
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 

 

 العمالة والعمالة المحدودة والبطالة 

 

  20/20116-17ابريل، / نيسان

              



 
 الفترة المرجعية لقياس -

 تعريف عملي -

 الغياب مؤقت -

 معاملة مجموعات محددة -

 مساهمة أفراد األسرة*    

 المتدربين مدفوعة األجر، بما في ذلك المتدربين والمتدربين*     

 المتدربين دون أجر، بما في ذلك المتدربين والمتدربين*     
 األشخاص في برامج تعزيز العمالة*     



 توصي خيارين للفترة المرجعية لقياس العمالة
 اسبوع واحد -
 أو
 يومًا ما -



 لتعدادات السكان والمساكن 2010التوصيات الدولية لعام 
  ICLS13thمناقشة الخيارات المختلفة وفقا لقرار  -

 أيام الفترة المرجعية  7أوصت باستخدام  -

 

 



 تم تنقيح المعيار إلى أن العمالة يجب ان تقاس لفترة مرجعية قصيرة

 أيام أو أسبوع واحد 7لمدة 

 

 :منطقيا ً

تعزيز إمكانية المقارنة الدولية لإلحصاءات العمالة حسب ممارسات 

 البلدان



 التعريف القائم حسب الحالة العملية المستخدمين بأجر والعاملين لحسابهم

 الذاتي 

 في العمل  -    

 (غائب مؤقت عن العمل)ليس في العمل  -

بالنسبة لألشخاص العاملين ولكن ليس في العمل، ويتم توفير مبادئ 
 توجيهية لتحديد ارتباط وظيفي رسمي



 لقياس العمالة

 

 

 

 العمالة

 العمالة بأجر العمالة الذاتية

 مع مشروع لكنه

 خارج العمل 

 له وظيفة لكنه في  العمل

 خارج العمل 
 في العمل



 والذين العمل سن في الجنسين كال من االشخاص جميع من تتكون :المفهوم 
 بدون أو بأجر سواء واحدة لساعة ولو بالعمل المرجعية الفترة خالل قاموا
 مكسب أو ربح أو راتب أو بأجر انتاجي /اقتصادي بنشاط االرتباط أي -أجر

 .عائلي
 العملية الحالة حسب تصنيفهم ويمكن 
 :االجر مدفوعة عمالة -
األشخاص الذين أدوا خالل الفترة المرجعية بعض العمل لقاء اجر أو : في العمل  .1 

 راتب سواء  نقدا أو عيناً لمدة ساعة واحدة على االقل
 لديه عمل ولكنه غائب مؤقتاً عن عمله .2 

 
 :الخاص لحسابهم  -

األشخاص الذين أدوا خالل الفترة المرجعية بعض العمل لقاء مكسب أو : في العمل .1     
 عائد مادي لألسرة سواء كان نقداً أو عينا

عنًعمله .2       لديهًمشروعًولكنهًغائبًمؤقتاً 



تشمل جميع األشخاص فوق سن معينة وخالل فترة مرجعية : العاملين
 :التاليةأيام أو أسبوع واحد، كانت في الفئات  7قصيرة مدة 

 العمل بأجر .1
األشخاص الذين قاموا بأداء العمل ولو لساعة واحدة على : في العمل -

 المرجعية األقل بأجر أو راتب نقدا أو عينا خالل الفترة 
 .العملله وظيفة، ولكن ليس في  -
 السوق العمالة الذاتية في مشاريع انتاجية موجهة نحو  .2
األشخاص الذين قاموا أداء العمل لمدة ساعة واحدة على : في العمل -

انتاج الدخل في شكل أرباح أو مكسب عائلي، نقدا / األقل لغرض توليد
 المرجعية أو عينا خالل الفترة 

 : ...العملالمشروع، ولكن ليس في / مع المؤسسة -



المبادئ التوجيهية التشغيلية الجديدة الالزمة للتمييز 

 العمل الحر في المشاريع الموجهة نحو السوق

 من إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص

 

 المنهاجًالمنقحً

الغرض الرئيسي أو الوجهة المقصودة من السلع المنتجة 

 المقايضة/ المقصود أساسا للبيع 

 أو

 المقصود أساسا لالستخدام النهائي من قبل األسرة



 

 

الغيابًعنًالعمل 



الغياب المؤقت  :th13 ICLS  القرار المتعلق بإحصاءات السكان

 (1982)النشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة 
بشأن المعاملة في االستخدام والبطالة    ICLS16th: الغياب الموسعة

 (1998)إحصاءات من األشخاص على الغياب المطول عن العمل 
قرار بشأن قياس وقت العمل th18ICLS: الغياب عن ساعات العمل

(2008) 

 اختالف التعامل بين العمل بأجر والعمل للحساب الخاص

 حاجة محددة لتبسيط المبادئ التوجيهية

 



الغرض الرئيسى: 
أي لديه عمل ولكن متغيب مؤقتًا ” ليسو في العمل”لتحديد األشخاص 

 عن العمل خالل الفترة المرجعية 
 :جزء من تعريف العمالة

 األشخاص في العمل المدفوع األجر، مع وظيفة ولكن ليس في العمل -
مؤسسة ولكن / األشخاص في العمل لحسابهن الخاص، مع مشروع -

 ليس في العمل
 :ايضًا ذات الصلة

بين ( الغياب عن ساعات العمل)لفحص االختالفات في وقت العمل  -
 األشخاص العاملين



األشخاصًفيًالعملًالمدفوعًاألجرًفقط 

 :التحديدًيعتمدًعلى

 نوعًمنًالغياب -

 ضمانًالعودةًللعمل -

 استالمًالراتبًواألجرًخاللًفترةًالغياب -

 إجماليًمدةًاإلجازةًحسبًالظروفًالوطنية -

 



له وظيفة ولكن ليس في العمل:  العمل بأجر 

وظيفة، ولكن مؤقتا خالل الفترة المرجعية ليس في / الشخص الذي لديه عمل

 العمل/ ،ًلديهًارتباطًرسميًبالوظيفةالعمل

 مع المؤسسة، ولكن مؤقتا ليس في العمل... العمل للحساب الخاص 

مشروع ولكن مؤقتاً ال يعمل خالل الفترة / األشخاص الذين لديهم مؤسسة -

 المرجعية ألي سبب محدد

أصحاب عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، وأعضاء تعاونيات المنتجين يعتبر 

 :، قد يكون"ليس في العمل"أو " في العمل"

 "مع مؤسسة"ال المبادئ التوجيهية التشغيلية إضافية حول كيفية قياس  -            

 ال أسباب  محددة للغياب عن العمل  -            

 غياب لمدة قصيرة -            



1   .دفع 
 استمرار استالم األجر أو الراتب  
 ضمان العودة للعمل. 2

 بعد غياب، أو تاريخ محدد للعودة للعمل     
 مدة. 3

انقضت مدة الغياب عن العمل، على سبيل المثال، تلقي تعويضات من 
 دون التزامات لقبول وظائف أخرى

 
 ممكن واحد أو أكثر، وفقا للظروف الوطنية* 



 اإلصابة /المرض 1.

 األعياد والعطل 2.

 اإلضراب 3.

غالق المحال 4.  وا 

 ابوة تدريبية تعليمية / إجازة أمومة5.

 تراجع النشاط االقتصادي6.

كالطقس السيئ مثال أو ) خلل تنظيمي مؤقت توقف مؤقت عن العمل 7.
 الوقود / الكهربائية او نفاذ المواد الخام/ األعطال الميكانيكية

 أنواع غياب مؤقتة أخرى بإجازة أو بدونها 8.



 تصنيفًالمستخدمينًفيًاجازةًاالمومةًمدفوعةًاالجر

 اإلجبارية،خالل فترة اجازة األمومة  .1      
 بعد انتهاء فترة إجازة  يوجد ضمان العودة إلى العمل، و .2
 أوتلقي كل أو جزء كبير من األجور أو الرواتب من صاحب العمل  .3

 ماًيعادلهاًمنًمصدرًآخرًًًًًًًً

 

ًالمستخدمينًفيًاجازةًذاتية 

 ضمان العودة إلى العمل لنفس صاحب العمل، و .1        
 أو ...المرتبات تلقي كل أو جزء كبير من األجور أو  .2

 (فيًظروفًوطنية)حدًالًتتجاوزًالمدةًاإلجماليةًللغيابً



 معالجة أسباب معينة كدليل كاف من ارتباط رسمي في الوظيفة

 لألشخاص المستخدمين بأجر والعمل للحساب الخاص 

-  سنويهاجازة 

 مرض اصابة مؤقتة  -

 إجازة األمومة واألبوة

 التعويض عن العمل اإلضافي وتحول العمل

 التدريب من أجل العمل



ألسباب مثل: 

 (دراسة والرعاية لآلخرين، والخدمة العسكرية أو المدنية)إجازة شخصية 

 طقس سيئ

 خارج الموسم 

بما في ذلك اإلضراب، تعليق مؤقت، )ركود االقتصادي والعمليات الصناعية 

 (الخ

 التدريب من أجل العمل

 (لألشخاص المستخدمين بأجر)استخدام السبب والمدة 

لألشخاص العاملين لحسابهم )استخدام السبب واستمرار وجود المشروع 

 (الخاص

 



المؤسسة/ أدلة الستمرار وجود المشروع: 

 المبنى/وجود المكان  -

 استمرار توافر المواد -    

 ال يزال مسجل -    

  - واصلت تسديد االشتراكات والرسوم أو أجور الموظفين. 

- استمرار تلقي شكل من أشكال الدخل 

 القضية

 معقدة للغاية لتنفيذ العمليات

 قد ال يكون مناسبا للعمل في مؤسسات القطاع غير الرسمي

 تطبيق نفس المعاملة إلى المساهمة العمال العائلة



 

 

 

إنتاجًالسلعًلالستخدامًالنهائيًالخاصً: أشكالًأخرىًمنًالعمل

 والعملًالتطوعي



منتجي السلع أساسا لالستخدام النهائي الخاص 
 المتطوعين

 العمل غير المأجور اآلخرين



 لالستخدام النهائي الخاص أساسا ًمنتجي السلع: 

 المحاصيل أو الثروة الحيوانية والغابات وصيد األسماك -

 (مسكن خاص)البناء  -

صنع المالبس، وتجهيز أو الحفاظ على المنتجات الغذائية، )تصنيع  -

 (صناعة األثاث، والحرف اليدوية، وغيرها

 جلب المياه -

 جمع الحطب -

 

يقايض بعض السلع، ولكن اإلنتاج هو أساسا لالستخدام النهائي / قد يبيع

 الخاص

 



أولئك الذين لديهم أيضا عمل على توليد الدخل 

 قد ال تبيع منتجاتها

أولئك الذين ال في العمل ولكن الذين يعيشون في األسر حيث شخص 

 واحد على األقل

 قد ال تبيع منتجاتها

أولئك الذين يعيشون في األسر التي لديها أي عضو التوظيف لتوليد 

 الدخل

 صيد/ الغابات / عادة ما يعملون في الزراعة التقليدية 

 عادة بيع أو المقايضة جزء من بضائعهم لتوليد الدخل

 



 إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص
SNA 2008 

عندما تكون الكمية : يتضمن جميع السلع المنتجة لالستهالك النهائي الخاصة
من الناحية الكمية فيما يتعلق إجمالي المعروض من األسر مهمة المنتجة في 

 .تلك السلعة في بلد ما، يجب أن تسجل إنتاجها

13th ICLS 
مساهمة هامة في االستهالك : إذا يتألف هذا اإلنتاج( كما يعمل)وشملت 

 الكلي لألسرة



 فيًالعملً. 1
عنًعمله. 2  أيًانهمًمرتبطونًبمشروعً: لديهًمشروعًولكنهًغائبًمؤقتاً 
وكانواًمؤقتاًخارجً(أيًمشروعًتجاريًأوًزراعيًأوًفيًقطاعًالخدماتً) 

 العملًفيًفترةًمرجعيةًأليًسببًمعين
 : يشترطًالعتبارهًغائبً

 فترةًالغيابًمحدودة1ً.
 استمرارًوجودًالمشروعًخاللًفترةًالغياب. 2

 :تمًمعالجةًبعضًالقضاياً
 المتقاعدينًالذينًيقومواًبعملًاقتصادي-االعمالًالمنزلية-الطالب

 المساهمةًفيًمشروعًلالسرةًبغضًالنظرًعنًساعاتًالعمل -
 االنتاجًلالستهالكًالشخصي-
 المتدربينًوالتلمذةًالمهنيةً-
 القواتًالمسلحةًوالمجندينًالذينًيحصلونًعلىًاجورًمنتظمةً-



 العمال المشاركون في مشروع لألسرة 

 عمال اسريون بال أجر 

 احد يديرها التوجيه سوقية مؤسسة في ذاتي بعمل يقومون الذين العمال 
 اعتبارهم يمكن ال والذين (المعيشية األسرة مع يقيم وهو )األقرباء
 أو العمل وقت  إلى بالنظر ,المؤسسة بتشغيل التزامهم درجة الن شركاء

 شبيه بمستوى ليس الوظيفية الظروف تحددها التي العوامل من غيره
 .المؤسسة برئيس

يعتبرون عاملين بصرف النظر عن : عمال اسريون بال أجر في العمل
 الساعات المنشغلة خالل فترة مرجعية 

خالل فترة مرجعية ينبغي اعتبارهم : عمال اسريون بال أجر خارج العمل 
 .الن ليس لهم مشروع خاص بهم( غير مستخدمين)غير عاملين 



   األسباب

شمولًجميعًأنواعًالعمالةًبماًيشملًالعملًلفترةًقصيرةًأوًالعمل1ًً.
 الجزئي،ًوًالعملًالعارضًالموسميًوغيرهً

قياسًإجماليً) تحقيقًاالتساقًبينًإحصاءاتًاإلنتاجًوًإحصاءاتًالعمل2ًً.
 إنتاجًوًإجماليًمدخالتًاليدًالعاملةًتطبيقًقواعدًأولويةًإطارًقوةًالعملً

 تعريفًالبطالةًكحالةًانعدامًكليًللعملً. 3

 البدائل 

 معيارًاألغلبية1ً.

 معيارًاليومًًالواحد2.

 معيارًساعةًمنًالساعات3ً.

 اآلثار الضمنية  

 .ضرورة جمع البيانات عن ساعات العمل والعمالة الناقصة 1.



ًتنطبقًوالذينًالعملًسنًفيًاالشخاصًجميعًمنًتتكونً: العمليًالتعريف
 :التاليةًالشروطًالمرجعيةًالفترةًخالل عليهم

ًالفترةًخاللًاالجرًمدفوعًغيرًأوًاالجرًمدفوعًعملًفيًسواءً:يعملًالً.1
 المرجعية

ًعمل) االجرًمدفوعًغيرًأوًاالجرًمدفوعًكانًسواءً:للعملًحاليا ًًمتاحًً.2
ًلبدءًبترتيباتًقامواًالذينًاالشخاصًيشملًمعينةًفترةًبعدًأوً،(لحسابه
 جديدًعمل

ًأوًباجرًسواءًعملًفرصةًإليجادًمعينةًبخطواتًقامً: عملًعنًيبحثً.3
  .(االخيرةًاالربعةًاالسابيعً) االخيرةًالفترةًفيًلحسابهًللعمل

 اسبوعً:المرجعيةًالفترةً

 االخيرًالربعًاالخيرة،ًاالربعةًاالسابيعً:عملًعنًالبحثًفترةً
 (أسبوع2ً ) فيهاًالعملًيبدأًالتيًالفترةً:السماحًفترةً



 المرجعيةًالفترة

/ االسبوعًالماضي

   السبعًايامًالسابقة

 

 

 الًيعملًً.1

 

 

مستعدًومتاحً .3

 للعملًً

 عمل يبحث عن .2



 أيام أو أسبوع واحد 7: "بدون عمل”الفترة المرجعية 
 تتمشى مع الفترة المرجعية للعمل -    

    
    الماضية أو  4األسابيع ال : “للبحث عن عمل”الفترة المرجعية

 شهر الماضي
 للتمكن من المقارنة، وفقا لممارسات البلدان  -  
أكثر واقعية للتمكن من الحصول على معلومات عن الممارسات   -  

 الفعلية في البحث عن عمل



الفترة المرجعية للعمل “  التوفر واالستعداد“ الفترة المرجعية لميار

 يوم 15المقبلين أو   2أو األسابيع (  االسبوع الماضي)

 

لتعزيز المقارنة بين الدول، وفقا لممارسات البلدان. 
لتعكس بشكل أفضل ممارسات التوظيف الفعلية 

للحد من احتمال المعاملة التفضيلية حسب الخصائص الفردية 
وجود أطفال، ونقص الموارد المالية أو )واألسرية واالقتصادية 

 (االقتصادية المباشرة



 المرجعيةًالفترة

/ االسبوعًالماضي

   السبعًايامًالسابقة

 

 الًيعمل1ً.

 

 

 

مستعدً .3

 ومتاحًللعملًً

 عمل يبحث عن .2



قد اتخذوا ترتيبات لتولي عمل بل اجر أو لالضطالع : أشخاص بال عمل
بنشاط عمالة ذاتية في تاريخ الحق للفترة المرجعية، ينبغي ان يعتبروا 

عاطلين عن العمل، ان كانوا متاحين حالياً للعمل، سواء كانوا يواصلون 
 البحث عن عمل أو ال

 



التسجيلًفيًمكتبًتوظيف 

تقديمًطلباتًالىًاربابًالعمل 

السؤالًعنًعملًفيًمواقعًالعملًبواباتًالمصانع 

سؤالًاالصدقاء 

بحثًشخصًعنًارضًبناءًأوًآالتًأوًتجهيزاتًبغرضًانشاءًمشروعهًالخاص 

اتخاذًترتيباتًللحصولًعلىًمواردًمالية 

تقديمًطلباتًللحصولًعلىًرخصًواجازات 



تمًفيهًارخاءًمقياسًالبحثًعنًعمل 

ًسببًتبنيًهذاًالمقياسًليتمًاستخدامهًًفيًالدولًاالقلًتطورا ،ًوسوقًالعمل
 :فيًهذهًالدولًتنطبقًعليهًالشروطًالتالية

 الًيوجدًنظامًشركاتًإليجادًعمل –غيرًمنظمً. 1

الوسائلًالتقليديةً -القطاعاتًالريفية–مثلًبعضًالقطاعاتً -محدوديةًسوقًالعمل. 2

 للبحثًعنًالعملًمحدودةًالجدوى

القدرةًعلىًاستيعابًالعمالةًمحدودةًوغيرًمالئمة،ًأوًالقوىًالعاملةًالمنتشرةًهيً. 3
 ( عاملينًلحسابهم)بشكلًكبيرًعمالةًذاتيةً

 القيودًالموجودةًعلىًتحركًالعمالة. 4

 



 مثبطونًالعزيمةً –العمالًالمحبطون1ًً.

 تسريحًمؤقتًعنًالعملًبالًرابطًعملًً -.2

 بانتظارًرواجًالموسم: العملًالموسمي -

 



تطبيق المعيار المتراخي للبحث عن عمل 
ضرورة اختبارات االتاحة على اساس امور منها: 
 .الرغبة الحالية للعمل والخبرة السابقة فيه. 1
تعويض، )الرغبة في تولي عمل لتقاضي أجر أو راتب بالشروط السائدة حاليًا . 2

 (الخ....وقت العمل، الموقع، المهنة،
 

االتاحة للعمل بموجب بند االرخاء: 
يالئم بما للتكيف مناسبة اختبارات استحداث توصي الدولية العمل منظمة 

 مثل مفاهيم اساس على االختبارات هذه تقوم ان يمكن .الوطنية الظروف
 عمل لقبول واالستعداد فيه، سابقاً  المكتسبة والخبرة العمل في الحالية الرغبة
 عمالة بنشاط للقيام االستعداد أو محلياً  السائدة بالشروط راتب أو أجر لقاء

                     .والمرافق الموارد من الالزم توفر إذا ذاتية،



 الغاء معيار ارخاء البحث عن عمل 
 و " متاحين للعمل"، "بدون عمل”الحصول على بيانات عن األشخاص

 :كجزء من" ال يبحثون عن عمل"
تصنيف من السكان الذين لسوا في القوى العاملة حسب درجة التعلق 

 سوق العمل
 استكمال معدل البطالة

 تتضمن ارشادات توجيهية لنشر معدل البطالة والتدابير التكميلية
 



مرض 
رعاية االطفال مسؤوليات عائلية 
في المدرسة أو غير ذلك للتدريب 
وجد عمل يباشر ه في وقت الحق 
ينتظر استدعاؤه الى عمل سابق 
بانتظار ردود أرباب العمل 
انتظار موسم العمل 
يعتقد انه ليس هناك عمل مناسب متاح 
لم يتمكن من العثور على عمل مالئم 
ال يعرف كيف أو اين يجد عمل 
لم يبدأ بعد بالبحث عن عمل 
الطقس السيئ، المرض، االعياد/ اسباب اخرى . 



ًخاللًوعملواًالعملًسنًفيًاالشخاصًجميعًمنًتتكونً:المفهوم
ًلكنًالمرجعيةًالفترة ًاالنتاجيةًاالمكانياتًمنًاالستفادةًيتمًلمً

 لهمًًالمتاحة

قياسهاًأهداف: 

 تحسينًوتحليلًالمشاكلًالمتعلقةًبالعمالةً-

 تعتبرًجزءًمتكاملًلقياسًالقوىًالعاملة-

 تؤثرًفيًاالشخاصًالعاملين-

-ًًًً ناقصاً   تعكسًصورةًاستغاللًقدرةًالعمالًاالنتاجيةًاستغالالً 

 :أنواعهاً
 .العمالةًالناقصة . 1

 . العمالةًالناقصةًغيرًالوافية.  2



 الرغبةًفيًالعملًعملًاضافي. 1

 مستعدًللعملًساعاتًاضافية .2

   يعملًأقلًمنًالساعاتًالمحددةًللعمالة .3

 
 



 .تغيير حالة عمالتهم الراهنة: يرغبون في. 1

اجراء تغييرات في انشطة عملهم أو بيئتهم. 
استخدام غير واف وعدم تكافؤ مهارتهم  -: السباب محددة

 المهنية

الدخل غير واف في العمل المتاح 

عدد من ساعات العمل زائد بشكل مفرط 

وظيفة غير مستقرة 

صعوبات في السفر الى العمل 

مواعيد العمل متغيرة أو غير مالئمة 
 اختيارياً –لتغيير حالة عملهم الراهن :  متاحون. 2

 اختيارياً –لتغيير حالة عملهم الراهن : يسعون. 3



 ،فيًمجالًعدمًتكافؤًعمالة غير وافية بالنظر الى المهارة
 مهاراتًالوظيفةًوالدخل

عمالة غير وافية بالنظر الى الدخل 

 ،عمالة غير وافية بالنظر الى ساعات العمل المفرطة الزيادة
 وظيفةًغيرًمستقرة

 



توضيح المعايير المطلوبة للقياس 
 :  تحديد أهمية  قياسها لصانعي الساسيات 

القصير المدى على تقلبات 
العمل من كاف حجم من األجل طويلة هيكلية مشاكل 

 
 المقنعة البطالة حاالت في األشخاص على التركيز على التأكيد
 : TRU لقياس تحتاج

الوظائف جميع في العمل ساعات يتعلق فيما 
الوطني السياق حسب العمل لساعات عتبة تطبيق أهمية على التأكيد 

 (األجور انخفاض) األخرى العمالة مشاكل لفصل



جميع االشخاص الذين تجاوزوا سناً محدداً والذين كانت حالة : التعريف

نشاطهم الرئيسي المحدد النظر الى عدد االسابيع و االيام خالل 

انم يعملون أو عاطلين عن ( السابقة 12االشهر ) الفترة المرجعية 

 .العمل

 .يمكن تقسيم السكان النشيطين عادًة الى عاملين أو عاطلين عن العمل
 



 :االمكانات

 تقيس جانب النشاط الغالب1.

 قاعدة الموسمية بعين االعتبار تاخذ2.

 تكاليفها متدنية نسبية3.

 

 :الحدود

مشاكل في طرح االسئلة االستذكارية 

مشاكل تفسير القياس أو الدقة 

العمالة أو البطالة. 
قد ال يصرح بنمط التغيرات الموسمية 



 :المشاركةًفيًالقوىًالعاملة. 1

 نسبة الناشطين اقتصادياً الى االشخاص  –نسبة المشاركة في القوى العاملة
 في سن العمل

 السكان الناشطين اقتصادياً واجمالي –نسبة المشاركة في الوقت الراهن
 .السكان

 :نسبةًالعمالة. 2

 .نسبة العاملين من المشاركين في القوى العاملة  -

 نسبة العاملين من السكان في سن العمل  -



معدالتًالبطالة: 

معدالت البطالة من السكان النشيطين اقتصاديا 

المعدل القياسي للبطالة 

معدل البطالة من بين السكان ممن هم في سن العمل 

 

العمالةًالناقصة: 

معدل العاملين عاملة ناقصة متصلة بالوقت. 

دخل /ساعات عمل/معدل العاملين عمالة غير كافية مهارة 



ًالعاملينًالغيرًًأعمارهمًعنًالنظرًبغض الجنسينًكالًمنًالسكانًجميع منًيتكونً:المفهوم
ًألسبابًوذلكًناشيطينًغيرًًهمًوحاليا ًًالمرجعيةًالفترةًفيًالعمل،ًعنًعاطلينًوغير
 :التالية

 تعليميةًمؤسساتًفيًااللتحاقً.1

 منزليةًواجباتًفيًاالرتباطً.2

 السنًكبرًأوًالتقاعدً.3

 :السجنًكالعجزًأخرىًأسبابً.4

 

 اقتصاديا ًًناشيطينًغيرًحاليا ًًً.1

 اقتصاديا ًًناشيطينًغيرًعادةً ً.2



 شاكراً لحسن استماعكم


