
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
 العمل الالئق للجميع

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، : ٣-٨الغاية 
ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع 

 والمتوسطة الحجم، ونموها، بطرق منها الحصول على الخدمات المالية المتناهية الصغر والصغيرة

 نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس :١-٣-٨المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (ILO) منظمة العمل الدولية

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 .غير منظمةة التي يتم تصنيفها على أنها عمالة ييقّدم هذا المؤشر حّصة العمالة غير الزراع

 األساس المنطقي:

اعي، كضمان كات أمان اجتمية في البلدان التي تفتقر إلى شباستراتيجية بقاء ضرور المنظمةتقّدم العمالة غير 

في هذه الحاالت، تكون البطالة أو حيث تكون الرواتب والتعويضات متدنية، خاصة في القطاع العام. 

شرح سوق العمل بشكل تام. وتشكّل غير كافية لت العمالة الناقصة لجهة الوقتعدالت البطالة والمؤشرات كم

لبلدان اعمالة في االقتصاد، وهي ذات صلة بالمفتاح لتقييم نوعية ال المنظم االحصاءات المتعلقة باالقتصاد غير

 المنظمةللقطاعات غير  ILOSTATالنامية والمتطورة على حد سواء )وصف مؤشر قاعدة بيانات احصاءات 

 (files/Documents/description_IFL_EN.pdf-http://www.ilo.org/ilostat.(على الرابط التالي:  المتوفر

 

 المفاهيم:

الذين وخالل فترة قصيرة محددة، كاسبوع واحد أو يوم واحد،  كافة تشمل العمالة األشخاص في سن العمل

  أجر أو ربح. يعملون مقابل 

 تشمل االشخاص الذين كانوا في إحدى هذه الفئات سواء في عملهم الرئيس أو الثانوي: المنظمةغير  العمالةو

 يعملون في مؤسسات الذين تعاونيات المنتجينوأعضاء  أصحاب العمل،، العاملون لحسابهم الخاص -

 (؛المنظمةالخاصة بهم )خصائص المؤسسة تحّدد طبيعة وظيفتهم غير  المنظمالقطاع غير 

م بشكل من قبل أسرته في إنتاج السلع لالستخدام النهائي الذاتي العاملون لحسابهم الخاص المنخرطون  -

 )كزراعة الكفاف(؛حصري 

http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf
http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_EN.pdf
aatiah
Text Box
تنويه: لم يتم تحديث ترجمة البيانات الوصفية لهذا المؤشر حيث اعتمدت في اجتماع 51 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتاريخ 05/ آذار/2020 ويتم المتابعة مع الجهات الراعية لتوفير الترجمة الرسمية المحدثة.



ر عما اذا كانوا يعملون في الوحدات االقتصادية بصرف النظاألسرة،  العاملون المساهمون من افراد -

 نمقيدين بعقد عمل خطي وال يكونو نيكونو)عادةً ما ال  ي االقتصاد المنظم أو االقتصاد غير المنظم

لتشريعات الخاصة بالعمل، أو أنظمة الضمان االجتماعي أو االتفاقيات الجماعية، وغيرها، لخاضعين 

 (؛ظاميةغير النمما يحّدد طبيعة عملهم 

أو  المنظممن قبل مؤسسات القطاع  مستخدمين، سواء كانوا منظمة في وظائف غير المستخدمون -

لدى األسر المعيشية )يُعتبر الموظفون من أصحاب  عمال منزليين بأجر، أو المنظمالقطاع غير 

إذا ما كانت عالقتهم التوظيفية، بالقانون أو بالممارسة، غير خاضعة لتشريعات  المنظمةالوظائف غير 

 لحماية االجتماعية أو ألي مستحقات الستحقاقات عمل معينة(لضرائب الدخل، أو لالعمل القومية، أو 

 إذا ما كانت موافقة للشروط الثالثة التالية: المنظموتنتمي المؤسسة إلى القطاع غير 

ست على أنها وحدة قانونية منفصلة عن مالكها، ويكون مالكها عتبارية )ال تكون قد تأسؤسسة غير ام -

والمتحّكم بها عضو واحد أو أكثر من أسرة واحدة أو أكثر، وال تكون شركة شبه مساهمة: أي أنها ال 

 تملك مجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك كشف بالميزانية(؛

 كمية صغيرة من السلع والخدمات التي تنتجها(؛ لومؤسسة سوقية )أي أنها تبيع و -

موظفين فيها غير مسجلين أو إذا كان عدد األشخاص المنخرطين فيها بشكل أو المؤسسة غير مسّجلة  -

 المعيّن من قبل البلد.متواصل هو أقل من الحّد 

 :التعليقات والقيود

لمنظمة اإن عدم التجانس الملحوظ للتعاريف والمعايير التشغيلية التي تستخدمها البلدان لقياس العمالة غير 

. باإلضافة إلى أن نطاق هذا المؤشر "غير المنظم"إلحصاءات يعيق بشكل كبير امكانية المقارنة الدولية 

في  المنظملة ألهمية القطاع غير محدود بالقطاع غير الزراعي. إال أنه من أجل الحصول على صورة شام

ألنشطة ل "غير المنظم"يجب أن يتم انتاج وتحليل االحصاءات الخاصة ب االقتصاد ولفهم أنماطه بشكل أفضل

 الزراعية وغير الزراعية على حّد سواء.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

في األنشطة غير الزراعية( /  المنظمةفي العمالة غير الزراعية= )العمالة غير  المنظمةنسبة العمالة غير 

 011)مجموع العمالة في األنشطة غير الزراعية( * 

 التفصيل:

 يجب أن تتوفر البيانات المفّصلة بحسب الجنس.

 المنظمة الرسمية/ غير المنظمةاحصاءات العمالة بحسب العمالة  ويتطلّب أمر إنتاج هذا المؤشر تفصيل

 ة/ الصناعة/ الخدمات(.وبحسب النشاط االقتصادي )الزراع

 معالجة القيم الناقصة:

 ال ينطبق



 االقليمية: المجاميع

 ال ينطبق.

 مصادر التفاوت:

 ال ينطبق.

 :يع البيانات على المستوى الوطنيجمتالوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل 

، المعتمد في المؤتمرالدولي الخامس عشر المنظمالقرار المتعلق باحصاءات العمالة في القطاع غير  -

 (، المتوفر على الرابط التالي: 0991لخبراء االحصاء في مجال العمل )كانون الثاني/يناير 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm  

 

الدول  ، المعتمدة من قبل المؤتمرالمنظمةالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعريف االحصائي للعمالة غير   -

( 3111كانون االول/ ديسمبر  -السبعين لخبراء االحصاء في مجال العمل )تشرين الثاني/نوفمبر

 المتوفر على الرابط التالي: 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-

conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm 

 

غير  والعمالة المنظم: دليل احصائي بشأن القطاع غير المنظمةدليل منظمة العمل الدولية لقياس غير  -

 المتوفر على الرابط التالي:  المنظمة

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf 

 

 ضمان الجودة:

بهدف ضمان جودة البيانات وامكانية االعتماد عليها، وخاصة امكانية مقارنتها عبر البلدان، وضعت منظمة 

استناداً إلى تعريف نموذجي ومعايير تشغيلية نموذجية  المنظمةالعمل الدولية احصاءات متعلقة بالعمالة غير 

 مجموعة بيانات جزئية من المسوح األسرية.من خالل العمل على 

في قاعدة البيانات االحصائية  "غير المنظم"ضل هذه الممارسة، تم نشر مجموعتَين من المؤشرات بشأن وبف

واحدة تشير إلى االحصاءات التي ILOSTAT( ،www.ilo.org/ilostat :)المركزية لمنظمة العمل الدولية، 

 .سقة(جية لمنظمة العمل الدولية )المتّ وواحدة تستند إلى المعايير النموذها البلدان، عن تنتجها وتبلّغ

 امة.هي القاعدة البالغ أهداف التنمية المستد منظمةإن التقديرات المبلّغ عنها من قبل البلدان بشأن العمالة غير ال

 مصادر البيانات

 الوصف:

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf
http://www.ilo.org/ilostat


إن مصدر البيانات المفّضل بالنسبة لهذا المؤشر هو المسح المتعلق بالقوى العاملة، مع أسئلة كافية لتحديد 

 رأو غي المنظموإذا ما كانت المنشأة حيث يعمل الشخص تنتمي إلى القطاع  المنظمةطبيعة الوظيفة غير 

 .المنظم

 توفّر البيانات

 ال ينطبق.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالمزودة با الجهات

، إن الوكالة المسؤولة عن إنتاج البيانات المتعلقة بعدم الرسمية هي في العادة مكتب على المستوى الوطني

 االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

المؤتمرالدولي الخامس عشر لخبراء ، المعتمد في المنظمالقرار المتعلق باحصاءات العمالة في القطاع غير 

 (، متوفر على الرابط التالي: 0991االحصاء في مجال العمل )كانون الثاني/يناير 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm  

 

بعين ، المعتمدة من قبل المؤتمر الدول السالمنظمةالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعريف االحصائي للعمالة غير 

متوفر على الرابط ال( 3111كانون االول/ ديسمبر  -ني/نوفمبرلخبراء االحصاء في مجال العمل )تشرين الثا

 التالي: 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-

conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm 

 

 لمنظمةاالعمالة غير و المنظم: دليل احصائي بشأن القطاع غير المنظمةدليل منظمة العمل الدولية لقياس غير 

 متوفر على الرابط التالي: ال

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_222979.pdf 

 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf


، على الرابط ILOSTATوصف المؤشر بحسب قاعدة البيانات االحصائية المركزية لمنظمة العمل الدولية 

 files/Documents/description_IFL_EN.pdf-http://www.ilo.org/ilostat التالي: 

 

القرار حول احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع عشر 

 لخبرا ء االحصاء في مجال العمل، المتوفر على الرابط التالي: 
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm 

 

 (، المتوفر على الرابط التالي: 4النسخة  ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع االنشطة االقتصادية )

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp 

 المؤشرات ذات الصلة

 .3-5-8؛ 0-1-0 ؛0-0-0
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http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
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