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ن التشغيل وخلق الوظائف مثالً من خالل  ي تركز عىل تحف�ي
سياسات سوق العمل النشطة: سياسات سوق العمل ال�ت

ة والمتوسطة،  ، وتعزيز المؤسسات الصغ�ي ي
، والتدريب وإعادة التدريب المه�ن ن خطط العمل العام، وإعانات التعي�ي

. والعمل للحساب الشخصي

فادة  ي بها يفيد أحد قطاعات القتصاد قطاعاً آخر. فمثالً، هناك روابط لالإ
الروابط الخلفية والأمامية:  الطرق ال�ت

نتاج السلع  ي أحد القطاعات مكونات  لإ
ي أحد القتصادات، حيث تكون السلع المنَتجة �ن

ن القطاعات �ن والستفادة ب�ي
ي قطاع آخر. 

�ن

. وتحدد  ن ن أصحاب العمل والعامل�ي المفاوضة الجماعية: المفاوضات الحرة والطوعية لتنظيم العالقات ب�ي
ي مجموعات، 

وط التشغيل. وقد يتفاوض أصحاب العمل بشكل منفرد أو �ن المفاوضة الجماعية ظروف العمل و�ش
ي وحدة داخل مؤسسة أو عىل 

كما قد تتفاوض منظمة أو أك�ش من منظمات العمال. ويمكن أن تحدث المفاوضة �ن
. ي

مستوى المؤسسة أو عىل المستوى القطاعي او القليمي او الوط�ن

أفراد الأرسة العاملون المساهمون العاملون من أفراد الأ�ة أو الذين يعيشون مع شخص ما يعمل لحسابه 
ي العمل، وأحياناً يكون ذلك بدون أجر. والأمثلة عىل ذلك قد تكون نشاط أ�ي صغ�ي أو 

الخاص ويساعدونه �ن
ة. مزرعة أ�ية صغ�ي

ات  نفاق خالل ف�ت سياسة معاكسة للدورات القتصادية: هي سياسة اقتصاد كىلي تحفز من خاللها الحكومة الإ
ات الطبيعية من النمو القتصادي.  ات الطفرات والف�ت ي بفضلها »فسحة مالية« خالل ف�ت

النتكاسات وتب�ن

ي أيضاً 
ي ظل حماية اجتماعية مالئمة. ويع�ن

ي الذي تُحمى فيه الحقوق �ن
العمل الالئق: العمل المثمر ذو المردود الكا�ن

ن الدخل. ، من منظور أنه ينبغي للجميع التمتع بإمكانية الوصول لفرص تمكنهم من تأم�ي ي
العمل الكا�ن

العمال المثبطة عزيمتهم الأفراد الذين يريدون العمل، ولكنهم ل يسعون للعمل لأنهم ل يعتقدون أن هناك 
ي الوقت الراهن، يُحتسب العاملون المثبطة 

ي ضوء المعاي�ي الإحصائية الدولية �ن
وظيفة مناسبة لهم متوافرة. و�ن

ي إحصاءات التشغيل.
ن اقتصادياً ويوجدون خارج القوة العاملة. ول يظهرون �ن متهم عىل أنهم غ�ي نشط�ي ن ع�ي

ي يحملها الفرد، وتعزز قدرته عىل الستفادة من فرص 
القابلية للتشغيل:  مصطلح يرتبط بالكفاءات والمؤهالت ال�ت

التعليم والتدريب المتاحة من أجل الحصول عىل العمل الالئق

ي قطاع 
ي سيتم خلقها نتيجة لتغ�ي �ن

يرادات ال�ت ات لعدد الوظائف والإ عوامل مضاعفة التشغيل والدخل: مؤ�ش
. ن مع�ي

ي القتصاد وسوق 
ي تعوق خلق العمل الالئق �ن

تشخيص التشغيل: بيان قائم عىل البحوث يحدد الفرص والقيود ال�ت
العمل.

A-Z
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ي الناتج. وتُعرَّف مرونة 
ي التشغيل مع النمو �ن

 مرونة التشغيل: مقياس عددي للنحو الذي يتغ�ي فيه النمو �ن
ي الناتج 

التشغيل عىل أنها نقطة تغي�ي متوسط النسبة المئوية لمجموعة سكانية معينة عند وجود تغ�ي نسبته 1% �ن
ي 

ن بحساب حجم أو عدد الوظائف ال�ت ي قطاع ما يسمح للمحلل�ي
ة مختارة. ومعرفة مرونة التشغيل �ن عىل مدار ف�ت

يمكن خلقها من خالل تطوير هذا القطاع. 

يعات حماية العمل: ُعرف من أعراف سوق العمل يهدف زيادة الأمن الوظيفي. فكل بلد تقريباً لديه قيد  ت�ش
يعات القواعد والقيود  يع أساسي واحد عىل الأقل لحماية التشغيل. ومن الأمثلة المعروفة لتلك الت�ش التنفيذ ت�ش

ن والفصل من العمل. المنظمة للتعي�ي

ة زمنية  ي ما يتعلق بالتشغيل خالل ف�ت
ام سياسي واضح عىل أعىل مستوى بتحقيق نتيجة �ن ن هدف التشغيل: ال�ت

ة الزمنية المحددة لبلوغ هدف التشغيل ضمن إحدى الدورات السياسية، مثل دورة  محددة. وعادة، تقع الف�ت
النتخابات. 

ي أحد القتصادات إذ يوفر 
نسبة التشغيل مقابل عدد السكان: مقياس أساسي لفهم الطلب الإجمالي عىل العمل �ن

ن من اجمالي  المعلومات حول قدرة هذا القتصاد عىل خلق فرص العمل.  ويُعرَّف عىل أنه نسبة الأشخاص العامل�ي
ي سن العمل.

عدد السكان �ن

 بوابة سياسات التشغيل EmPol Gateway: قاعدة بيانات خاصة بمنظمة العمل الدولية توفر معلومات حول 
ي العالم.

سياسات التشغيل �ن

 . ي ي ما يتعلق بالعمالت الأخرى وسوق الرصف الأجن�ب
ي تدير بها الدولة عملتها �ن

نظام سعر الرصف: الطريقة ال�ت
كة. وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة النقدية، اذ يتأثر كالهما بالعديد من العوامل المش�ت

ي القتصاد. والعوامل الرئيسية للسياسة المالية هي 
ن بها الحكومة للتأث�ي �ن ي تستع�ي

السياسة المالية: المقاييس ال�ت
نفاق الحكومي يمكنه أن  ي الإ

ائب و�ن ي الرصن
اض. فالتغ�ي �ن يرادات( والق�ت ائب )الإ نفاق الحكومي )النفقات(، الرصن الإ

يؤثر عىل النشاط القتصادي وتوزيع الدخل.

ي سياق الحديث عن عدم المساواة القتصادية، 
ن الجندرين �ن ن الجندرين: يش�ي مصطلح الفجوة ب�ي الفجوة ب�ي

ن المرأة والرجل. وهناك جدل دائر حول كم من هذه  ي الأدوار الجتماعية والقتصادية والأجور ب�ي
إل الختالفات �ن

ن ن الجندرين أو الختيارات المرتبطة بنمط الحياة أو التمي�ي الالمساواة ناجم عن الختالفات ب�ي

ي الحفاظ 
ي الوقت عينه بشكل كب�ي �ن

: التشغيل الذي يفيد القتصاد ويساهم �ن اء والقتصادالأخرصن الوظائف الخرصن
اء هي وظائف لئقة تقلل من استهالك الطاقة والمواد الخام وتحد  عىل جودة البيئة أو استعادتها. والوظائف الخرصن

من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعمل عىل تقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم اليكولوجية واستعادتها.
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ي لبلد ما. وهو يش�ي 
: الناتج المحىلي الإجمالي هو المقياس الرئيسي للناتج القتصادي الوط�ن الناتج المحلي الإجمالي

. ن ي اقتصاد مع�ي
ال القيمة الإجمالية لكافة السلع والخدمات المنتجة �ن

: مقياس إجمالي الناتج لأحد البلدان الذي يحتسب بقسمة الناتج المحىلي  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
ي هذا البلد.

الإجمالي عىل عدد السكان �ن

: قيمة إحصائية )مثل مستوى التشغيل( تش�ي إل الحالة الصحية لالقتصاد أو لحال التشغيل. وتلك  المؤرسش
ات: معدل البطالة،   ي المستقبل. ومن هذه المؤ�ش

ات تمكننا من تحليل الأداء القتصادي والتنبؤ بالأداء �ن المؤ�ش
. ، والناتج المحىلي الإجمالي ن ومؤ�ش الأسعار للمستهلك�ي

ي 
ي الأسعار ع�ب القتصاد بأكمله تسمى تضخماً،  بينما انخفاض الأسعار يع�ن

التضخم والنكماش: الزيادة �ن
ات. والتضخم يحدث عندما ينمو القتصاد  ات الأسعار لقياس هذه التغ�ي ن القتصاديون بمؤ�ش النكماش. ويستع�ي

نمواً �يعاً، أما التدهور القتصادي فيؤدي إل النكماش.

ي حدود نطاق 
استهداف التضخم: سياسة نقدية يحاول فيها البنك المركزي الحفاظ عىل مستوى التضخم �ن

مستهدف معلن - وعادة يكون ذلك بتعديل أسعار الفائدة. وتقول النظريات أن التضخم هو دللة عىل زيادة كمية 
الأموال المتداولة، ولذلك فتعديل أسعار الرصف سوف يزيد أو ينقص هذه الكمية، مما يؤدي ال التضخم.

تيبات الرسمية بتغطية كاملة أو تغطية غ�ي كافية، سواء  ي ل تشملها ال�ت
القتصاد غ�ي المنظم: كافة الأنشطة ال�ت

ائب. ويش�ي  تيبات الحماية بقانون العمل، والأجور والمنافع الرسمية، ودفع الرصن قانوناً أم ممارسًة، ومن هذه ال�ت
، حيث يحدث النشاط  لي

ن نتاج، مثل المؤسسات غ�ي المنظمة أو العمل الم�ن المصطلح أيضاً إل طبيعة وحدة الإ
القتصادي من دون رقابة رسمية كنشاط نظامي.

العمل غ�ي المنظم: العمل الذي يفتقر إل أوجه الحماية الجتماعية والقانونية ومنافع التشغيل. وهذه الوظائف 
لية. ن ي القطاع المنظم أو القطاع غ�ي المنظم أو الأعمال الم�ن

قد توجد �ن

ة أو غ�ي العتبارية أو  القطاع غ�ي المنظم: يتألف القطاع غ�ي المنظم من المؤسسات غ�ي المسجلة أو الصغ�ي
ي إنتاج السلع والخدمات للسوق، وإن كانت مشاركة جزئية عىل أقل تقدير. وتكون المؤسسة 

الخاصة المشاركة �ن
ائب والضمان الجتماعي،  ن الرصن ن التجارة، وقوان�ي ن وطنية، مثل قوان�ي غ�ي مسجلة عندما ل تُسجل بموجب قوان�ي

ن فيها عن عدد  ن الدائم�ي ة عندما يقل عدد الموظف�ي ن التنظيمية لالتحادات المهنية. وتعت�ب المؤسسة صغ�ي والقوان�ي
. وتكون المؤسسة غ�ي اعتبارية إذا لم  ي

(. ويتحدد هذا العدد وفقاً للسياق الوط�ن ن ن )مثالً، خمسة موظف�ي مع�ي
مساك بمجموعة كاملة من  ي العادة عدم الإ

ي �ن
تكن كياناً قانونياً تم تأسيسه بشكل مستقل عن مالكيه. وذلك يع�ن

، مثل تحض�ي الأغذية ورعاية  لي
ن الحسابات. اما عند إنتاج الأفراد للسلع أو الخدمات فقط لستهالكهم الشخصي الم�ن

الأطفال، فال يعد ذلك من أنشطة القطاع غ�ي المنظم.
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ي 
أعراف العمل »القواعد والممارسات والسياسات - سواء كانت رسمية أم غ�ي رسمية، كتابية أم غ�ي كتابية - ال�ت

ي أصبحنا 
ن العمل ال�ت تؤثر كلها عىل كيفية �يان سوق العمل. وهذه الأعراف تكون واضحة وطويلة الأمد مثل قوان�ي

ي تعكس آراء المجتمع، 
ها بمثابة حقوق شاملة، ولكنها أيضاً تضم ضمن نطاقها الممارسات غ�ي الرسمية ال�ت نعت�ب

ي تتالسش وتعاود الظهور وفقاً لحالة السياسات«.
ة الأجل ال�ت والسياسات قص�ي

 )Berg, J. and Kucera, D. 2008. In defence of labour market institutions: Cultivating justice in the 
developing world )Geneva and London, ILO and Palgrave Macmillan(, p. 11(.

( المحققة لكل وحدة عمل  إنتاجية العمل: تمثل الحجم الكىلي للناتج )تُقاس من حيث الناتج المحىلي الإجمالي
.) ن )تُقاس من حيث الأشخاص العامل�ي

. البطالة طويلة الأجل: تُعرَّف عادة عىل أنها البطالة المستمرة عىل مدار 12 شهراً أو أك�ش

ن مقابل أجر الذي يقل إجمالي  عمالة منخفضة الأجر: يُعرَّف معدل العمالة منخفضة الأجر عىل أنه عدد العامل�ي
ي البلد.

ي متوسط أجر الساعة �ن
ي كافة الوظائف عن ثل�ش

أجور الساعة الخاصة بهم �ن

: أحد فروع القتصاد المختص بدراسة الجوانب العامة وطريقة عمل أحد القتصادات الوطنية أو  القتصاد الكلي
عداد السياسات القتصادية  قليمية أو العالمية. وتُستخَدم نماذج وتوقعات القتصاد الكىلي من جانب الحكومات لإ الإ

اتيجيات العمل.  ى لصياغة اس�ت كات الك�ب وتقييمها، ومن جانب ال�ش

ة الحجم أو العامة، مثل  : دراسة القتصاد ككل. وهي تختص بالعوامل القتصادية كب�ي نظرية القتصاد الكلي
نتاجية الوطنية. أسعار الفائدة والإ

: سياسة حكومية تستهدف القتصاد ككل من أجل تعزيز الأهداف الشاملة مثل العمالة  سياسة القتصاد الكلي
ي سعر 

ات �ن ي سياسة القتصاد الكىلي هي التغي�ي
الكاملة، واستقرار الأسعار، والنمو القتصادي. والأدوات الرئيسية �ن

نفاق العام، وهي ما  ائب والإ ي الرصن
ات �ن الرصف وكمية النقد المتداولة، وهي ما تُعرف بالسياسة النقدية، والتغي�ي

تعرف بالسياسة المالية.

السياسة النقدية: إجراء تستخدمه السلطة النقدية لبلد ما، مثل البنك المركزي، للسيطرة عىل كمية النقد 
. وتتضمن  ن ن من أجل تعزيز النمو والستقرار القتصادي�ي المتداولة. وهو ما يتم عادة باستهداف سعر رصف مع�ي

أهدف السياسة النقدية عادة استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

تأث�ي عوامل المضاعفة:  انظر عوامل مضاعفة التشغيل والدخل. 
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ة زمنية. اتيجيتها اللتان تحددان أولوياتها للتنمية عىل مدار ف�ت اطار التنمية الوطنية: سياسة البلد واس�ت

سياسة التشغيل الوطنية: رؤية وخطة عملية شاملة لتحقيق أهداف التشغيل الخاصة ببلد ما، حيث تخلق إطاراً 
ن مثل  كاء الجتماعي�ي يتضمن ويربط كافة أصحاب المصلحة - الحكومة، والمؤسسات المالية الدولية، والصناعة، وال�ش

. ي
نقابات العمال ومجموعات المجتمع المد�ن

الغاية: بيان موجز وواضح ومحدد يصف ما سوف تحققه السياسة. والغايات عبارة عن إنجازات واسعة النطاق 
ورسمية وطويلة الأجل وقائمة عىل حل المشاكل. 

ي إحدى السياسات. والناتج يصف قابالً للقياس متوقع حدوثه خالل 
الناتج: بيان ملموس حول التأث�ي المنشود �ن
ي محدد. ويرتبط الناتج دائماً بغاية.

إطار زم�ن

دراك نواتج السياسة.  ة لالإجراءات المتخذة لإ ي سياق التخطيط لالإجراءات، النتائج المبا�ش
ي المخرج، �ن

المخرج:  يع�ن

ن  : العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص من دون ترتيب عمل رسمي وبدون موظف�ي العمال لحسابهم الشخصي
ي العمل بدون الحصول عىل أجر.

باستثناء أفراد الأ�ة الذين يساهمون �ن

السياسة: مجموعة من القرارات المرتبطة المتخذة من جانب سلطة عامة لتحقيق غاية مختارة.

ي تتكامل وتتآزر مع بعضها البعض لتحقيق غاية معينة. ومنظمة العمل الدولية 
اتساق السياسات: السياسات ال�ت

ي السياسات. فمثالً، مبادرة اتساق السياسات المتعلقة بالنمو والتشغيل والعمل الالئق 
تشجع هذا التساق �ن

ن غايات  الخاصة بالمنظمة تساعد البلدان عىل صياغة وإقرار مجموعة إجراءات خاصة بالسياسات تدعم التساق ب�ي
النمو القتصادي وإيجاد العمل الالئق للجميع.

 صياغة السياسات: عملية تحديد القضايا لرسم مالمح  خطة السياسة والبحث فيها وتحليلها، وتحرير مسودة 
السياسة، ووصف كيفية تنفيذ السياسات ومتابعتها وتقييمها. 

ي بلد ما من قبل حكومات البلدان ذات الدخل المنخفض من خالل 
اتيجية الحد من الفقر: تقييم الفقر �ن اس�ت

ي ذلك صندوق النقد الدولي 
، بما �ن ن كاء التنمية الخارج�ي ن و�ش عملية تشاركية تشمل أصحاب المصلحة المحلي�ي

ي 
اتيجية الحد من الفقر سياسات القتصاد الكىلي والسياسات الهيكلية والجتماعية ال�ت . وتصف اس�ت والبنك الدولي

سيتبعها بلد ما عىل مدار عدة سنوات لتعزيز النمو والحد من الفقر، فضالً عن احتياجات التمويل الخارجي ومصادر 
التمويل.

ي عقد العمل. وتتضمن 
ي تعد أحد المبادئ الرئيسية �ن

عمالة غ�ي مستقرة: عالقة عمل تفتقر إل أمن العمالة ال�ت
ي ق�ي، والتعاقد من الباطن. 

العمالة غ�ي المستقرة عقود عمل مؤقتة ومحددة المدة، والعمل بدوام جز�أ
ي بلدان العالم المتقدم والبتعاد عن التقليد المعتاد أو العمل 

ويستخدم هذا المصطلح لوصف التحول الحادث �ن
الآمن بدوام كامل.
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انية الوطنية عىل نحو يعطي الأولوية لتعزيز التشغيل من خالل تحديد  ن الموازنة الداعمة للعمالة: إعداد الم�ي
ي كافة 

انية الوطنية بالنظر �ن ن ي عملية إعداد الم�ي
ي ذلك أيضاً إدماج التشغيل �ن

غايات التشغيل وأهدافه و يع�ن
يرادات الحكومية ونفقاتها من منظور التشغيل. الإ

العمل المنتج: التشغيل الذي يدفع مقابالً كافياً لتلبية الحتياجات الأساسية للعمال ومن يعولوهم.

نفاق الحكومي. مراجعة النفقات العامة: دراسة لتحليل الإ

ن ممثىلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال  الحوار الجتماعي: كافة أنواع المفاوضة والتشاور وتبادل المعلومات ب�ي
ك المتعلقة بالسياسة القتصادية والجتماعية. ويختلف تعريف ومفهوم الحوار  بشأن القضايا ذات الهتمام المش�ت

الجتماعي من بلد لآخر ومن إقليم لآخر وهو ل يزال قيد التطوير.

ي الجتماعي: يشجع هذا النموذج النمو القتصادي المستدام ومستويات المعيشة وظروف العمل  النموذج الأورو�ب
ي إيجاد مجتمع أك�ش مساواة: إنهاء الفقر، وأجور الفقر، وضمان حقوق 

ى لبد أن تتمثل �ن المرتفعة. وإحدى الغايات الك�ب
ام  ن ن كل فرد من العيش بكرامة. ويتضمن النموذج الل�ت نسان الأساسية، والخدمات الأساسية، والدخل الذي يمكِّ الإ

دماج الجتماعي والديمقراطية. ، والإ ن بالعمالة الكاملة، وأوجه الحماية الجتماعية لجميع المواطن�ي

ي أحد البلدان عندما يكونون فقراء أو 
الحماية الجتماعية: الحماية الجتماعية هو نظام المنافع الممنوحة لالأفراد �ن

ن عن العمل أو كبار سن أو شباب أو يعولهم آخرون. ويمكن لنظام الضمان الجتماعي  ن أو عاطل�ي مر�ن أو معوق�ي
ن الخاص أو من خالل المدخرات الشخصية أو مختلف التقاليد  التابع للدولة أن يقدم المنافع من خالل التأم�ي

غاثة أو من خالل مزيج من هذه المصادر المذكورة. الجتماعية ومنظمات الإ

ي من الضمانات الأساسية للضمان الجتماعي 
أرضيات الحماية الجتماعية: مجموعات محددة عىل الصعيد الوط�ن

قصاء الجتماعي أو التخفيف من وطأتها. يجب أن تكفل هذه الضمانات عىل  ي تهدف إل منع الفقر والهشاشة والإ
ال�ت

ن الدخل  الأقل أنه، عىل مدى دورة الحياة، يتمتع المحتاجون بإمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية الأساسية وتأم�ي
ي إطار الضمان الجتماعي التالية:

. وينبغي أن يكون لديهم أربعة ضمانات �ن الأساسي

ي ذلك رعاية الأمومة  •
الحصول عىل الرعاية الصحية الأساسية، بما �ن

ن الدخل الأساسي لالأطفال، بتوف�ي فرص الحصول عىل التغذية، والتعليم، والرعاية، وأي سلع وخدمات  • تأم�ي
ورية أخرى  رصن

عاقة  • ن الدخل الأساسي لالأفراد الذين ل يستطيعون كسب دخل كاف بسبب المرض والبطالة والأمومة والإ تأم�ي

ن الدخل الأساسي لكبار السن.  • تأم�ي
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ي بنية أحد القتصادات من أنشطة ذات إنتاجية منخفضة إل أنشطة ذات 
: تحوُّل طويل الأجل �ن التغي�ي الهيكلي

إنتاجية أعىل ع�ب طيف واسع من القطاعات القتصادية. فقد يتحول اقتصاد كفاف، مثالً، إل اقتصاد تصنيع.

ين؛ وتقول بأن تعزيز قدرة  ي سبعينيات القرن الع�ش
اقتصاد جانب العرض: نظرية اقتصادية برزت عىل الساحة �ن

ن النمو القتصادي. كما تهدف إل زيادة  القتصاد عىل توف�ي المزيد من السلع هي الطريقة الأك�ش فعالية لتحف�ي
نتاج. كات، وتخفيض الأسعار من خالل زيادة الإ ائب، والحد من اللوائح المنظمة لل�ش الطلب عن طريق خفض الرصن

. ويمكن متابعة تحقيق الأهداف من خالل  ن الهدف: مستوى قابل للقياس ويُتوقع تحقيقه بحلول تاريخ مع�ي
ات. استخدام المؤ�ش

ي تنظم التجارة ع�ب الحدود.
ها من التداب�ي ال�ت تحرير التجارة: تخفيض الرسوم الجمركية وغ�ي

كاء، مثل التشاور الذي ينطوي عىل الحكومة ومنظمات أصحاب  ي تنطوي عىل ثالثة �ش
ي الأطراف: المشاورات ال�ت

ثال�ش
العمل ونقابات العمال.

العمالة الناقصة: مصطلح يصف العمال الذين يقولون، عند سؤالهم، إنهم مستعدون وقادرون عىل العمل أك�ش 
مما يقومون به الآن، وفقاً لعتبة وقت العمل المحددة.

ن عىل  ن المساهم�ي العمالة الهشة: تش�ي منظمة العمل الدولية إل العمال لحسابهم الشخصي وأفراد الأ�ة العامل�ي
أنهم عمالة هشة.  ويعد نطاق العمالة الهشة أوسع بكث�ي من نطاق البطالة. فمثالً، يزيد عدد العمال ضمن العمالة 
ن كانوا اما  ن 10 أشخاص عامل�ي ي العام 2007، 5 من ب�ي

ن عن عمل. �ن ق آسيا عن العاطل�ي ي جنوب و�ش
الهشة 14 ضعفاً �ن

. ن ن مساهم�ي ن لحسابهم الخاص او افراد ا�ة عامل�ي عامل�ي

، برغم أن ذلك قد يختلف اختالفاً بسيطاً  ن 15 عاماً وأك�ش اوح أعمارهم ب�ي ي سن العمل: الأشخاص الذين ت�ت
السكان �ن

من بلد لآخر. والمعيار المتبع لدى منظمة العمل الدولية للحد الأد�ن للسن هو 15 عاماً.

الفقراء العاملون: الأفراد العاملون غ�ي القادرين عىل إخراج أنفسهم وأ�هم من دائرة الفقر سواًء لأن دخلهم 
. ن منخفض للغاية أو لأنهم ل يستطيعون الحصول عىل عمل كاٍف، أو لكال السبب�ي
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