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 رضـــر العـعناص

حـــدث التطـورات المنهجــيـة والتكنولوجيـــــــــة: رابعــًا 
 . المستقبلية ا 

وال   .مقــدمــة ونبـــذة تاريخيـــه عـــن مســح القـــوى العامـلة :   ا 

 .التقييــــم القطـــاعـــى لمســــح الـقـــوى العـــامــــلـة : ثانيــاً 

 .ابـرز توصيــات التــقييــم واجــراءات الجهـاز المتخــذة حيالهـا : ثالثــا  



سرية 
 
بحاث اال

 
هم اال

 
من ا

التي ينفذها الجهاز 
الرئيسي لبيانات والمصدر 

 التشغيل والتعطل

   1957عام 

ول دورة 
 
جريت ا

 
ا

واستمر التنفيذ بدورية 
ن 
آ
 حتى اال

على عينة ممثلة يزيد عددها 
سرة سنويا  90على  لف ا   23ا 

سرة ربع   لف ا   7000 سنوىا 
سرة  شهريا

 ا 
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 .قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة

قياس مستوى التشغيل والتوظف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة 
 بالجمهورية

همها رصد 
 
 :التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقًا لعدد من الخصائص ا

–القطاع  –النشاط اإلقتصادى  –المهنة  –الحالة العملية  –الحالة التعليمية  –السن  –النوع ) 
   .(ساعات العمل  –االستقرار فى العمل

 : التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا للخصائص التالية رصد 

لم / سبق له العمل )نوع التعطل  –مدة التعطل –الحالة التعليمية –السن –النوع )
 المهنة والنشاط اإلقتصادى  بالنسبة للمتعطل الذى سبق له العمل( يسبق له العمل 

هــــــــداف البـــــحث
 
 ا
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هــم 
 
 المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

 دورية البحــــــــث

ربع دورات سنوياً  فىيتم تنفيذ البحث 
 
كـتوبر / يوليو / إبريل / يناير ) ( ربع سنوية) ا

 
وذلك ( ا

ثر الموسمية على العمالة والبطالة 
 
خذ ا

 
 .االعتبار فىال

 الزمنياإلســــــناد فترة 

سـبوع ) يؤخذ بفترة اإلسناد الزمنى القصـيرة 
 
خاصـة بيانـات العمالـة  ، البحـثعنـد جمـع بيانـات ( ا

 .والبطالة
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هــم ( تابع)
 
 المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

خارج القوى 
 البشرية 

قل 
 
صغار السن ا

 سنوات 6من 

فراد 
 
كـثر وال  65اال

 
سنة فا

يعملون وال يرغبون فى 
) العمل وال يبحثون عنه 

 (مسنين 

) المصاب بعجز كلى 
غير قادر على العمل 

 (. بصفة دائمة 
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هــم ( تابع)
 
 المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

فراد داخل قوة العمل 
 
 :اال

فـراد 
 
كـثر  15) تشمل جميـع اال

 
و العقليـة فــي ( سـنة فـا

 
ويسـاهمون فعـً  بمجهـوداتهم الجسـمانية ا

ي نشـاط إقتصـادى يتصــل بجنتـاج الســلع والخـدمات 
 
وكـذلك الــذين يقـدرون علــى ( المشــتغلون )ا

داء مثل هذا النشاط اإلقتصادى ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم ال يجدونه 
 
 (.المتعطلون) ا
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هــم ( تابع)
 
 :المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

 :المشتغلــــــــــــــــون

فراد هم•
 
كـثر سنة 15 ) اال

 
عماالً  يزاولون الذين ( فا

 
ي ا

 
نشطة من با

 
  الـوقت لبعض اإلقتصادية اال

قل على )
 
سبوع ) للبحث القصيرة اإلسناد فترة خ ل ( ساعة اال

 
ت داخل سواء ( ا

آ
و المنشا

 
 ا

   .خارجها
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هــم ( تابع)
 
 :المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

 :المتعطلـــــــــــــــــون

فراد فى سن 
 
الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ( سنة  64-15) هم اال

 :  وينقسم المتعطلون إلى .يجدونهولكنهم ال 
لكنه لم يكن يعمل طوال فترة البحث طبقًا للتعريف  (:سبق له العمل ) متعطل قديم   -

 .  السابق
و جامعة ) مثل الخريج : (لم يسبق له العمل ) متعطل حديث   -

 
الذى لم يلتحق ( دبلوم ا

ي عمل بعد
 
 .با
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هــم ( تابع)
 
 :المستخدمـةالتعاريــف والمفاهيــم ا

فراد خارج قوة العمل
 
 اال
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 الطالب المتفرغ للدراسة 

 الزاهد فى العمل 

عمال المنزل 
 
 المتفرغات ال

قل من  و التقاعد وعمره ا   سنة 65بالمعاش ا 

 عجز جزىئ يمنع الفرد مؤقتًا عن العمل



التقييم القطاعى لمسح القوى العاملة فى : ثانيــاً 
 مصر 
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 التقييم القطاعى لمسح القوى العاملة فى مصر 

الجهــاز المركــزى )القطــاعى لمســح القــوى العاملــة الــذى نفــذ بجهــاز اإلحصــاء الــوطنى المصــرى الهــدف مــن التقيــيم هــم 

، هو تقيـيم القـدرات الفنيـة واإلداريـة للجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة واإلحصـاء إلنتـاج بيانـات ( للتعبئة العامة واإلحصاء

جـل القيـام 
إحصائية عالية الجودة من مسح القوى العاملة باإلضافة إلى تقييم اإلنتـاج االحصـاىئ مـن هـذا المسـح ،ومـن ا 

ساســـى لجمـــع البيانـــات  وروبيـــة كـــدليل استرشـــادى ا 
 
بهـــذه المهمـــة اســـتخدم المـــراجعين شـــعار الممارســـات اإلحصـــائية اال

 .وتحليلها
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 مــراحـــل التقييــــم

 المرحلة التمهيدية

ولـى)هذا التقييم القطاعى تم على عدة مراحـل ، تنطـوى المرحلـة التمهيديـة 
 
علـى اختيـار المـراجعين بواسـطة ( اال

اليوروســتات ، باالضــافة إلــى ذلــك قــام الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء المصــري بموافــاة المــراجعين 

 .بمطالبهم ال زمة للتحضير لهذه المهمة
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 مــراحـــل التقييــــم: تابع 

 المرحلة الثانية

خ ل المرحلة الثانيـة، قـام المراجعـون بتحضـير اسـتبيان تفصـيلى للتقيـيم الـذاتى ، ويغطـى تقريبـا كـل 

وروبيــة والتــى تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل اليوروســتات وتــم 
 
مبــادم مدونــة الممارســات اإلحصــائية اال

إرسالها للجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء كمرحلة تحضيرية للتقييم الرئيسى ، وكان الهـدف مـن 

استبيان التقييم الذاتى هـو مسـاعدة المـراجعين فـي جمـع معلومـات تمهيديـة حـول مسـح القـوى العاملـة 

 . المصرية، كما ساعد هذا االستبيان الجهاز فى التحضير لمهمة المراجعين
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 تنفيــذ واجــــب التقييـــم 

بريــل  17-14قــام المــراجعين بهــذه المهمــة خــ ل الفتــرة مــن 
 
خــ ل المرحلــة التمهيديــة للمهمــة ،  2014ا

. حيث قام المراجعون بجعطاء نظـرة عامـة علـى اهـداف هـذا التقيـيم القطـاعى طبقـا الرشـادات اليوروسـتات

جل التقييم القطاعى
 
 .كما طالب المراجعون من الجهاز توفير قائمة من المستندات المطلوبة من ا

خ ل هـذه المهمـة حصـل المراجعـون علـى الـدعم  وتعـاون كامـل مـن الجهـاز بغـرض جمـع كافـة البيانـات 

قصى دقة ممكنة، كما سمح للخبـراء بمناقشـة كافـة االجـراءات المتعلقـة 
 
المطلوبة لهذا التقييم القطاعى با

 .بمسح القوى العاملة بحرية كاملة مع فريق عمل الجهاز لضمان نـجـاح مهمة التقييم 
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 محاور استبيان التقييم الذاتى 

 البيئـــة المؤسسيـــة  •

 االجراءات االحصائية  •

 المخرجات االحصائية•
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 ابرز توصيــات التقييـــم 

 عينة المسح 

جــزاء متســـاوية 
 
مســح القــوى العاملــة المصــرى يجــرى كــل ث ثــة شــهور ويــتم تقســيم العينــة الــى خمــ  ا

تى 
آ
سر المعيشية كاال

 
 :وتجرى المقاب ت مع اال

ول •
 
 ،االسبوع االول واالسـبوع الثالـث : الشهر الثاني  ،االسبوع االول و االسبوع الثالث : الشهر اال

 .االسبوع االول : الشهر الثالث 

 .وهو ما يعنى عدم التمثيل الجيد لفترة جمع بيانات المسح خ ل ث ث شهور •

خير توقيــت اعــ ن •
 
ن جمــع البيــان يــتم ورقيــا وهــو مــا كــان ســيؤثر علــى تــا

 
وقــد كــان ذلــك يــتم نظــرًا ال

 .النتائج 
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وزان مسح القوى العاملة 
 
 حساب ا

برز توصيات التقييم 
 
 ا

وزان اإل
 
/ ذكـر )طبقـًا لتقسـييم يعتمـد علـى النـوع حتمالية لمسح القوى العاملة المصـري ويجري حساب اال

نثــى 
 
وتقــديرات الســكان بكــل محافظــة ، ويغفــل هــذا التقيــيم الفــ ت ( ريــف / حضــر )، محــل االقامــة ( ا

 .العمرية 



حـــدث التطــــــورات المنهجــــــيـة : ثالثـــا  
 
ا

 والتكنولوجيــــــــــة



حـــــــدث التطورات المنهجية التكنولوجية   :ا 

 المنهجيات كافة ومراجعة البحث تطوير فى المستخدمة المنهجية مراجعة مستمرة بصفة يتم•
 البحث بتنفيذ الخاصة المنهجية تطوير يتم وبالتالى العالم دول كافة فى المستخدمة

 منهجية لمراجعة فنى دعم بمهمة بجنييف الدولية العمل منظمة مكـتب من الجهاز طلب•
 فى المستخدمة اإلستمارة تطوير تم المهمه تلك على وبناء 2015 عام نوفمبر فى البحث
 .2016 يناير من إعتباراً  البحث
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حـــــــدث التطورات المنهجية التكنولوجية  ا 

جــارى حاليــًا تصــميم برنــامج إلكـترونــى إلســتمارة القــوى العاملــة إلختبــار فاعليتــه وتجربتــه علــى •
 عينة عشوائية ليتم التحول لجمع البيانات إلكـترونياً 

تابلــت واإلعــداد للتحــول إلــى الجمــع اإللكـترونــى للبيانــات وإســتقبالها مــن ( 300)تــم تــوفير عــدد •
عمال الميدانية لحظة بلحظة

 
 خ ل معمل تم إعداده بجدارة البحث ومتابعة اال
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