوطنية؛ وتدرج  وأتلمذة  وأب تدرّ مدة  (أ)

، العمل فرص برامج تعزيزتدريب وإعادة التدريب غير المدفوعة الكتساب المهارات، ضمن خطط  (ب)
 ادية؛وحدة االقتصمنخرطين في عملية االنتاج الخاصة بالحين يكونون 

 
 

 

ب غمن  ُيستثنى .16   ير المدفوع:عمل التدرُّ
 المرتبطة ببدء وظيفة؛ فترات التجربة (أ)
داخل ، بما فيه  ضمن الوحدات ستخدامخالل االفي التعلم مدى الحياة تعلّم عام في أثناء الوظيفة أو  (ب)

 السوق وخارجه التي يملكها أفراد أسرة معيشية أو عائلة؛
 خالل االنخراط في عمل تطوعي؛التوجيه والتعلّم  (ج)
 الذاتي. لالستهالك مخصصإنتاجي  عملاالنخراط في التعلم خالل  (د)

 
دعم تحليل خصائص وشروط عمل األشخاص تشمل البنود األساسية التي يتوجب جمعها ل .63

ب غير مدفوع:  ونوع البرنامج ومدته، ووقت العمل،  الصناعة، والمهنة،المنخرطين في عمل تدرُّ
  الشهادة.ووجود رسوم مشاركة وطبيعة خصائص العقد وتغطيته، 

 
 العمل التطوعي

 
كجميع األشخاص في سن العمل، الذين أدوا في  عمل تطوعي األشخاص المنخرطون في يعّرف .17

بهدف إنتاج السلع أو توفير الخدمات وغير إلزامي غير مدفوع  نشاطأي خالل فترة مرجعية 
 لآلخرين، بحيث:

 

 تشير عبارة "أي نشاط" إلى العمل المنجز لمدة ساعة على األقل؛  (أ)
غياب األجر النقدي أو العيني مقابل العمل المنجز أو الساعات التي تم ك تفّسر عبارة "غير مدفوع (ب)

 المنحة أو من التعويض  بأن العاملين المتطوعين قد يتقاضون نوعاً تأدية العمل في خاللها؛ علًما 
عن المصاريف من المال الخاص، أو  الً ثق المحلية )مسواللث أجور ثمن  حين تكون أدنى ةالنقدي

وجبات الطعام والنقل والهدايا مثالً، عينية )، أو المتكبدة من أجل النشاط( لتغطية نفقات المعيشة
 الرمزية(؛

قانونية أو إدارية؛ وهو مدنية، أو تفسر عبارة "غير إلزامي" على أّنه العمل المنجز بدون موجبات   (ج)
 ؛الثقافية والدينية أو المسؤوليةالمجتمعية و طبيعةذات ال مختلف عن أداء المسؤولية االجتماعية

 
 يشير اإلنتاج "لصالح آلخرين" إلى العمل المنجز: (د)

(i)  من خالل أو لصالح منظمات تشتمل على وحدات من داخل السوق وخارجه )أي
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والمساعدة العون الذاتي، ، بما فيه من خالل أو من أجل التطوع المرتكز إلى منظمة(
 ؛فيها المتطوع عضو التي يكونالمجموعات المجتمعية  وأالمتبادلة، 

(ii)  المتطوع أو ألفراد عائلة ذات لصالح أسر معيشية مختلفة عن األسرة المعيشية للعامل
 صلة به )أي تطوع مباشر(؛

 

 من العمل التطوعي األشخاص المنخرطون في: ُيستثنى .12
، أو الخدمة طة مماثلةسلمحكمة أو من  مفروضال الذي يؤديه السجناءأو العمل  مجتمعيةالخدمة ال (أ)

 ؛البديلةالمدنية أو الخدمة العسكرية اإلجبارية 
لذين ال )مثالً المتدربين ا المطلوب كجزء من البرامج التعليمية أو التدريبيةالعمل غير المدفوع  (ب)

 ؛يتلقون أجراً(
العمل لصالح الغير المنجز خالل وقت العمل المرتبط باالستخدام، أو خالل فترة الغياب المدفوعة  (ج)

 عن وظيفة المستخدم بإذٍن من صاحب العمل.
 

للحسابات القومية وتحليالت العمل التطوعي على مستوى تشمل البنود األساسية التي يتوجب جمعها  .19
ونوع  والصناعة، والمهنة، عمل المرتبط بكل مجموعة أنشطة ذات صلة،الكالً من وقت  قطاعال

 .)وحدات السوق/وحدات خارج السوق/أسر معيشية( الوحدة االقتصادية
 
 

 للعمل الناقص االستغاللمقاييس 
 

األمر الذي  ،بين العرض والطلب على اليد العاملة عدم تطابقإلى  للعمل الناقص االستغالليشير  .10
يد العاملة، يتجّسد في حاجة غير مشبعة إلى العمل لدى السكان. وتتضمن مقاييس قصور استغالل ال

 دون حصر:
يكون وقت العمل غير كاٍف لألشخاص الملتحقين بعمل  ن، حيالناقصة بالعمالة المتعلق الوقت (أ)

 ؛لالنخراط بها متوفرينمستعدين ويكونون  ةلاحاالت بديلة من العمبالنسبة مقارنة مع 
ومتوفرين لهذا الشكل من  غير عاملينمن قبل أشخاص  وظيفةنشط عن  وتعكس بحثالبطالة،  (ب)

 ؛العمل
في هذا اهتمام  عربون عنيالذين  غير العامليناألشخاص  تشير إلى، القوى العاملة المحتملة (ج)

 إنما تحّد الظروف القائمة من بحثهم النشط عن وظيفة و/أو من توّفرهم. ،العملالشكل من 
أكثر من أجل إجراء تقييم مؤشرات رئيسية لرصد سوق العمل. إلعداد ساس األهذه التدابير هي  .10

به في شمولية، يمكن استخدامها مع مؤشرات أخرى ذات صلة بسوق العمل )على النحو الموصى 

والعمالة غير المالئمة ذات صلة العمالة غير المالئمة ذات صلة بالمهارات، خاصة (، 76فقرة ال

 .الدولية ذات الصلةات بالدخل وفقاً لمعايير االحصاء
 

عدم ، نذكر على صعيد األفراد واالقتصاد للعمل الناقص االستغاللالخاصة باألخرى  بعادمن األ .18
 العمل، خاصة في صفوف العاملين لحسابهم الخاص.غياب المهارات و التطابق على مستوى
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 الناقصة بالعمالة المتعلق الوقت

 

ين األشخاص المنخرطجميع على أّنهم  لجهة الوقت ةناقص ةلااألشخاص الملتحقون بعم عرفي .11
ساعات إضافية، والذين يقل عدد ساعات  أن يعملواالذين أرادوا خالل فترة مرجعية قصيرة  بعمل

ساعات إضافية لين للعمل توفر، والذين كانوا معتبة محددة للساعاتعملهم في جميع وظائفهم عن 
 إن توفرت الفرصة لذلك، حيث:

هو الساعات التي عمل فيها فعلياً أو الساعات التي يعمل فيها عادة، بحسب مفهوم "وقت العمل"  (أ)
رة أو طويلة األمد(؛ وبموجب معايير االحصاءات الدولية حول ظروف قصيهدف القياس )

 الموضوع؛
 في تشير "ساعات إضافية" إلى الساعات في الوظيفة نفسها أو في وظيفة )وظائف( إضافية أو دق (ب)

 ؛بديلة وظيفة )وظائف(
المتوسطة إلى القيم  وأبدوام كامل والعمل بدوام جزئي، لساعات" إلى الحد بين العمل عتبة استند "ت (ج)

العمل على النحو لجميع األشخاص العاملين، أو معايير وقت لساعات العمل المعتادة  شكليةأو ال
 لمجموعة معينة من العمال؛ لة، والمحددة في التشريعات أو الممارسات الوطنية ذات الص المحدد

الزمنية المدة  تعكسمحددة انطالًقا من فترة مرجعية قصيرة  ةإضافي ساعاتد "التوفر" ليحدجب تي (د)
 .آخروالمباشرة ب عملالسياق الوطني بين ترك  ضمنالنموذجية الالزمة 

 لجهة الوقت ةناقص ةلان بعميالملتحق ق، في صفوف االشخاصمفهوم وقت العمل المطبّ بحسب  .11
 (، يمكن تحديد المجموعات التالية:)أي الذين أرادوا وكانوا "متوفرين" للعمل لساعات إضافية

 
 "؛عتبةالدون ساعات عدد وفعلياً "عادًة  نعملوياألشخاص الذين  (أ)
"، لكن الذين كان عدد الساعات عتبة الساعاتدون "عادًة عملهم ساعات  تكوناألشخاص الذين  (ب)

 فوق العتبة؛التي عملوا فيها فعلياً 
الذين كان عدد ساعات عملهم دون "عتبة الساعات"  األشخاص "غير الملتحقين بعمل"، أو (ج)

 ،والعمل الراكد ،المؤقت لتسريحبما في ذلك ا ،النشاط االقتصادي تقلّص)مثالً اقتصادية ألسباب 
 .أو تأثير موسم الكساد أو الفترة خارج الموسم(

 
، ثمة بشكل منفصل لجهة الوقت ةناقص ةلابغية تحديد المجموعات الثالث من األشخاص في عم .16

، وعدد ساعات العمل التي تم يتم العمل فيها عادةحاجة إلى معلومات حول عدد الساعات التي 
ساعات العمل بالنسبة إلى تستخدم مفهوم وقت عمل واحد فقط، تأديتها فعلياً. ستغطي البلدان التي 

عدد الساعات التي تم تأديتها بالنسبة إلى ومجموع المجموعتين )أ( و)ب(؛  التي يتم تأديتها عادة
عتبة الساعات" يتم أسباب "عدم االلتحاق بعمل" أو العمل دون "المجموعة )ج(، طالما أن  فعلياً 

   .أيضاً  جمعها
 

لجهة الوقت على سوق  ةناقص ةلاللتعمق في تقييم الضغط الذي يمارسه األشخاص الملتحقون بعم .16
 اللتماسأدوا أنشطة فيد العمل بشكل منفصل على تحديد األشخاص الذين كون من المالعمل، قد ي

 التقويمي ساعات إضافية في الفترة األخيرة التي قد تشمل األسابيع األربعة األخيرة أو الشهر
 األخير.
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 البطالة

 

ملتحقين بعمل،  م يكونوا، ولسن العمل هم فيهم جميع األشخاص الذين  العاطلون عن العمل .17

لاللتحاق بعمل إذا ما  اً حالين وفرووأدوا أنشطة للسعي إلى العمل خالل فترة قريبة معينة وهم مت
 توفرت الفرصة، حيث:

 ؛ةلايتم تقييم "عدم االلتحاق بعمل" باالستناد إلى الفترة المرجعية القصيرة لقياس العم (أ)
أو ربعة األسابيع األ ضمنتت ة معينةحديثنفَّذ خالل فترة يط انش أيلسعي إلى العمل" إلى اشير "ي (ب)

 ةلازراعي. يتضمن هذا أيضاً العمإقامة مشروع تجاري أو  إيجاد وظيفة أو ، بهدفاألخير شهرال
أو المؤقت أو الموسمي أو العرضي، سواء داخل أراضي  غير النظاميالعمل بدوام جزئي أو العمل 

 مماثلة:نعطي أمثلة عن أنشطة  ج.البلد أو في الخار
(i) تدبير الموارد المالية، التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وتراخيص؛ 
(ii) أو آالت أو تجهيزات أو لوازم المزارع؛ نشآتعن أرض أو م البحث 
(iii)  من الوسطاء؛ أخرى نواعأالتماس المساعدة من األصدقاء أو األقارب أو 
(iv) ؛أو التواصل معهم التسجيل في مكاتب توظيف عامة أو خاصة 
(v) في مواقع العمل أو المزارع أو على أبواب  بحثتقديم طلبات ألصحاب العمل مباشرًة، وال

 المصانع أو في األسواق وغيرها من أماكن التجّمع؛
(vi)  نشر إعالنات عمل في الصحف أو عبر المواقع اإللكترونية والرد على ما تنشره من

 إعالنات
(vii) التواصل  نشر أو تحديث السيرة الذاتية على المواقع اإللكترونية المهنية أو مواقع

 ؛عبر اإلنترنتاالجتماعي 
 

الهادفة إلى البحث أنشطة للتمييز بين  حيز الوجود ؤسسةالم تدخل فيهايجب استعمال المرحلة التي  ( ج)
أو حين  للعمل ؤسسةتسجيل الم كما يدل على ذلكونشاط العمل بحد ذاته،  عمل تجاريتأسيس 

 العميل قبالأو يتم است ،جاهزة الالزمة التحتية أو المواد ىالبنأو  ،تصبح الموارد المالية متوفرة
 ، وذلك بحسب السياق؛ىاألول يةالطلباستالم أو  األول،

على  ذلكفي الوقت الراهن، ويتم تقييم  عملللمباشرة ب جهوزيةلل اً اختبار" اً حالي وفرتشّكل عبارة "مت (د)
 :ةلالقياس العم خدمةفترة مرجعية قصيرة تتضمن الفترة المست أساس

(i)  ،عية لتشمل فترة قصيرة الحقة ال تتعدى جيمكن تمديد الفترة المربناًء على الظروف الوطنية
لحاالت البطالة لدى مختلف المجموعات  مالئمةاألسبوعين باإلجمال، وذلك لضمان التغطية ال

  السكانية.
  

 العاطلين عن العمل: يدرج ضمن. 84

"يبحثوا الذين لم " حالياً " و"المتوفرين الملتحقين بعمل"غير األشخاص  أي، نوالمستقبلي البادئون (أ)

 غضونفي  بالعمل ، ألنهم سبق أن اتخذوا تدابير للبدء74الفقرة  على النحو المبّين فيمل"، عن ع
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لكن عادة عمل جديد في السياق الوطني، النتظار للبدء بالعامة للفترة ل وفقاً تحدد الحقة،  وجيزةفترة 

 ثالثة أشهر؛ال عدىال تتما 

 فرص تعزيز برنامجضمن  دة التدريب على اكتساب المهارات،التدريب وإعاخطط المشاركون في  (ب)

عن عمل"، ألنهم حصلوا على عرض للشروع  يبحثواولم "، الذين كانوا "غير ملتحقين بعمل" العمل

 قة، عادة ما ال تتعدى ثالثة أشهر؛في غضون فترة قصيرة الح بالعمل

،  للعمل لقاء أجر أو ربح، أنشطة للهجرة إلى الخارجاألشخاص "غير الملتحقين بعمل" الذين أدوا  (ج)

 الفرصة للمغادرة. لكن ال يزالون ينتظرون

جمع معلومات حول مدة البحث عن عمل،  للبطالة، إجراء تحليل هيكليبغية  ،. قد يكون من المفيد74 

تأدية أنشطة للبحث عن بالعمل الوقت الذي قام فيه األشخاص العاطلين عن  بدءاً منالتي يتم قياسها 

 :وظيفتهم األخيرة، أيهما كان األقصرتوقفهم عم العمل في منذ عمل، أو 

 بالبحث عن عمل، أو البدء (أ)

 ترة عمل،عل فبف وظيفة، في حال انقطع البحث عن عمل للمرة األخيرةعن ال التوقف (ب)

 ايهما كان األقصر. 

الذين هم في  هؤالء ،عاطلين عن العملشخاص الاألمن بين  ،تحديد بصورة منفصلةالولعلّه من المفيد . 05

الفترة  بما في ذلكشهراً أو أكثر،  21تبلغ مدة بحثهم عن عمل  أي األشخاص الذين، بطالة طويلة األمدحالة 

استحقاقات اجتماعية، بغية رصد السياسات ذات صلة بتوفير  .74في الفقرة  على النحو المبّينالمرجعية، 

 أشهر أو أكثر(. 6زمني أقصر )مثالً يمكن استخدام حد 

 )الوافدون( المحتملةالقوى العاملة 

لم يكونوا خالل الفترة في سن العمل الذين على أنها جميع األشخاص  المحتملة القوى العاملة . تعّرف02

 :والمرجعية القصيرة ملتحقين بعمل أو عاطلين عن العمل، 

"متوفرين حالياً" لكن سيصبحون كذلك في غضون فترة  ليسوا، و)أ( أدوا أنشطة لـ "البحث عن عمل"

 أو ؛)أي باحثين عن عمل غير متوفرين( الحقة تحدد على الضوء الظروف الوطنيةقصيرة 

، لكن أرادوا العمل، وكانوا "متوفرين حالياً" )أي أشخاص أنشطة لـ "البحث عن عمل"لم يؤدوا )ب( 

 ؛متوفرين غير باحثين عن عمل(

الباحثين  ،)ب(02بين االشخاص المذكورين في الفقرة من  ،المفيد التحديد بصورة منفصلة . ولعلّه من01

على النحو ألسباب مرتبطة بسوق العمل  "يبحثوا عن عمل"هؤالء الذين لم  بمن فيهم، عن عمل المحبطين

 )ب(. 05الفقرة  المذكور في
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ضمن القوى العاملة المحتملة لكن ذات صلة  ةغير مدرجثمة مجموعة ذات اهتمام معرب إزاء العمالة . 05

غير الباحثين عن عمل، المحددين األشخاص هي  في سياقات محددةالتحليل االجتماعي والجنساني لجهة 

   ، ولم يكونوا "متوفرين حالياً".لم "يبحثوا عن عمل"كأشخاص "أرادوا العمل"، لكن 

باإلضافة إلى غير الباحثين عن ، وظيفةعن المحتملين من الباحثين  ين المختلفتينت. بغية تحديد المجموع07

 جميع على، " و"التوفر الحالي"بحث عن عمللـ "ااألنشطة ليجب طرح أسئلة حول عمل الراغبين بالعمل، 

لتحديد رغبة السؤال يجب طرح واألشخاص غير الملتحقين بعمل خالل الفترة المرجعية القصيرة. 

 .على الذين لم يؤدوا أنشطة لـ"البحث عن عمل"فقط العمل  األشخاص في

 الناقص و االستغالل 5للعمل  الناقص االستغالل) للعمل الناقص االستغاللألغراض احتساب مؤشرات 

ع القوى المحددة كمجموالموسعة،  العاملة القوى )ج((، تستخدم  45حو المحدد في الفقرة على الن 7للعمل 

 .، كمجموعة السكان المرجعيةالمحتملةالعاملة والقوى العاملة 

 برامج جمع البيانات

 رفع التقارير حولهاحول وتيرة جمع البيانات واستراتيجيات 

لرصد أسواق وأنماط العمل، يجب وضع استراتيجية وطنية لجمع إلى المعلومات  . بغية تلبية الحاجة06

 ، بحسب االقتضاء، على:من االحصاءات مجموعات مختلفةحول تتيح رفع تقارير البيانات 

، للعمل الناقص االستغالل ية حول العمل، والقوى العاملة، والرئيسالتجميعية  قيمال ،سنوي دون أساس)أ( 

، من أجل رصد االتجاهات القصيرة األمد والتغيرات المواد الغذائية للكفاف ة، ومنتجيالبطال بما في ذلك

 (؛الفصولوأوقات الذروة وأوقات انخفاض الطلب، )مثالً  الموسمية

البطالة،  ، بما في ذلكللعمل الناقص االستغالل احصاءات مفصلة حول القوى العاملة، و أساس سنوي،)ب( 

األنشطة بعدد الوظائف/ المرتبطت العمل كلي ألسواق العمل، واحصاءات حول وقإجراء تحليل هي تتيح

ع الحسابات يجمتللنظام الحسابات القومية، ذي يساهم في االنتاج ضمن نطاق الحد االنتاجي اإلجمالي ال

 القومية؛

وضع اسس للمقارنة و يعتمد على الظروف الوطنية، بهدف إجراء تحليل معمق،، أساس أقل تواتراً )ج( 

 :حول شاملة على مستوى االقتصاد الكلي واحصاءات وتقديرات

(iالمشاركة و ) والعمل  غير المدفوع، بوعمل التدرّ ، االنتاجي المخصص لالستهالك الذاتيوقت العمل

              التطوعي؛

(ii  ) الشباب، وتقال من العمل الى خارجه، االنواألطفال،  ةلاهجرة اليد العاملة، وعممواضيع محددة، مثل

طق الريفية، والعالقة بين المناالعمل في واالسر المعيشية، خصائص والعمل،  ضمنمسائل جنسانية و

 .وغيرها من الخصائص االجتماعية واالقتصادية، الخ والدخل ةلاالعم
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 قصيرة وطويلةفترات مراقبة  مدىقياسات على 

فترة  مدىعلى ووضع االفراد واالقتصاد  ،. يمكن انتاج احصاءات تدعم تحليل اتجاهات قصيرة االمد04

 ، من خالل مقاربات جمع بيانات مختلفة: سنة مراقبة طويلة مثالً 

على  وتكرار ذلك ،24 خالل فترات مرجعية قصيرة، محددة في الفقرةقياس الوضع الحالي ب يوصى )أ(

في أنماط تغيرات الموسمية وغيرها من التغيرات الزمنية لفترة مراقبة طويلة، لتحقيق التغطية المثلى ل مدى

بشكل و، لالتجاه القصير االمد، والتحليالت الهيكلية. وسنوية سنوية دون هدف انتاج تقديراتأنشطة العمل، ب

 خاص: 

(i) ات على المستوى الفردي، أو بيانالتي تتضمن  سكانمن خالل إما سجالت ال ،قياسات متكررة تتيح

، تقييم الوضع الحالي والوضع على المدى الطويل مجموعات أو عينات فرعيةعينات  تضماسرية  مسوح

 ؛من االفراد واالقتصادلكل 

(ii يتيح القياس عن طريق مسح لمرة واحدة )عينات تمثل الوطن، منتشرة على طول فترة المراقبة  يضم

 على مستوى االقتصاد. اتاجراء تقييم ،الطويلة

بشكل مع البيانات ، على الدول أن تحاول أن تزيد جةمتكررحين يتعذر تجميع البيانات بصورة )ب( 

خالل العام، بغية توفير تقديرات لمواسم الذروة/مواسم الطلب المنخفض، بدل توسيع فترات القياس  تدريجي

 المرجعية. 

إلنتاج كل من التقديرات الحالية شامل للقطاعات  ةواحدلمرة  مسحاستخدام ذلك، يمكن   عنبدالً و)ج( 

مع ، 24النحو المحدد في الفقرة  على ،القصيرة الموصى بهامرجعية ال ةفترال التي تدمج بينوالسنوية 

عن مستويات صورة تقريبية  على مدى فترة مراقبة طويلة. يسمح هذا في إعطاء بأثر رجعياسترجاع 

ب غير وعمل التدرّ ، ذاتيالمشاركة ووقت العمل ذات الصلة في االستخدام، وانتاج السلع لالستخدام ال

شكل ، بطريقة االسترجاعو اختيار فترة المراقبة الطويلةجب ي ،في هذه الحالةوالعمل التطوعي. المدفوع، 

 قدر االمكان:الذاكرة  استرجاع تخفيف عبء المستجيب، وأخطاءب يسمح

(iقد تشير فترة المراق ) ًالزراعي أو السياحيالسنة التقويمية، الموسم ، أو بة الطويلة الى االثني عشر شهرا 

 ؛ بالظروف الوطنيةخر ذات صلة أي موسم آإلى ، أو الماضيين 

(iiقد ير ) فترات زمنية قصيرة وفردية، )مثالً كل شهر بشهره( أو ب ر رجعياالسترجاع بأثتبط

من ، بغية تحديد المشاركة في أشكال العمل المختلفة، على أساس فئات واسعة عمل بوظائف/أنشطة

مدى الفترة الكاملة، لتحديد بدل معيار الساعة الواحدة(، أو السترجاع واحد على ) الكاملة/ةجزئيال الدوامات

 . 24 ةوفقاً لما هو موصى به في الفقر ،لألشخاص رئيسيال العمل شكل

 طويلة، خاصة االشهر االثني عشر االخيرة أو السنة التقويمية مراقبةفترة  مدى. يعد القياس على 00

واحصاءات ولتقييم العالقة بين احصاءات العمل بشكل خاص لتقديرات الحسابات القومية،  اً ، مهماألخيرة
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سري، والفقر، طويلة، مثل االحصاءات حول الدخل اال مراقبة ةتستخدم فتر اقتصادية واجتماعية أخرى

  .واالقصاء االجتماعي، والتعليم

رجعي على أساس كل فترة بأثر التي تستخدم القياسات المتكررة، أو االسترجاع  بلدانال عى. يجب أن تس04

 : إلى على حدة

التي تعكس أولويات  اجمالي تدفقات سوق العمل )على أساس شهري، فصلي، و/أو سنوي()أ( قياس 

بين  لواالنتقا الوظيفي، بغية تسليط الضوء على ديناميات سوق العمل، واالستقرار ،السياسة الوطنية

 و .؛، وأشكال العمل، الخالعمالة داخل الحالة قوى العاملة المختلفة، والأوضاع 

المختلفة، كما  الزمنية متوسط عبر الفترات احتسابأو  القيم تجميع، من خالل ملخص احصائيعداد )ب( إ

وضع  ،مثالً  ،تدعو له الحاجة، إلعطاء توصيف لوضع االفراد واالقتصاد، على طول فترة مراقبة طويلة

 شخاص على المدى الطويل، وتقديرات العمل السنوية.األعمل 

 السكانشمولية 

مقيمين جميع االشخاص الذين هم  بمن فيهم. عادة، يجب أن تغطي احصاءات العمل السكان المقيمين، 65

لمكان  أو الموقع الجغرافي ،الجنسية ، أواالصل القومي وأض النظر عن الجنس، في البلد، بغ اعتياديين

 لحدودالذين يعبرون ا)مثالً العمال الذين يعملون خارج البلد  االعتياديينن عملهم. ويتضمن هذا المقيمي

 (. والرّحل ،العمال المتطوعين، وألمد قصيرن العمال المهاجرين العمال الموسميين، وغيرهم مو، للعمل

 أن تستكمل، يجب ولفترات مؤقتة العمال المهاجرين ألمد قصيرمن في البلدان التي فيها تدفق كبير . 62

على ن العاملين يالمقيمين غير االعتيادي ةلابمعلومات حول خصائص عم ،قدر االمكان ،ةلااحصاءات العم

  على سوق العمل. االراضي الوطنية، إلتاحة تحليل وضعهم وتأثيرهم

الذي أداه العمل  جميع أشكال حجم العملغطي ي على حسابات قومية كاملة، يجب أنبغية الحصول . 61

جنسية، أو محل واالصل القومي، وال بغض النظر عن الجنس، ،وحدات منتج مقيماشخاص عاملين في 

فيها تلك ، سواء أكانت أولية أو ثانوية، بما العمل انشطةيادي. ويتضمن هذا جميع الوظائف/االقامة االعت

 .اعتياديين يعملون في وحدات منتج مقيمالتي يؤديها مقيمون غير 

الى  بلدانيجب أن تسعى الوحدات المنتج المقيم، و االعتيادين االقامة امك هوميلدى تحديد مف. 65

الحسابات القومية. بالتالي، يشمل نظام مع المعايير الدولية لإلحصاءات السكانية والمحافظة على االتساق 

 ويغطي كل من ،و في مساكن جماعيةفي منازل خاصة السكان القاطنين   المبدأنطاق االحصاءات في 

دم جميع المصادر المتاحة إلى أن تستخ بلدان. يجب أن تسعى الالسكان المدنيين، وأفراد القوات المسلحة

 حصاءات تتمتع بأوسع تغطية سكانية.إلنتاج ا

 ةالعمري ودالحد
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الفئات العمرية. جميع السكان من أنشطة عمل . في المبدأ، سيغطي النظام الوطني إلحصاءات العمل 67

عند للسكان في سن العمل، ووبغية االستجابة لشواغل سياسات مختلفة، ثمة حاجة إلحصاءات منفصلة 

الدولية حول  و المحدد في معايير االحصاءاتح، على الننشطة منتجةالعاملين في أ االقتضاء، لألطفال

 . الموضوع

 :السكان في سن العمل. بغية تحديد 60

ستثناءات المحددة في للعمل، واالالسن الدنيا مع األخذ بعين االعتبار )أ( يجب تحديد الحد األدنى للسن 

 لزامي؛االنظمة الوطنية، أو سن اتمام التعليم االالقوانين و

في  سكان البالغين، والنظرالتغطية شاملة ألنشطة عمل )ب( ال يجب تحديد حد أقصى للسن، بغية اتاحة 

 االنتقال بين العمل والتقاعد.

بحسب وجود برنامج منفصل إلحصاءات  ،. غير أن الحد األدنى للسن لجمع االحصاءات قد يختلف66

 . أو عدمه األطفال ةلاعم

 المصادر

. بشكل عام، تعتبر متنوعة مصادرمصدر بيانات واحد أو استخدام ب ،. يمكن تجميع احصاءات العمل64

؛ ومشاركتهم املة، التي تغطي السكان المقيمينوالقوى العحصاءات العمل االنسب لجمع إ المسوح االسرية

 مخصص عملغير النظامي، في االقتصاد في جميع الوظائف وجميع أشكال العمل، وبشكل خاص العمل 

 والعمل التطوعي.ب غير المدفوع، وعمل التدرّ ، الذاتي لالستهالك

 الناقص االستغالل لرصد أسواق العمل، والقوى العاملة المصدر االساسي لإلحصاءات  )أ( تعد مسوح

وفي عمل ، لملتحقين بعملواالشخاص ا ،وظروف العمل ،ونوعية الوظائف ،بما في ذلك البطالة للعمل،

النماط العامة لمشاركة السكان في إظهار اي مصدر مفيد، حين يكون الهدف . كما هب غير مدفوعتدرّ 

 العمل ملحقات حولوحدات مضافة قصيرة أو ، يمكن إلحاق . لهذه األغراضعملمختلفة من الأشكال 

القوى  بمسوحوالعمل التطوعي، ب غير المدفوع، وعمل التدرّ  ،الذاتي لالستهالك المخصصاالنتاجي 

ر، بحسب اس دوري أو مستمعينة فرعية منهم، على أس، أو جميع المستجيبين لكي يقوم بإتمامها ،العاملة

أو أخطاء المعاينة الواجبة لعبء المستجيبين والنوعية االجمالية للمسح، بما في ذلك  االقتضاء، مع المراعاة

 المعاينة. أخطاء خارج

والتطوع، والتعليم، والتدريب، ولعّل المسوح األسرية المتخصصة حول مواضيع مثل استخدام الوقت،  )ب(

وهجرة اليد العاملة مالئمة أكثر للقياس الشامل، والتحليل المعّمق للمشاركة في األطفال،  ةلاوعموالزراعة، 

بشكل  لتركيز على مجموعات فرعية من السكان. وتعّد مسوح استخدام الوقتأو لأشكال محددة من العمل، 

 المخصص العملعلى تم قضاؤه  والوقت الذي ،خاص مصدراً أساسياً لإلحصاءات حول المشاركة

على مستوى ، وواألسري الفردي ، بغرض إجراء تحاليل على المستوى، والعمل التطوعيالذاتي لالستهالك

ية توزيع ، لتسجيل كيفيوميات زمنية مفصلةلى استخدام ، المرتكزة إفالمنهجية المعتمدة فيهاالقتصاد الكلي. ا
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فترة ساعة لمدة يوم أو عدة أيام، خالل  17 اريؤدونها على مدوقتهم على انشطة مختلفة لن المستجيبي

ذات الصلة بالعمل، وتلك غير المرتبطة به، األنشطة  إلظهارتجعلها مالئمة بشكل خاص  مرجعية معينة، 

د يكون مفيداً في تطوير تقديرات حول تشكل مصدراً قفهي  ،بالتالي .بشكل متزامن أو متقطع ي تم تأديتهاالت

أشكال العمل المختلفة. ويمكن استخدامها كذلك لتقييم نوعية التقديرات حول  تشمل، يالعمل اإلجمالوقت 

استبيانات المسوح األخرى المرتكزة إلى األسر تحسين لالمأخوذة من مسوح أخرى، وحجم العمل و ةلاالعم

 المعيشية.

مثل المستويات المعيشية،  ،صلةة العامة التي تغطي مواضيع ذات )ج( يمكن استخدام المسوح األسري

والميزانية األسرية، لتلبية الحاجة إلى احصاءات حول العمل والقوى العاملة، من  والدخل واالنفاق األسري،

مناسب من الدقة.  بقدراحتساب التقديرات تيح فيه العينة الذي ت ضمن الحدادراج وحدات متخصصة، خالل 

 اً ومصدر للتنفيذ،، حين يكون مسح مخصص للقوى العاملة غير قابل ةمن حيث الكلف فعاالً  بديالً تشكل فهي 

، وسبل معيشة األسر، والفقر، وغيرها من النتائج إلسناد تحليل للعالقة بين أشكال مختلفة من العمل اً مهم

ويمكن أن تخدم مسوح أسرية أخرى، تركز بشكل أساسي على موضوع غير االجتماعية واالقتصادية. 

 وضع وأ، ةلا، في انتاج، بصورة خاصة، مقاييس للعمواإلسكان ،الصحةمثل  مباشر بالعمل،مرتبط بشكل 

فترة مرجعية قصيرة أو طويلة، على شكل متغّيرات  مدىعلى  العمل الرئيسي شكلالقوى العاملة، أو 

 توضيحية.

عينات  إعدادوتحديد معايير مرجعية، يشكل التعداد السكاني مصدراً أساسياً لإلحصاءات ألهداف  )د(

 هذا وينطبقتقديرات لمناطق جغرافية صغيرة، ولمجموعات صغيرة.  إنتاجورئيسية للمسوح األسرية، 

في مساكن جماعية،  القاطنينما يتعلق بغير المواطنين الذين يعيشون في البلد، واالشخاص  بشكل خاص في

مجال االستبيان مفصلة. غير أن مجموعات مهنية واالشخاص بدون أماكن إقامة ثابتة، باإلضافة الى 

على أسئلة قد يقتصر القياس  ،بالتاليو، تحد من المواضيع المتضمنة المرتبطة بالعمل، عتبارات تشغيليةاو

العمل الرئيسي للسكان، وتعكس الخصائص االساسية لألشخاص  شكلو ،أساسية تحدد وضع القوى العاملة

لهذا  حدث التوصيات الدولية، وفقاً ألالذاتي لالستهالك مخصصاً  الملتحقين بعمل، والذين يؤدون عمالً 

 المصدر.

كمصدر احصائي، مفيدة إلنتاج  هاستخداما حين يتم تطويرها بهدف. قد تكون السجالت االدارية، 60

خدمات المرتكزة الى على غرار تلك  ،. توفر السجالتلدعم تحليل التدفقاتمتكررة ومفصلة احصاءات 

تدريب وبرامج التعليم وال، ةالضريبي ةمنظواأل ،والضمان االجتماعي ،المعاشات التقاعديةنظام و، العمالة

ذات الصلة لفترات مرجعية السجل في أو  الخطةألشخاص المشمولين في حول ااحصاءات عمل  ،المهنيين

أشخاص عاملين في  قد تغطي االحصاءات ،بحسب الظروف الوطنيةو. مدتها شهر، أو فصل، أو سنة

 المدفوع جتدرالفي و ،العمل فرص تعزيز برنامجمشاركين في و السوق النظامي، ووحدات خارج السوق،

، باإلضافة مدفوعة وغير مدفوعة وفي برامج تدريب منظمةوفي خطط تلمذة غير مدفوعة، ، وغير المدفوع

يعبرون  هم عمال الذين االعتياديينعانات البطالة. يمكن الحصول على احصاءات حول المقيمين الى متلقي إ

إدارات العمل من ، موجب عقدالخارج بمال مهاجرين عاملين في ع وأعمال ألمد قصير،  وأالحدود للعمل، 

 مكاتب العمل. من و ، وحول حملة تصاريح العملفي الخارج
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. تعّد مسوح المنشآتمسوح لأطر مرتكزة إلى قوائم وميادين التعدادات االقتصادية أساسية لتطوير  إنّ . 64

ن يالمقيمين غير االعتيادي يشمل، بما مستخدمين، خاصة حول الذات صلة إحصاءات مصدر المنشآت

من فترات التي ، سنة، أو غيرها شهرالعاملين في وحدات المنتج المقيم، لفترات مرجعية تمتد على أسبوع، 

إلجمالي الوظائف كما أنها، الى جانب السجالت االدارية، أساسية إلنتاج تقديرات  .اً رف عنها مرتبُيص

شكل دخل الموظفين ولتكاليف العمل. إضافة الى ذلك، تلللوظائف الشاغرة، وفي البلد، و بحسب الصناعة

العمل التطوعي المرتكز التلمذة، والتدّرج، والتدّرب، وحول حول  للمعلومات مسوح مصدراً محتمالً هذه ال

 الى منظمة. 

حصول على استخدامها معاً لل يجدرومتكاملة، . يجب اعتبار هذه المصادر اإلحصائية المختلفة 45

حيث أمكن. يجب أن يسعى البرنامج الوطني لإلحصاءات الى ضمان استخدام ، مجموعات احصاءات شاملة

م اتساق النتائج وقابليتها وأن يقيّ  المتداخلة،والتعريفات والتصنيفات المشتركة، والفترات المرجعية  المفاهيم

 للمقارنة.

 

 مؤشراتال

تواتر ل وفقاً مجموعة مؤشرات تخدم األهداف األساسية لإلحصاءات لنشرها  لبلدان. يجب أن تختار ا42

سكان ككل، وتصنيفها لليجب احتساب المؤشرات و. 06كما هو موصى به في الفقرة  ارير ذات الصلة،التق

العلمي، التحصيل مستوى ، و)بما فيه صفات منفصلة للشباب( بحسب الجنس، والفئات العمرية المحددة

الصلة التي تأخذ بعين ذات  رية والريفية، وغيرها من الخصائصوالمناطق الحضوالمنطقة الجغرافية، 

 .االحصائيالتقديرات على المستوى دقة االعتبار 

الظروف الوطنية، يجب أن تتضمن المجموعة مؤشرات مختارة من بين المجموعات الثالث  تبيان. بغية 41

 ،الذاتي لالستهالك مخصصإنتاجي  عمل لرصد أداء سوق العمل، والمشاركة في ،45المحددة في الفقرة 

 .حجم العملوالعمل التطوعي، ولتقييم ب غير المدفوع، وعمل التدرّ 

 . إن المجموعات الثالث من المؤشرات لرصد أداء سوق العمل هي: 45

)أ( عدد األشخاص في القوى العاملة، واألشخاص خارج القوى العاملة، واألشخاص الملتحقين بعمل، 

 ،المحتملةوالقوى العاملة  ، واألشخاص العاطلين عن العمل،الوقت لجهة عمالة ناقصةحالة واألشخاص في 

 ؛العيشيةومنتجي المواد الغذائية 

مشاركة الالى السكان، نسبة  ةلابالسكان في سن العمل )مثالً، نسبة العم يتعلق في ما المحتسبة )ب( المعدالت

 بة منتجي المواد الغذائية للكفاف(؛ سفي القوى العاملة، ون
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المؤشرات أكثر من واحد من بين  من بينها التي يجب اختيار، للعمل الناقص االستغاللسات )ج( قيا

تركيبات ومراحل مختلفة من الدورة ، لتعكس طبيعة االستغالل الناقص للعمل في الرئيسية التالية

 : االقتصادية

 :: معدل البطالة1للعمل  الناقص االستغالل

 x255 ]/القوى العاملةعن العمل ونشخاص العاطلاأل [

 والبطالة:العمالة الناقصة لجهة الوقت  معدل مشترك بين : 2للعمل  الناقص االستغالل

 ](/القوى العاملةاألشخاص العاطلون عن العمل +عمالة ناقصة لجهة الوقت  االشخاص المنخرطون في  )[

x255 

 :4والقوى العاملة المحتملةمعدل مشترك بين البطالة : 3للعمل  الناقص االستغالل

 x255 ](الموسعة القوى العاملة المحتملة(/)القوى العاملة +األشخاص العاطلون عن العمل)[ 

 :الناقص للعملستغالل لالمقياس مركب لقصور : 4للعمل  الناقص االستغالل

القوى العاملة المحتملة(/)القوى + العاطلون عن العمل  +عمالة ناقصة لجهة الوقت حالة األشخاص في )[ 

 x255 ](الموسعة العاملة

 األخرى: للعمل الناقص االستغالل)د( تتضمن مقاييس 

(i معدل بطالة طويل األمد ) ما يختص بالقوى العاملة؛محتسب في 

(ii ) ع.والدولية حول الموض االحصاءات معايير، بحسب العمالة الناقصة لجهة الوقت حجم معدل 

 لالستهالك مخصصإنتاجي  الخاصة بالسكان في سن العمل المنخرطين في عمل مؤشراتالتتضمن  .47

  :عمل تطوعيفي وب غير مدفوع، عمل تدرّ وفي  ،الذاتي

 منتجي السلع لالستخدام الخاص؛  نشطةبحسب مجموعة االمشاركة، ومقاييس الحجم معدل األعداد و)أ( 

بحسب مجموعة انشطة مزودي الخدمات لالستخدام  )ب( األعداد ومعدل المشاركة، ومقاييس الحجم

 الخاص؛

 برنامج المتدربين بدون أجر؛ بحسب نوع ، ومقاييس الحجم المشاركة معدل )ج( األعداد و

)وحدات السوق/وحدات  الوحدة االقتصادية)د( األعداد ومعدل المشاركة ، ومقاييس الحجم بحسب نوع 

 للعمال المتطوعين. خارج السوق/األسر المعيشية( 

                                                           
4
 يحل مكان التخفيف االختياري لمعيار "البحث عن عمل" في المعايير السابقة.  
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لكل شكل الدولية حول وقت العمل، االحصائية لمعايير وفقاً ل ،حجم العملحول . يجب إعداد مؤشرات 40

 : التي العمل ألنشطة، من أشكال العمل

 1550للعام  ضمن نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات القومية تقع)أ( 

 ، لكن ضمن الحد االنتاجي العام.1550للعام  نطاق الحد االنتاجي لنظام الحسابات القومية تتعدى)ب( 

تدابير إضافية لرصد أداء سوق العمل المتصل  ن مجموعة المؤشرات الوطنيةضمّ ت. على البلدان أن 46

 بشكل خاص بـ:

وفقاً لمعايير )أ( االقتصاد غير النظامي، خاصة العمالة في القطاع غير النظامي، والعمالة غير النظامية، 

 االحصاءات الدولية ذات الصلة؛

 أشخاص ملتحقون بعمل، ما يشير إلى ضغط على التي يؤديها)ب( األنشطة من أجل "البحث عن عمل" 

 سوق العمل؛

أحوال عمالة غير مالئمة بفعل المهارات، أو الدخل، أو وقت العمل المفرط، وفقاً لمعايير االحصاءات )ج( 

 الدولية ذات الصلة؛

 ركود في العمل في صفوف العاملين لحسابهم الخاص؛)د( 

 األوضاع في سوق العمل، وضمن العمالة.)ه( إجمالي تدفقات سوق العمل بين 

والفقر وسبل العيش، يجب أن تسعى  أشكال العمل المختلفة، بغية رصد ظروف العمل، والعالقة بين. 45

بشكل متسق مع و، بصورة منتظمةبنوعية العمل بالعمل الالئق، وذات صلة  الدول الى احتساب مؤشرات

مثل معدالت األجر والتفاوتات  ،الدخل الفقر الناجم عنخاصة قياسات وباحتياجات السياسات الناشئة، 

 . وتوزيع الدخل مليناالفقراء العوالمنخفض 

 وتحليل جدولة

الجنس، والفئات وبشكل خاص خصائص المهمة، وفقاً للبشكل منهجي، . يجب تبويب احصاءات العمل 40

 والريفية.  ريةالمناطق الحض المنطقة، بما في ذلكبحسب و العمرية المحددة، ومستوى التحصيل العلمي

 يجب أن يتألف التبويب من: ،مشاركة في سوق العمل. بغية الحصول على تحليل وصفي لل44

)التدفقات  نتقالواال ؛للعمل الناقص االستغاللالقوى العاملة وفئة  حالةبحسب  ،السكان في سن العمل)أ( 

 اإلجمالية( بين الحاالت، حيث أمكن؛ 
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خارج القوى العاملة، بحسب خصائص وظيفتهم والعاطلين عن العمل، و)ب( االشخاص الملتحقين بعمل، 

وحدات )نوع الوحدة االقتصادية ، وةلافي العم حالةأو االخيرة، مثل الصناعة والمهنة، وال الحالية االساسية

مكان الجغرافي ل وقعالقطاع المؤسسي والمو(، سر معيشية/أة خارج السوقنظاميغير وحدات /ةنظاميسوق 

أوقات عمل محددة على أساس العمل، وشرائح ب المرتبطشرائح محددة من الدخل ونوع االجر، و، لعملا

 الدولية ذات الصلة؛ االحصاءات وفقاً لمعاييرالساعة، 

سمح بإجراء تحديد ما ي ،للبحث عن عمل الزمنيةطول المدة ( االشخاص العاطلين عن العمل بحسب )ج 

 عاطلين عن العمل ألجل طويل.منفصل لألشخاص ال

بشكل  أن تستخدم ،التالية بديلةالتصنيفات لل خارج القوى العاملة، يمكنشخاص األ. بالنسبة لتحليل 05

 أو اجتماعيةعوائق أو ب ،ط الضوء على مجموعات فرعية متأثرة بفعل االحباطيتسلل ،منفصل أو مجتمع

 . أمام االستخدام الجنسنوع مرتكزة الى  عوائق اقتصادية أو

 بسوق العمل، االشخاص خارج القوى العاملة ارتباط )أ( مدى 

(i ) ؛الياً"ح متوفرين"ولكن غير  "يبحثون عن عمل"االشخاص الذين 

(ii االشخاص الذين ال )"؛حالياً" متوفرين"لكن  ،"يبحثون عن عمل 

(iii االشخاص الذين ال )"؛، لكن يريدون االلتحاق بعملحالياً" متوفرين"وغير  "يبحثون عن عمل 

(iv االشخاص الذين ال )"ال يريدون االلتحاق بعمل ؛ الذين، حالياً" متوفرين"وغير  "بحثون عن عملي 

بالعمل:  لعدم رغبتهمأو ، وكونهم "متوفرين حالياً"لعدم و، عن عمل" البحث"االسباب الرئيسية لعدم )ب( 

، رفض العائلة(؛ عائلية )حمل، وجود أطفال صغار ؛ دواع  (دراسة ،إعاقة ،بهم لمّ أمرض أسباب شخصية )

المؤهالت أو أو الى الخبرة،  افتقارجاد وظيفة مالئمة، ي)فشل سابق في اأسباب مرتبطة بسوق العمل 

يافعاً جداً أو  الشخصطقة، اعتبار في المنف تتناسب مع مهارات الشخص، عدم توفر وظائالوظائف التي 

، طرق، وسائل نقل، (؛ غياب البنى التحتية )أصولمن قبل أصحاب العمل المحتملين جداً في السن اً كبير

 ؛نفورصادر أخرى للدخل )معاشات تقاعدية، بدالت االيجار(؛ خدمات عمل(؛ م

، الذاتيالفئات التالية: دراسة؛ إنتاج سلع لالستخدام  ضمن ،)ج( وضع النشاط الحالي، بحسب التصور الذاتي

الرعاية الذاتية )بفعل الدراسة؛  ؛غير مدفوعب عمل تدرّ  الستخدام الخاص؛ عمل تتطوعي؛توفير خدمات ل

 اجتماعية، ثقافية، استجمامية(.مرض أو اعاقة(؛ أنشطة ترفيهية )

، يمكن إعداد غير مدفوعب عمل تدرّ  بغية تحليل خصائص وشروط عمل األشخاص المنخرطين في. 02

بحسب الصناعة والمهنة، وشرائح أوقات عمل محددة على أساس الساعة، ونوع البرنامج ومدته،  تبويبات

  ، وطبيعة الشهادة.وخصائص العقد وتغطيته، ووجود رسوم مشاركة
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العمل في والذاتي  لالستهالك مخصصاالنتاجي ال العملالمشاركة في  حولتبويبات . يجب تقديم 01

محددة لساعات زمنية مجموعات االنشطة وبحسب شرائح  حسبب ،التطوعي، ولتقييم مساهمتها في االقتصاد

)وحدات سوق/وحدات  في حالة العمل التطوعي، يجب تقديمها أيضاً بحسب نوع الوحدة االقتصاديةوالعمل؛ 

 .خارج السوق/األسر المعيشية(

 بشكل مفيد كما يلي:ذاتي العمل انتاجي مخصص لالستهالك . يمكن تصنيف االشخاص العاملين في 05

 ؛الذاتيلالستخدام  وخدماتمنتجو سلع )أ( 

 ؛ال ينتجون أي سلعلالستهالك الذاتي  خدمات زودوم)ب( 

 .سلع لالستهالك الذاتي ال يوفرون أي خدمات)ج( مزودو 

المنخرطين في األشخاص  حول اندماجهم في سوق العمل، ثمة حاجة لتبويباتالضوء على . بغية تسليط 07

على  ،تطوعيالمنخرطين في عمل االشخاص و ومنتجي الطعام للكفاف،، عمل انتاجي لالستهالك الذاتي

 التي ينتمون اليها، والخصائص ذات الصلة. للعمل الناقص االستغاللفئة و ،هم في القوى العاملةحالتأساس 

ا من السياسات لسياسات العمل، وغيرهتوفير معطيات ألهداف خاصة باالقتصاد الكلي، وبغية   .45

في وحدات المنتج حول عدد الوظائف اإلجمالي تبويبات حاجة لثمة بنوعية العمل، ذات صلة  االجتماعية

على أساس  لمن وقت العم وشرائح محددة خصائص مختارة، خاصة بحسب الصناعة، على أساس  ،المقيم

وحدات سوق غير نظامية/وحدات خارج /ةنظاميوحدات سوق ) نوع الوحدة االقتصاديةوبحسب  الساعة،

 األسر المعيشية(. السوق/

غالباً ما تعتمد على خصائص على أشكال أخرى من العمل، وفي  . نظراً لكون المشاركة في االستخدام06

مستوى العائلة أو األسرة المعيشية، خاصة في المناطق الريفية ضمن البلدان النامية، حيث العمل منظم 

 إّنه لمن الضروري إعداد تبويبات لـ:على أساس األسرة المعيشية أو العائلة الموسعة، بشكل كبير 

يحتاجون إلى  ، وبحسب وجود معالين أو أشخاصائلي)أ( األشخاص الملتحقين بعمل، بحسب الوضع الع

 ؛رعاية )أطفال صغار، مسنين، غيرهم(

العمل  شكلوى العاملة، وهم في القحالتاألسر المعيشية، بحسب عدد األفراد في سن العمل، وفقاً ل)ب( 

العمل بأجر، عن ومل للحساب الخاص، ، وبحسب مصادر الدخل الرئيسية )الدخل المتأتي عن العرئيسيال

 وبحسب شرائح الدخل األسري؛، ومصادر أخرى(، ذاتيال هالكعمل االنتاج لالستو

مواد غذائية ليس أي من افرادها ملتحقاً بعمل، وأسر معيشية تضم أفراداً هم منتجو )ج( أسر معيشية 

االجتماعية مصادر الدخل الرئيسية، وغيرها من الخصائص والتركيبة، وللكفاف، بحسب الحجم، 

 واالقتصادية ذات الصلة.

 



 

 

 
Resolution concerning work statistics (ARABIC).docx 27 

 

 

    تقييم، التواصل، والنشرال

على ، وغيرها من المتطلبات، يير االحصائيةاأن تتقيد بالمع بلدان. لدى إعداد إحصاءات عمل، على ال04

التوجيهية  ، والمبادئاألساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة النحو الوارد في المبادئ

لخبراء أقرها المؤتمر الدولي السادس عشر حول ممارسات النشر بالنسبة إلى إحصاءات العمل، التي 

 (.2440العمل ) إحصاءات

، لإلحصاءاتكجزء من البرنامج الوطني  تعزيز تفسير دقيق لنتائج االحصاءات المعّدةو تسهيلبغية  .00

، إلى جمع البيانات، االحصاءات، من التخطيط إلى التصميميجب وضع اجراءات لرصد نوعية عملية انتاج 

، واإلشارة إلى الحاالت التي تكون فيها السالسل الزمنية ذات أهمية على ومعالجتها، وتقديرها، ونشرها

 .المستوى االحصائي

، الحكومة تشمللنشر احصاءات رسمية  إعالمية تغطيةب تتمتع سليمةاتصال . ويعد تطبيق استراتيجية 04

. ويجب أن تضمن هذه ، مهماً بقدر برامج جمع البيانات بحد ذاتها، والجمهوروالشركاء االجتماعيين

 عدم التحّيز، على أساس االستراتيجية أنه يتم توفير احصاءات العمل من خالل وكالة االحصاءات الرسمية

 تجاه جميع مستخدمي االحصاءات، بما في ذلك الوحدات الحكومية األخرى.

 الناقص واالستغالل، ، والقوى العاملةشكال العمل المختلفةرسمية حول أالحصاءات االيجب نشر . 45

شرها على يمكن نكما  .الممكن والمتاح ضمن الحدااللكتروني  ذلك النسق متنوعة، بما في بأشكال للعمل

هائية الن لإلحصاءات، يليها تقارير كاملة يةرئيسالتجميعية القيم لباولية سريعة مراحل، مرفقة بتقارير أ

بشكل  خدام من الجميع،المتاحة لالستوجودة كما يجب توفير الملفات الم بات الموصى بها.المفصلة في التبوي

ومحافظ على  مغفلة الهوية بيانات جزئيةمجموعات )أي  ضمن الحفاظ على سرية األشخاص والمنشآتي

 المستخدمين المهتمين.سريتها( للمحللين وغيرهم من 

أو أقل تواتراً، أو سنوي، سنوي،  دون. بغية تعزيز شفافية اإلحصاءات، سواء تم اعدادها على أساس 42

، مع ايالء اهتمام حض الدول على رفع تقارير حولها، وأن تكون مرفقة بالمعلومات المنهجية المالئمةتُ 

؛ حجم العينة وتصميمها، الطرق المستخدمة لجمع البيانات؛ عاريفخاص لـ: النطاق والتغطية؛ المفاهيم والت

؛ ، بما في ذلك التعديالت الموسمية أو إجراءات االسنادبحسب االقتضاء؛ اي تقديرات أو طرق تعديلو

معدالت االستجابة، واألخطاء المعيارية ذات  ت نوعية البيانات ودقتها، بما في ذلكحيث أمكن، قياساو

 .غير ناتجة عن المعاينةوأخطاء  حيث أمكن،، اميم المسوح المعقدةتص المتأتية عن الصلة

 وعنالسالسل الزمنية أو المؤشرات الجديدة، المتأتية عن هذا القرار  وأ، تأثير التنقيحات تقييمجدر ي. 41

 يجب اإلشارة إليها وتوثيقها بشكل مالئم، قبل نشرها. محددة فترة على مرّ  ة،السالسل السابقالتغيرات في 

 بعد تطبيقها. مدة سنة على األقللسالسل مزدوجة، توقعات أو نشر من خالل  بما في ذلك

 رفع التقارير على المستوى الدولي
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بشكل روتيني إلى رفع تقارير أن تسعى  بلدانعلى ال، رفع التقارير على المستوى الدولي. بالنسبة إلى 45

 للعمل الناقص االستغالل حول والقوى العاملة، وبشكل خاص المؤشرات الرئيسيةعمل الاحصاءات حول 

، و 5 للعمل الناقص ، واالستغالل1للعمل  الناقص االستغاللو، 2للعمل  الناقص من بين االستغالل)

ريفية، وقدر اإلمكان، ال، بحسب الجنس، والمناطق الحضرية/ككل للسكان( 7للعمل  الناقص االستغالل

لعمرية التي ا شرائحويجب استخدام ال والفئات العمرية المعيارية.ي األوسع، مالعلالتحصيل مستويات بحسب 

الذين الشريحة العمرية الدنيا إلى األشخاص تشير للقيم التجميعية الرئيسية، حيث  تمتد على خمس سنوات

وما فوق.  40القصوى إلى األشخاص في سن الـ  العمريةعاماً، والشريحة  24و 20بين تتراوح أعمارهم 

 0 تمتد علىعلى أساس شرائح عمرية  اغل إزاء دقة التقديرات التقسيموفي الحاالت التي تعيق فيها الشو

عاماً،  17إلى  20شرائح  تتضمنيجب أن  ،حوال، يمكن استخدام شرائح عمرية أوسع؛ في جميع األسنوات

 عاماً وما فوق. 40، وعاماً  47إلى  60عاماً،  67إلى  00عاماً،  07إلى  50عاماً،  57إلى  10

قابلة للتحويل ، أن تتقيد أو أن تكون إحصاءات العمل والقوى العاملةالتصنيفات المطبقة في على . يجب 47

 والتصنيف ،العمالة لحالة الدولي التصنيف، مثل المعيارية الدولية التصنيفاتمن النسخة األحدث لتتقيد ب

التصنيف الدولي و ،االقتصادية األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيفو ،للمهن الموحد الدولي

، الربح تستهدف ال التي للمنظمات الدولي والتصنيف ،لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت

 حسب االقتضاء.، التصنيف الدولي الموحد للتعليمو

الترويج للشفافية، وقابلية االحصاءات التي يتم رفعها على المستوى الدولي للمقارنة، تعزيز وبهدف ال. 40

، بما في ذلك إلى تجميع ونشر معلومات مالئمة حول المصدر، والتغطية، والمنهجيات المتبعة بلدانال حضتُ 

االحصاءات عايير مأي انحرافات عن المفاهيم الوطنية، والتعريفات، والفترات المرجعية، مع اإلشارة إلى 

اجراءات جمع ومعالجة البيانات الخاصة بها، و تعديل تصميم أ بلدانالدولية ذات الصلة. بالتالي، على ال

ذات صلة،  مفاهيم وتعريفات وطنية إحصائية أو إدارية أي اختالفات بينبتوثيق كامل إجراء تيح لها بشكل ي

الرئيسية، ورفع تقارير بها، على أساس كل من القيم التجميعية وهذا القرار، وحيث أمكن، احتساب 

 التعريفات الوطنية والدولية.

 المستقبليةاألعمال 

على منظمة العمل الدولية أن تجري عملها من خالل آلية تعاونية بين ، هذا القرار . بغية تعزيز تطبيق46

 ، والمنظمات الدولية، واإلقليمية، ودون اإلقليمية، وممثلي العمال وأصحاب العمل، مع التركيز على: البلدان

 ؛نشر وايصال هذه المعايير، وتأثيرها، وتفسيرها على نطاق واسع )أ(

تكون متوفرة في ثالث لغات رسمية، وفي لغات إعداد أدلة تقنية، وأدوات نموذجية لجمع البيانات، )ب( 

 بدعم من مؤسسات شريكة؛أخرى، 

 )ج( إجراء المزيد من العمل المفاهيمي والمنهجي، بما فيه إجراء االختبارات؛

 تشاطر الممارسة السليمة بين البلدان؛)د( 
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ودوائر ، خاصة لوكاالت االحصاءات الوطنية، )ه( المساعدة التقنية من خالل التدريب، وبناء القدرات

 ؛ ومختصةالوزارات الاالحصاءات ذات الصلة في 

 تحليل إحصاءات العمل وعرضها.)و( 

 

دون اإلقليمية، واإلقليمية والدولية مع البلدان المهتمة، والمنظمات  على منظمة العمل الدولية، بالتعاون. 44

قياس  على مستوى، في ما يتعلق بهذا القرارأعمال منهجية أن تتابع إجراء  وممثلي العمال وأصحاب العمل

بالمهارات، وبالدخل المرتبط بالعمالة، وبوقت العمل االستغالل الناقص، أو العمالة غير المالئمة ذات الصلة 

اعتماد معايير بغية  ،لخبراء إحصاءات العمل العشرينالمؤتمر الدولي المفرط، ورفع تقرير حولها إلى 

         .مستقبلية دوليةاحصاءات 


