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

  العمل الالئق للجميع

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب : ٥-٨الغاية 

 ٠٢٠٢مة، بحلول عام واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القي

 اإلعاقة معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي :٠-٥-٨المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 والتعاريف المفاهيم

 التعريف:

 يشير معّدل البطالة إلى النسبة المئوية لألشخاص في القوى العاملة العاطلين عن العمل.

 األساس المنطقي:

المعروضة. هو يعكس عدم قدرة اقتصاد ما الستغالل الناقص لليد العاملة إن معّدل البطالة هو قياس مفيد ل

يرغبون بالعمل إنما ال يعملون، بالرغم من أنهم متوفرون للعمل على توليد العمالة ألولئك األشخاص الذي 

ء قتصاد ما في استيعاب قوته العاملة ومؤشراً ألدالي يمثّل مؤشراً لكفاءة وفعالية اويبحثون عن عمل. وهو بالتا

ورة الد ية األمد لإلشارة إلى التغييرات الحاصلة فرسوق العمل. يمكن استخدام السالسل الزمنية للبطالة القصي

ع مفترات الكساد أو في بعض الحاالت في المؤشر غالباً ما تتصادف مع  ؛ فالحركة التصاعديةاالقتصادية

ية بحث فعلية خالل عملفي فترات تجريبية  ،لم يكونوا في سوق العملبداية فترة توّسعية بحيث يمّر أشخاص، 

 عن عمل.

 المفاهيم:

 سن سن العمل )عادة األشخاص الذين تجاوزوا في شخاصاأل هم جميع العاطلون عن العملاألشخاص 

بة خالل فترة زمنية قريأدوا أنشطة للسعي إلى العمل و  ولم يكونوا ملتحقين بعملالخامسة عشرة وما فوق( 

ً لاللتحاق بعمل محددة و فترة لباالستناد الى ا" عدم االلتحاق بعمليتم تقييم "بحيث )أ(  هم متوفرون حاليا

 حديثةة خالل فترة زمنيينفذ إلى أي نشاط " السعي الى العملويشير "القصيرة لقياس العمالة؛ )ب(  المرجعية

و أ إقامة مشروع تجاريأو  وظيفةرة شهر واحد بهدف إيجاد األسابيع األربعة األخيرة أو فت تضمنمحددة ت

 فةيز بين أنشطة البحث الهادللتمي حيز الوجود مؤسسةيجب استخدام المرحلة التي تدخل فيها الزراعي؛ )ج( 

 صبحت أو حين للعمل  تسجيل المؤسسة دل على ذلكونشاط العمل بحد ذاته، كما ي تجاري سيس عملإلى تأ

الم است أو يتم استبال العميل االولأو  الالزمة جاهزة حتية  أو الموادالت البنى أو، متوافرة الموارد المالية

عمل  في ب مباشرةللجهوزية لاختباراً  ل"متوفر حالياً" تشكل عبارة بحسب السياق؛ )د( وذلك ، الطلبية االولى



بناًء لة )االفترة المستخدمة لقياس العم تتضمنقصيرة  مرجعيةفترة الوقت الراهن، ويتم تقييم ذلك على اساس 

، باإلجمال نعدى األسبوَعيالفترة المرجعية لتشمل فترة قصيرة الحقة ال تتيمكن تمديد ، الظروف الوطنية على 

 المجموعات السكانية(. لدى مختلفالبطالة  لحاالتمالئمة التغطية اللضمان وذلك 

سة الخامسن تجاوزوا عادةً األشخاص الذين سن العمل ) فياألشخاص نهم جميع أيعرف "الملتحقون بعمل" ب

 يرتوفإنتاج السلع أو من اجل  نشاطأي بخالل فترة مرجعية قصيرة محددة انخرطوا  عشرة وما فوق( الذين

 .لقاء اجر أو ربحالخدمات 

 .عاطلين عن العملو الملتحقين بعملالقوى العاملة إلى مجموع األشخاص  مصطلح يشير

 :التعليقات والقيود

كمؤشر ألداء سوق العمل وخاصة  يستمر ببرهان افادته من أن معّدل البطالة في معظم الدول المتقدمة  بالرغم

عدل أهمية ومعنى م عديد من الدول النامية تطرح مسألتَي، إال أنه في الاالستغالل الناقص للعملكقياس أساس 

البطالة التساؤل والشك. في غياب أنظمة التأمين على البطالة أو شبكات األمان االجتماعي يجب أن يتجنّب 

ير أو غ مهممما يؤدي إلى االنخراط في أي عمل نشاط اقتصادي غير  الة،سن العمل البط فياألشخاص الذين 

. وبالتالي، وفي هذا السياق، يجب أن يكون هناك تدابير أخرى تدعم معدل البطالة لتقييم القصور مالئم

 بشكل شامل.االستغالل الناقص للعمل 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 .011مل / األشخاص في القوى العاملة * معدل البطالة = األشخاص العاطلين عن الع

 التفصيل:

 يجب أن يتم تفصيل هذا المؤشر بشكل مثالي، بحسب الجنس والفئة العمرية ووضع االعاقة.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

رتداد المتعدد المتغيرات الحتساب القيم الناقصة على مستوى البلد. وللمزيد من الوصف يتم استخدام تقنيات اال

المنهجي المفّصل، الرجاء العودة لنماذج التوجهات االقتصاد الكلي: نظرة على المنهجية )منظمة العمل الدولية، 

/emp_elm/---ed_emp/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---( المتوفرة على : 0101جنيف، 

.trends/documents/publication/wcms_120382.pdf 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 

 

 االقليمية: المجاميع

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf


من نماذج القياس االقتصادية التي  اً منظمة العمل الدولية عددت ، صّمممشكلة البيانات الناقصةجل تناول من أ

إلنتاج التقديرات الخاصة بمؤشرات سوق العمل في البلدان والسنوات التي ال تتوفر فيها البيانات  تستخدم

وطنية . بمعدالت البطالةالعالمية واإلقليمية    الحقيقية. يُستخدم نموذج توجهات العمالة العالمية إلنتاج التقديرات

وللمزيد من المعلومات المتعلقة بنماذج توجهات العمالة العالمية يرجى العودة إلى األوراق التقنية للخلفية 

 المتوفرة على الرابط التالي:

http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang--en/index.htm 

 

 :جمع البيانات على المستوى الوطني الوسائل واالرشادات المتاحة للبلدان من أجل

من أجل قياس هذا المؤشر )وفقاً لتعاريف منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبطالة ومعدالت البطالة(، يحتاج 

وضع  الجنس والسن )وفي النهايةاألمر للبيانات المتعلقة بالقوة العاملة واألشخاص العاطلين عن العمل بحسب 

العاملة )أو أي نوع آخر  ىاالعاقة(. ويتم جمع هذه البيانات على مستوى البلد خاصةً من خالل مسوح القو

ب العودة ، يجومن أجل منهجية كل مسح أسري وطني من المسوح األسرية ذات الوحدة الخاصة بالعمالة(.

 ؤال.قيد الس المنهجية لمكتب االحصاءات الوطنيةالمنشورات ألكثر شمولية أو إلى إلى التقرير المسحي ا

  فرص العمل، 0دليل منظمة العمل الدولية، مؤشرات العمل الالئق، المفاهيم والتعاريف، الفصل ،

http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang-المتوفر على الرابط التالي: 

en/index.htm- (.75و 94)النسخة االولى، الصفحة 

 المتوفر على الرابط التالي:  ل والعمالة واستغالل العملحصاءات العمالقرار المعني بإ
-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

--statisticians/WCMS_230304/lang-labour-of-esconferenc-international-by-adopted

en/index.htm 

 ضمان الجودة:

ت قبل البيانا ن النوعية بشكل دائم من أجل المصادقة علىيتم إجراء التحقق من اتساق البيانات والتحقق م

 .ILOSTATنشرها في قاعدة بيانات 

عن البيانات إلى قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية من خالل  يد من الحاالت، يتم االبالغوفي العد

 عمل، من قبل مكاتب االحصاءات الوطنية أو غيرها من الوكاالت الوطنيةاستبيانها السنوي بشأن احصاءات ال

المعنية. كما يتم تلقي البيانات في حاالت أخرى من خالل االتفاقيات بين قسم االحصاءات في منظمة العمل 

 .الت االحصائية االقليمية والوطنيةالدولية والوكا

 مصادر البيانات

الرسمية لهذا المؤشر تتمثل بمسوح القوى العاملة المستندة إلى األسر.  إن أفضل مصادر البيانات الوطنية

 ىيمكن أيضاً استخدام التعدادات السكانية و/أو أي مسوح أسرية أخرى ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول عل

البيانات المطلوبة. يمكن أالفادة من سجالت البطالة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمستويات البطالة، وتستخدم 

 الكمال المعلومات المستخرجة من المسوح االسرية.

http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm


 توفّر البيانات

رات التي تجريها ييتوفر هذا المؤشر بشكل واسع النطاق من البيانات الفعلية التي تؤمنها البلدان وأيضأً من التقد

ه بشكل يتم االبالغ عنومنظمة العمل الدولية سنوياً. إال أن، التفصيل بحسب االعاقة ال يتوفر بشكل كبير. 

 متزايد إنما التغطية مازالت ضعيفة.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت المعنية األخرى. الوطنيةبشكل خاص مكاتب االحصاءات 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.ilo.org/ilostat 

 المراجع:

/dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---دليل مؤشرات العمل الالئق: 

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 

، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع تغالل الناقص للعملمعني باحصاءات العمل والعمالة واالسالقرار ال

and-http://www.ilo.org/global/statistics-: 0102عشر لخبراء االحصاء في مجال العمل في 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards

en/index.htm--statisticians/WCMS_230304/lang 

 

/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---المنهجية:  راضنماذج التوجهات االقتصادية القياسية: استع

trends/documents/publication/wcms_120382.pdf---emp_elm/---ed_emp/ 

 

 5R  :www.ilo.org/ilostat/kilmو KILM9المؤشرات االساسية لسوق العمل، النسخة التاسعة، الجداول 
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