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نقاط العرض

▪ أوًلاً:مقدمةًحولًأهميةًإحصاءاتًالعمل.
▪ ثانيًاً:مصادرًإحصاءاتًالعمل.
إحصاءاتًالعملًالمنتجةً(العرضًوالطلب).
▪ ثالثًاً:
ُ
▪ رابعًاً:أبرزًالتحديات.
▪ خامسًاً:مقترحاتًللتطويرً.

أوالا :أهمية إحصاءات العمل

 .1توفير معلومات مفيدة لدراسة وفهم أسواق العمل واالختالالت التي تعتريها وتحليل االتجاهات
العامة ،وتوجيه السياسات العامة والبرامج تبعاً لذلك.
 .2تقدم إحصاءات العمل الموثوقة والجيدة المعلومات الدقيقة الالزمة لمتخذي القرار لتصميم
البرامج االقتصادية واالجتماعية الحالية والمستقبلية ،وتقييم وتحليل آثار السياسات والبرامج
السابقة في مجاالت أسواق العمل ومدى كفاءتها.
 .3إحصاءات العمل تقدم مجموعة متنوعة من المؤشرات مرتبطة بالجوانب الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية وتستخدم مؤشرات متنوعة لقياس مؤشرات متعددة كاإلنتاجية ورأس
المال البشري.
 .4تساهم في قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،خاصة من حيث ارتباطها
بالهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام وتوفير العمل الالئق للجميع.
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ثانيا ا :مصادر إحصاءات العمل
عمان ،الكويت،
▪ تتنوع مصادر إحصاءات العمل في عينة الدول العربية :اإلمارات ،الجزائر ،سوريةُ ،
مصر ،المغرب.
▪ المصادر :مسوح القوى العاملة ،ومسوح المنشآت االقتصادية ،التعدادات السكانية ،مسوح األسر ،السجالت
اإلدارية.
صممت خصيصاً إلنتاج إحصاءات العمل الرئيسة.
▪ مسوح القوى العاملة أهم مصدر ،كونها ُ

▪ الجهات ال ُمنتجة حسب التخصص :المكاتب اإلحصائية ،وزارات العمل ،ومؤسسات الضمان االجتماعي.
▪ تعدد المصادر يفيد في المقارنة والتحقق من البيانات المنتجة من مصادر متعددة ،لكن في غالب األحيان
هناك ضرورة لتكامل المصادر فيما بينها.

▪ مثالً ،صناديق الضمان تنتج بيانات عن تأمينات األفراد المشتغلين ومعاشات التقاعد ،ال يمكن أن تغطيها
مصادر أخرى .كما يوفر التعداد السكاني قاعدة األفراد التي يُمكن االستناد إليها بهدف سحب العينات المراد
تغطيتها في مسوح القوى العاملة.
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ثالثا ا :مؤشرات وإحصاءات العمل
▪ تسعى إحصاءات العمل إلى تقديم صورة شاملة لسوق العمل حول جانبي عرض العمل والطلب على العمالة.

▪ إحصاءات عرض العمل :تُشير إلى البيانات عن العاملين والعاطلين عن العمل واألشخاص خارج قوة العمل،
وكذلك إلى خصائص محددة في النوع والعمر والنشاط االقتصادي والمهنة والمستوى التعليمي والمناطق
الجغرافية.
▪ أهم إحصاءات عرض العمل :القوى العاملة والعمالة والبطالة ،حسب الفئات العمرية والنوع والمستويات
التعليمية والمسميات الوظيفية والقطاعات االقتصادية ،وتختلف دورية اإلنتاج من دولة ألخرى.
▪ إحصاءات الطلب على العمل :توفر معلومات حول فرص العمل التي توفرها المؤسسات والشركات من الوظائف
الشاغرة ،وإجمالي الوظائف المتوفرة واإلنتاجية ،ويتم إعداد إحصاءات الطلب على العمل في بعض الدول
العربية.
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التحديات
 .1عدم وجود مسح مختص في جمع بيانات الطلب على العمالة.
 .2تعدد الجهات المنتجة ومحدودية التنسيق مع الجهات المعنية.
 .3توفير إحصاءات العمل حسب المعايير والتصانيف الدولية.

 .4تباين في التوزيع السكاني وعدم تغطية كل المحافظات مما ينتج عنه تقليص عينة المسح
لتتناسب مع اإلمكانيات المتاحة.
 .5صعوبات تبني التوصيف الوظيفي خاصة للعمالة ،صعوبات تصنيف النشاط االقتصادي
للقطاع الحكومي أو العام.
 .6انخفاض الوعي اإلحصائي لدى األفراد في المجتمع.
 .7ضعف إنتاج إحصاءات القوى العاملة على المستوى الجغرافي.

 .8محدودية استغالل السجالت اإلدارية.
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مقترحات التطوير
 .1إعداد خطة تنفيذ وطنية ُمفصلة و ُمحددة لتحقيق األهداف والغايات المتفق عليها من إنتاج
إحصاءات العمل.
 .2االستفادة من بيانات السجالت اإلدارية المتعلقة بسوق العمل و تطوير السجالت اإلدارية حول
العاملين.
 .3تشكيل فريق عمل وطني لتعزيز استخدام البيانات اإلدارية إلحصاءات العمل ،ومراجعتها
وتطويرها.
 .4التعاون المشترك بين الدول العربية لتبادل الخبرات وتصميم استبيانات موحدة وتبني منهجية
موحدة.
 .5األخذ في االعتبار توصيات المؤسسات الدولية ومنظمة العمل الدولية.
 .6ضرورة وجود مسح متخصص يهتم بإحصاءات الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل.
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مع الشكر
األمانة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية
http://www.amf.org.ae
STAT@amf.org.ae

