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 overview.نبذة عامة    1

 

تعتبر القوى العاملة المحرك األساسي للمجتمع، وتساهم بياناتها في توفير المعلومات الحديثة والدقيقة 

 والمهنة والنشاطوالشاملة عن المشتغلين والمتعطلين وخصائصهم المتنوعة كالعمر والمؤهل العلمي 

شطة االقتصادية وغيرها في مختلف القطاعات واألنومعدالت اإلعالة  ونسبة المساهمةاالقتصادي 

 والتي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.في اإلمارة واالجتماعية 

من التعدادات ومسوح العينة،  حتى االن يتم الحصول على بيانات القوى العاملة أبوظبيوفي مركز إحصاء 

والنشاط االقتصادي، بينما مسوح القوى العاملة  والمتعطلين والمهنةبيانات التعداد توفر أعداد المشتغلين 

باإلضافة لتلك البيانات فإنها تدخل في تفاصيل قوة العمل وخصائصها المتنوعة كما ذكرنا آنفا، وبالتالي تكون 

 . وأكثر تفصيلا بياناتها أدق 

ت التعدادات السابقة والجدير بالذكر أن جميع البيانات اإلحصائية الخاصة بالقوى العاملة مستخرجة من بيانا

 2008باإلضافة لمسوح القوى العاملة التي نفذت عامي  2011وحتى آخر تعداد عام  1975من عام بدءاا 

(، تبعه أول مسح للقوى  2012شهر نوفمبر في تم إعداد أول مسح قام به المركز للقوى العاملة  وقد 2009و

( وهو بمثابة بوابة الدخول لمسوح الكترونية تسهل 2013العاملة على األجهزة اللوحية في شهر نوفمبر عام )

تم سيوفيما يلي منهجية المسح الذي  .اإلحصائية، حيث تم تنفيذ المسح بعد ذلك بشكل سنويالعملية 

 .2019في الربع الرابع من العام تنفيذه 

          the importance.االهمية2

 

تكمن أهمية مسوح القوى العاملة التي يقوم بها المركز بشكل دوري، في الحاجة الملحة لمعرفة خصائص 

والتي تتغير سريعا بتغير المجتمع اقتصاديا ، وكذلك األفراد خارج قوة العملقوة العمل من مشتغلين ومتعطلين 

وضع وخصائصها دوريا لأبوظبي ي إمارة رفة حجم القوى العاملة المتوفرة فواجتماعيا بشكل يتطلب مع

خلق وظائف جديدة بما يتناسب مع كذا و للستفادة منها في التنمية والتطويرالسياسات والخطط اللزمة 

مسوح القوى العاملة تشكل جزءا  االحصاءات الناتجة عنوبالتالي فإن  التغير الحاصل في سوق العمل.

 .االقتصادية واالجتماعيةبرامج الأساسيا من خطط اإلمارة االستراتيجية التي تبنى عليها 

 

        objectives.االهداف   3

 تتلخص أهداف المسح بما يلي:  

 .العاملة للقوى واالقتصادية واالجتماعية السكانية الخصائص على التعرف .1

 .االقتصادية المشاركة معدالت قياس .2

 .العمل عن المتعطلين خصائص تحديد .3

 .البطالة معدالت حساب .4

 .عمل عن البحث في المتعطلين قبل من المستخدمة الوسائل تحديد .5

 .الزمن عبر الذكر السابقة المتغيرات على طرأت التي التغيرات تحديد .6

 .العمل عن األفراد بعض بحث دون حالت التي األسباب على التعرف .7

 . للمشتغلين العملية والحالة االقتصادي والنشاط المهني التوزيع على التعرف .8

 .القوى العاملة المحتملةو الناقصة العمالة على التعرف .9
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تعاريف القوى  وكذلكتشمل المفاهيم والتعاريف السكانية والديمغرافية لألفراد الذين يشملهم المسح، 

 العاملة للبيانات التي تم جمعها وتحليلها.

  :المقيم إقامة معتادة

التعريف من  مواطناا أو غير مواطن، ويشمل هو الفرد الذي يقيم )يعيش( عادة في إمارة أبوظبي سواء كان

ارج اإلمارة أو الدولة من مواطني دولة اإلمارات ويعيش بصفة معتادة في إمارة أبوظبي، كما يشمل كان خ

جميع غير المواطنين الذين يعتزمون اإلقامة في اإلمارة بصوره دائمة ومستمرة، أو لمده سته أشهر على 

أو قضوا في اإلمارة مدة ستة أشهر متصلة قبل يوم المقابلة، وتجدر ، االقل بغض النظر عن حال التأشيرة

العمل، ال تعتبر انقطاعا من مدة الستة أشهر  مهام أو اإلجازة لقضاء الغياب المؤقت إلى أن فتراتهنا اإلشارة 

  .المتصلة

  المعيشية:األسرة 

وقد تربطهم صلة  المعيشة،معتاد أو أكثر يشـتركون معاا في المسكن ووجه أو أكثر من ترتيبات مقيم هي فرد 

وذلك في  أسرةوبالتالي ال يكون لها رب  قرابة،أو ال تربطهم صلة  أسرة،ويكون لها في هذه الحالة رب  قرابة،

لى مكونات األسر في دولة اإلمارات ونظراا لتنوع الظروف االجتماعية وأثر الهجرة الخارجية ع .االسر الجماعية

  أنواع:األسر إلى ثلثة تقسيم العربية المتحدة فقد تم 

 المواطنة.األسـرة الخاصة   -

 المواطنة.األسرة الخاصة غير   -

 الجمـاعية.األسرة   -

 والمساكن العامة معسكرات العمال أوجه أخرى من ترتيبات المعيشة مثل باإلضافة الى وجود

هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة يشتركون معاا  المواطنة:الخاصة  ةاألسـر-1

 .من بينهم ويكون لهم رب أسرة قرابة،وتربط معظمهم صلة  والمأكل،في المسـكن 

  اآلتية:وتعتبر األسرة مواطنة في الحاالت 

 المتحدة.إذا كان رب األسرة من مواطني دولة اإلمارات العربية  -

إذا كانت ربة األسرة غير مواطنة ولها أوالد مواطنون يقيمون معها في األسرة، وليست متزوجة من  -

 .يوم المقابلةرجل غير مواطن 

كان فقط زوج غير مواطن  )إذان بصرف النظر عن جنسية رب األسرة. وإذا كانت الزوجة واألوالد مواطن -

 وزوجة مواطنه(

  concepts & Definitions   المستخدمة.المفاهيم والتعاريف 4
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 :في الحاالت التاليةاألسرة الخاصة المواطنة  ضمنالفرد مقيم ويعتبر  أ ـ

المتغيبون داخل الدولة عن مسكن األسرة بصورة مؤقتة بسبب ظروف العمـل أو المرض أو السفر أو  .1

 أو أي سبب آخر. الدراسة

أفراد األسرة المتواجدون خارج الدولة ألي سبب كان، ما عدا العاملين منهم في سفارات وقنصليات  .2

 الدولة في الخارج وأفراد أسرهم المقيمين معهم. 

أفراد األسرة المتواجدون بصفة استثنائية في أحد المساكن العامة، كالفنادق والمستشفيات، ولكن  .3

 ة.األسرمحل إقامتهم المعتادة هو مع 

الذين يقيمون معها بصفة معتادة، وليس لهم مكان إقامة معتاد في دولة المواطنة ضيوف األسرة  .4

 اإلمارات.

يوم المسح متواجدين  اإمارة أبو ظبي، وكانوالذين لهم مكان إقامة معتادة في  المواطنة ضيوف األسرة .5

 .عند األسرة المواطنة

والمقيمون معها بصفة دائمة، مثل: )السائق، الطباخ، الخادمة.  المواطنة العاملون لدى األسرة .6

 ..)وأبنائهم المقيمون معهم( الخ( الممرضة الخاصة ...

 :في الحاالت التالية ضمن أفراد األسرة الخاصة المواطنةالفرد مقيم ب ـ وال يعتبر 

المقيمون إقامة معتادة في المستشفيات ودور المسنين ومساكن المعاقين  المواطنة أفراد األسرة .1

 ودور األحداث والسجون.

 الذين لهم مكان إقامة معتادة في دولة اإلمارات. المواطنة ضيوف األسرة .2

 على األقل فيها.ستة أشهر القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ولم يمكثوا  المواطنة ضيوف األسرة .3

 المقيمين معها. وغير المواطنةدى األسرة العاملون ل .4

العاملون في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج وأفراد أسرهم المقيمون  المواطنة أفراد األسرة .5

 معهم.

هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة يشتركون  المواطنة:الخاصة غير  األسـرة-2

وتعتبر األسرة غير  ،من بينهمويكون لهم رب أسرة  قرابة،وتربط معظمهم صلة  والمأكل،معاا في المسكن 

مواطنة إذا كان رب األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حتى ولو كان لدى الزوجة أوالد مواطنون من زواج 

 .(من االطار )مع العلم ان نوع األسرة يحدد مسبقا سابق

 :في الحاالت التاليةضمن األسرة الخاصة غير المواطنة الفرد مقيم  أ ـ يعتبر

داخل الدولة بسبب ظروف العمـل أو المرض أو السفر أو عن مسكن األسرة بصورة مؤقتة المتغيبون  .1

 الدراسة، أو أي سبب آخر.

 المفعول.إذا كان لديهم إقامة سارية  كان،المتواجدون خارج الدولة ألي سبب  غير المواطنة أفراد األسرة .2



 
 

4 | P a g e  
 املصدر:مركز االحصاء أبوظبي

كالفنادق  العامة،المتواجدون بصفة استثنائية في أحد المساكن  غير المواطنةأفراد األسرة  .3

 األسرة.والمستشفيات، ولكن محل إقامتهم المعتادة هو مع 

وليس لهم مكان إقامة معتادة في دولة  معتادة،غير المواطنة الذين يقيمون معها بصفة  ضيوف األسرة .4

 .اإلمارات

إمارة أبو ظبي، وكانو يوم المسح الذين لهم مكان إقامة معتادة في  غير المواطنة األسرةيوف ض .5

 .متواجدين عند األسرة غير المواطنة

 الخادمة. الطباخ، السائق،) مثل: دائمة،والمقيمون معها بصفة غير المواطنة العاملون لدى األسرة  .6

 ..)وأبنائهم المقيمون معهم( الخ( الممرضة الخاصة ...

 :في الحاالت التالية ضمن أفراد األسرة الخاصة غير المواطنةالفرد مقيم ب ـ وال يعتبر 

المقيمون إقامة معتادة في المستشفيات ودور المسنين ومساكن  غير المواطنةأفراد األسرة  .1

 المعاقين ودور األحداث والسجون.

 عند متواجدين اوكانو ظبي ابو إمارة خارجالذين لهم مكان إقامة معتادة  غير المواطنة ضيوف األسرة .2

 ..المسح يوم األسرة

 ستة األقل على يهافالقادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ولم يمكثوا  غير المواطنة ضيوف األسرة .3

 .أشهر

 وغير المقيمين معها. غير المواطنةالعاملون لدى األسرة  .4

يشتركون معاا في  جنسياتهم،بصرف النظر عن  فأكثر( 2)هي مجموعة من األفراد  الجماعية: األسـرة -3

وهي غالباا ما تكون من جنس واحد ذكور  عادة،وال تربطهم صلة قرابة  المأكل،وقد يشتركون في  المسكن،

   إناث.أو 

 :في الحاالت التاليةضمن األسرة الجماعية الفرد مقيم  يعتبرأ ـ 

المتغيبون داخل الدولة عن مسكن األسرة بصورة مؤقتة بسبب ظروف العمـل أو المرض أو  .1

 آخر.طالما أنه ليس لهم مكان إقامة معتادة  السفر،

إذا كان لديهم إقامة سارية  كان،المتواجدون خارج الدولة ألي سبب  الجماعية أفراد األسرة .2

  المفعول.

كالفنادق  العامة،ة استثنائية في أحد المساكن المتواجدون بصف الجماعية أفراد األسرة .3

  األسرة.والمستشفيات، ولكن محل إقامتهم المعتادة مع 

وليس لهم مكان إقامة معتادة في  معتادة،الذين يقيمون معها بصفة  الجماعية ضيوف األسرة .4

 .دولة اإلمارات

ظبي، وكانو يوم المسح إمارة أبو الذين لهم مكان إقامة معتادة في  الجماعية ضيوف األسرة .5

 .متواجدين عند األسرة
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 .ستة أشهرفيها على األقل األفراد القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ومكثوا  .6

 الخادم. الطباخ، السائق،) مثل: دائمة،والمقيمون معها بصفة  الجماعية العاملون لدى األسرة .7

 الخ(.

 :يليما إذا ما حقق ضمن أفراد األسرة الجماعية الفرد مقيم وال يعتبر ب ـ 

 األسرة عند وكانو ابوظبي إمارة خارجالذين لهم مكان إقامة معتادة  الجماعية ضيوف األسرة .1

 .المسح يوم

فيها على أو أفرادها القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ولم يمكثوا  الجماعية ضيوف األسرة .2

 .ستة أشهراألقل 

 وغير المقيمين معها. الجماعية األسرةالعاملون لدى  .3
 

 :معسكرات العمال-4

وهي عبارة عن سكن مشترك على شكل وحدات سكنية منتظمة يقيم فيها االفراد وقد تربطهم صلت ببعض 

 .وقد ال تربطهم صلة قرابة، وهي تدخل ضمن المساكن العامة

 :األسرة العالقة برب

 الحاالت التالية:  وتكون إحدىوتدل على صلة قرابة الفرد برب االسرة 

  األسرة:ـ رب  .1

وعادة ما يكون هو المسؤول  الذي تعتبره بقية أعضائها رئيساا لها.و فأكثرسنة  15عمره  هو أحد أفراد األسرة

يشترط أن يكون بالغاا راشداا ومدرجاا كما  رط أن تربطه صلة قربى ببعض أو كل أفرادهابش. عن اإلنفاق عليها

يشترط في رب األسرة أن يكون أكبر أفرادها سناا أو أكثرهم دخلا أو ال . غير انه من بين أفرادها عند المسح 

 من جنس معين )ذكر أو أنثى(. .

 هو شخص متزوج من رب األسرة، ويجب أن تكون مراسم الزواج قد تمت.: زوج/ زوجة .2

بناء أو بنات رب األسرة، وهذا ال يشمل أبناء أو بنات أحد الزوجين إذا لم يكن هو أي من أ: ابن/ بنت .3

 رب األسرة، أو األوالد المكفولين في مسكن األسرة، أو أبناء أي فرد آخر في األسرة

 األب(. و والدا رب األسرة )األم : اب/ ام .4

 زوجة ابن رب األسرة أو زوج بنت رب األسرة.: زوجة ابن/ زوج بنت .5

 أحفاد رب األسرة من أبنائه أو بناته: حفيد/ حفيدة .6

 أحد أوالد أو بنات والدّي رب األسرة.: أخ/ أخت .7

 جد وجدة رب األسرة.: جد/ جدة .8
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هي أي علقة قرابة تربط الشخص برب األسرة خارج نطاق األسرة المباشرة )غير القرابة : قرابة أخرى .9

من الدرجة األولى( من ذوي األرحام أو عن طريق الزواج؛ وهذه الفئة تضم أي صلة قرابة باستثناء ما 

 الحفيد والحفيدة، والجد والجدة". كالعم والعمة، الخال والخالة،ورد أعله، 

، كالخادمة، المزارع، الطباخ، و شخص يقيم مع األسرة ويقدم خدمات لألسرةه: عامل منزلي .10

 .الحارس، السائق، المربية، مدبرة المنزل،....

أي شخص ال تربطه علقة أسرية برب األسرة من خلل الرحم أو الزواج، وال يعمل في المنزل : أخرى .11

رحم لرب األسرة كأم الزوجة، خال أو  لصالح رب األسرة، مثال ذلك؛ الذين ال يمتون بأي صلة دم أو

 المنزل. نفس في تقيم والتي المطلقة الزوجة وتشمل .خالة الزوجة، ابن عم الزوجة

 .وتعبأ تلقائيا (11-)أخرىفتكون العلقة لجميع االفراد البند ومعسكرات العمال الجماعية  باألسرأما فيما يتعلق 

 الجنسـية:

والسياسية لدولة معينة والتى يدلي بها الفرد عندما يسأل عن جنسيته، أما في هي تبعية الفرد القانونية 

حالة وجود جنسية مزدوجة للفرد تؤخذ الجنسية التي يدلى بها الفرد، أما في حال لم يكن للفرد جنسية 

 محددة يدلي بها يصنف في فئة بدون جنسية )ال يملك أوراق ثبوتية(.

 :النوع 

بالبيانات عن النوع، لوجود العديد من  يللمدلالفرد، ويكون إما ذكراا أو أنثى، مع أهمية توجيه السؤال  نوعهو 

نوع الفرد من  باستنتاجيكتفى مثل صباح، نور، عصمت، ... الخ وال  واالناث،االسماء المشتركة بين الذكور 

 .االسم

 الكاملة:العمر بالسنوات 

، معبراا عنها االسرةمقابلة هو الفترة الزمنية المحسوبة أو المقدرة من تاريخ ميلد الفرد حتى تاريخ يوم 

فيختار له )طفل أقل من بالسنوات الكاملة، مع إهمال الشهور مهما بلغت. وإذا كان عمر الفرد أقل من سنة، 

 .(0سنة واحدة = 

 التعليمية:الحـالة 

( سنوات فأكثر بنجاح، ويصنف الفرد في إحدى 10ذي أنهاه الفرد البالغ من العمر )هو المسـتوى التعليمي ال

 الحاالت التعليمية اآلتية:

 الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة كانت، أو من كان يقرأ فقط. أمـي: .1

يحصل على مؤهل  : هو الفرد الذي يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة من اللغات، ولكنه لمويكتب يقرأ .2

تعليمي معترف به حتى وقت المسح. ويصنف الكفيف الذي يقرأ ويكتب بطريقة برايل على أنه يقرأ ويكتب 

 ما لم يحصل على مؤهل تعليمي، وإال دخل ضمن المؤهلت.
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مرحلة أو صف الفي ينتظم بتدائية بالفعل، وليس الفرد الذي : هو الفرد الحاصل على الشهادة اإلابتدائي .3

بتدائي حسب النظام صفوفها، أو الفرد الذي أكمل خمس أو ست سنوات دراسية بنجاح بما يعادل اإلمن 

 المتبع في الدولة التي درس فيها، وإال سجل يقرأ ويكتب.

)إعدادي(: هو الفرد الحاصل على الشهادة اإلعدادية، أو  الثانوي التعليم من األولى المرحلة .4

مرحلة أو صف من صفوفها، أو الفرد الذي أكمل ثماني أو الفي ظم ينتالمتوسطة بالفعل، وليس الذي 

تسع سنوات دراسية بنجاح بما يعادل اإلعدادي حسب النظام المتبع في الدولة التي درس فيها، وإال 

 سجل ابتدائي.

الثانوية مثل  : هو الفرد الحاصل على شهادة الثانوية العامةالمرحلة الثانية من التعليم الثانوي .5

أو ما يعادلها، أما األفراد الذين ما زالوا يدرسون في  ، االدبي، العلميالزراعية ،الصناعية ،التجارية ،ينيةالد

 هذه المرحلة فيسجلوا ضمن المرحلة األولى من التعليم الثانوي )إعدادي(.

الجامعة  : هو الفرد الذي أكمل مرحلة التعليم بعد الثانوي ودونالتعليم ما بعد الثانوي غير العالي .6

مرحلة أو صف من الفي يدرس بنجاح وحصل على شهادة متخصصة لمدة عام على األقل، وليس الذي 

. على سبيل المثال الذين أنهوا دراستهم صفوفها، وإال سجل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي )ثانوي(

 في المعهد المهني أي ال يستطيع إستكمال دراسته الجامعية بناءا عليه.

:  هو الفرد الذي أكمل مرحلة التعليم بعد الثانوي ودون الجامعة بنجاح تعليم العالي قصير األمدال .7

وحصل على شهادة دبلوم، وليس الذي في مرحلة أو صف من صفوفها، وإال سجل المرحلة الثانية من 

إستكمال دراسته في وبذلك يستطيع الفرد  التعليم الثانوي )ثانوي( أو التعليم ما بعد الثانوي غير العالي

  .المرحلة التالية وهي البكالوريوس

:  إذا أكمل الفرد المرحلة الجامعية بنجاح بأي تخصص كان، وليس الذي في بكالوريوس أو ما يعادلها .8

، وإال سجل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي )ثانوي( أو التعليم ما بعد أو أي سنة من سنواتهامرحلة ال

 العالي أو التعليم العالي قصير االمد.الثانوي غير 

: هو الفرد الحاصل على دبلوم عالي بعد الجامعة، وليس الذي في مرحلة دبلوم عالي بعد الجامعة .9

 من مراحلها، وإال سجل بكالوريوس أو ما يعادلها.

 :  إذا حصل الفرد على شهادة الماجستير أو ما يعادل تلك الشهادة.ماجستير أو ما يعادلها .10

 الشهادة تلك يعادل ما أو الدكتوراه شهادة على الفرد حصل إذا:  يعادلها ما أو وراهدكت .11
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 التخصص العلمي:

 ويقصد به الحقل الدراسي الذي تخصص به الفرد وحصل فيه على اخر مؤهل علمي، ومن األمثلة على ذلك:

 بتخصص:األفراد الذين حصلوا على مؤهل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 

 الصناعية،الثانوية العامة الدينية، التجارية،   

 أو األفراد الذين حصلوا على مؤهل بكالوريوس فأعلى بتخصص:

 طب قلب  تاريخ

 هندسة كهربائية   آثار

 هندسة صناعية  فلسفة

 علم التربة والنبات  اقتصاد

 وهكذا....   إحصاء

 

  :يةالزواجالحـالة 

 بالنوعمن حيث ارتباطه  انثى(،فأكثر )ذكر أو عاما ( 15البالغ من العمر )هي الحالة المدنية للفرد 

 التالية:. وتنحصر الحالة الزواجية للفرد في إحدى الحاالت المسح -اآلخر في وقت المقابلة 

 ،سنة فأكثر الذي لم يسبق له الزواج سواءا كان ذكراا أم أنثى 15هو الفرد البالغ من العمر  :أعزب •

الذي عقد قرانه ألول مرة ولكنه لم يدخل بعد بمعنى ان اإلرتباط موثق بشكل رسمي، دون  الفرد وكذلك

أن تكون مراسم الزواج الفعلية قد تمت، وفي حالة أن الفرد )ذكر أو أنثى( كان أرمل أو مطلقا ثم ُوجد 

ة، وإنما تصنف حالته حسب وقت المقابلة أنه قد عقد قرانه للمرة الثانية فل يعتبر ذلك عقد قران ألول مر

 أما مطلق أو أرمل. الزواجية قبل هذا العقدالحالة 

المتزوج زواجا فعليا وفق العرف السائد  انثى(فأكثر )ذكر أو عاما  15عمره هو الفرد الذي يبلغ  متزوج: 

 ( مقيما مع الطرف اآلخر ام ال وقت المقابلة.الزوجةسواء كان )الزوج/ 

فأكثر الذي طلق زوجته وليس في عصمته زوجة أخرى، أو عاما  15عمره هو الذكر الذي يبلغ  مطــلق: 

 ويعود الفرد الذي عقد قرانهفأكثر التي طلقت من زوجها ولم تتزوج بآخر. عاما  15عمرها األنثى التي تبلغ 

 وطلق )سواء كان ذكراا أم انثى( قبل الدخول، إلى الحالة الزواجية قبل هذا العقد
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زوجته وليس في عصمته زوجة أخرى، أو األنثى  فأكثر توفيتعاما  15هو الذكـر الذي يبلغ عمره  أرمـــل: 

ويعود الفرد الذي عقد قرانه وتوفيت  فأكثر توفي عنها زوجها ولم تتزوج بآخر.عاما  15عمرها التي يبلغ 

 الزواجية قبل هذا العقدزوجته )أو الزوجة التي توفي زوجها( قبل الدخول إلى الحالة 

 األفراد المواطنون الملتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية

الملتحقين ببرنامج الخدمة الوطنية خلل يوم المقابلة ويتم تحديد  عاما 40 – 15 المواطنين األفراد جميع

حسب حالتة قبل االلتحاق بالخدمة  علقة الفرد بالقوى العامة إذا كان مشتغل أو متعطل أو خارج قوة العمل

 .الوطنية 

 )القوى العاملة( اقتصاديا   السكان النشيطون

 يوفرون والذين متعطلين، أو مشتغلين كانوا سواء العمل قوة داخل( فأكثر سنة 15) األفراد جميع هم  

 المسح ولغايات محدَّدة، مرجعية زمنية فترة أثناء االقتصادية، والخدمات السلع إلنتاج اللزمة العاملة اليد

 .المقابلة ليوم السابقة أيام 7 الـ فهي

 

 المشـتغل .1

 ويشمل األفراد المشتغلين الحاالت التالية كذلك: 

 أيام السابقة 7الفرد المشتغل وهو في إجازة خلل الـ  -

 الموفدون في دورات تدريبية أو برامج عمل من جهة عملهم -

 ولكنهم يستفيدون من عائدات العمل، كالسيارة،...الذين يعملون لدى األسرة بدون أجر  -

المتدرب الذي يعمل لدى آخرين بأجر نقدي أو عيني لتعلم حرفة أو اكتساب خبرة كاألطباء والمحامين  -

 المتدربين.....الخ.

 أيام السابقة  7غير المرتبط بعمل منتظم، والذي عمل ولو لساعة واحدة خلل ال  -

ملك الذين يديرون أملكهم بأنفسهم، سواء من خلل منشأة أم بدون الفرد إذا كان من أصحاب األ -

 منشأة

الفرد المرتبط بعمل، ويتقاضى عليه أجراا، ولكنه متفرغ من عمله كلياا للدراسة للحصول على مؤهل  -

 علمي، أو ملتحق ببرامج تدريبية لرفع كفاءته

ر، مثل: )خياطة ملبس أو إعداد طعام أحد أفراد األسرة إذا كان يقوم بأعمال داخل المنزل لقاء أج -

 للغير، أو احتضان أطفال الغير بالمنزل فترة غياب والديهم (
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أيام السابقة "مشتغل" طالما أنه مرتبط رسميا بوظيفته،  7ويصنف الفرد الغائب عن عمله خلل الـ  -

 إذا كان ضمن الفئات التالية:

 إذا كانت اإلجازة مدفوعة األجر. (أ

 زة غير مدفوعة األجر، ولكنها معتمدة ومقبولة لدى جهة العمل.إذا كانت اإلجا (ب

 متعطلال .2

( سنة فأكثر، القادر على العمل، والذي ال يزاول أي عمل، والمتاح للعمل، 15هو الفرد الذي عمره/ عمرها )

 والباحث عنه، وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب توافر الشروط التالية في المتعطل:

أن ال يكون الشخص قد عمل لمدة ساعة فأكثر من الزمن خلل  )دون عمل(:أ. ال يزاول أي عمل 

 السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة )فترة اإلسناد الزمني(، ولم يكن متغيباا بصورة مؤقتة عن العمل.

أي أن يكون الشخص في وضع يسمح له باستلم عمل فوراا خلل األربعة أسابيع  ب. المتاح للعمل:

 ليوم المقابلة.اللحقة 

: أن يكون الشخص قد اتخذ خطوات محددة للبحث عن عمل لبعض الوقت أو كله حث عن عملاج. الب

بصفة دائمة خلل األربعة أسابيع التي سبقت يوم المقابلة. وقد تشمل الخطوات المحددة التسجيل في 

معرض وظائف، أو التسجيل  برنامج توطين، أو التسجيل في مبادرات حكومية مثل: مبادرة الشيخ ماجد..

لدى إدارة الموارد البشرية )للمواطنين فقط(، أو التقدم مباشرة إلى أصحاب العمل، والبحث في أماكن 

العمل وأماكن التجمعات الخاصة، ونشر إعلنات في الصحف والرد عليها، والبحث عن عمل من خلل 

 الخ. …ب أو أي إجراء مماثلاإلنترنت والتحري عن فرص العمل لدى األصدقاء أو األقار

خلل األربعة  األشخاص المتاحون حاليا للعمل ولم يبحثوا عن العملويعتبر من ضمن المتعطلين أيضا . د

أسابيع السابقة ليوم المقابلة بسبب انتظارهم للعودة لعملهم السابق أو أنهم وجدوا عمل بانتظار 

 المباشرة به الحقا. 

-المتعطلون قسمان:  

o  ( سنة فأكثر، القادر على العمل والذي لم يزاول 15: وهو الفرد البالغ من العمر )سبق له العملمتعطل

أي عمل خلل السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة، والمتاح للعمل، والباحث عنه، ولكن سبق له العمل 

 داخل دولة اإلمارات.

o :)( سنة فأكثر، القادر على 15ن العمر )هو الفرد البالغ م متعطل لم يسبق له العمل )متعطل جديد

العمل والذي لم يزاول أي عمل، والمتاح للعمل، والباحث عنه ألول مرة، خلل األربعة أسابيع السابقة ليوم 

 المقابلة ولم يسبق له العمل داخل دولة اإلمارات.
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 العمل(قوة  )خارجالسكان غير النشيطين اقتصاديا  

عن متعطلين فأكثر(، ولم يكونوا مشتغلين )وفق تعريف المشتغل السابق(، وال عاما  15األفراد ) جميع هم

ال يعملون الذين أي انهم األفراد  ،المقابلة ليوم السابقة أيام 7الالعمل )وفق تعريف المتعطل السابق(، خلل 

 ثلة على غير النشيطين اقتصاديا ما يلي:ثون عن عمل ألي سبب كان. ومن االموال يبح

 ات المنزليـة غير مدفوعة األجرالواجب -1

سنة فأكثر(، وال يمارس أي عمل غيره، وال يبحث عن العمل  15كل فرد متفرغ  ألعمال المنزل أداءا أو إشرافاا )

بجدية، بصرف النظر عن كونه يحمل مؤهلا علمياا أم ال، وليس ملتحقا بأي مؤسسة تعليمية أو متعطل وفق 

اإلشارة إليها أي أنه ال ينطبق عليه أي حالة عملية أخرى، وال يندرج خدم المنازل تعريفات المتعطل السابق 

 الذين يعملون بأجر ضمن هذه الفئة حيث أنهم يصنفوا ضمن المشتغلين.

 طالب )متفرغ للدراسة( -2

ية سنة فأكثر( غير المتعطل الملتحق بإحدى المؤسسات التعليمية النظام 15هو الفرد الذي يبلغ من العمر ) 

سواء كانت عامة أو خاصة ومنتظم بالدراسة أو غير منتظم )منتسباا( أي متفرغ للدراسة، ويراعى في هذه 

أيام السابقة يعد مشتغلا، وكذلك الموظف الملتحق  7الحالة أن الطالب الذي قام بعمل بجانب الدراسة خلل 

ب أو المتفرغ للدراسة من عمله ويتقاضى بإحدى مراحل التعليم سواء من خلل الدراسة المسائية أو االنتسا

 أجرا من عمله فيعد مشتغل وليس طالبا.

 غير قادر على العمل: -3

سنة فأكثر( غير القادر على العمل بسبب عجز جسدي أو عقلي بصورة مؤقتة أو  15هو الفرد الذي عمره )

مكن ان يشفى من العجز أو دائمة، أو بسبب مكان وجوده أو وضعه. ويقصد بالعجز بصورة مؤقتة أن الفرد ي

اإلصابة إال أنه في فترة المسح ليس مشتغل أو مرتبطا بعمل، وكذلك ال يبحث عن العمل بشكل فعلي، أما 

األفراد الذين يعانون من بعض أنواع العجز كالكفيف واألصم واألبكم وبعض ذوي االحتياجات الخاصة فيعدون أما 

حالة أخرى بحسب حالتهم وقت المسح. ويصنف ضمن هذه الفئة  مشتغلون أو متعطلون أو متقاعدون أو أي

الملتحقين بالخدمة الوطنية و نزالء المراكز العقابية وإعادة التأهيل والذين ليس لديهم مطلق الحرية في 

 تركها.

 متقاعد )للمواطنين فقط(:  -4

وغير راغب فيه، ويتقاضى راتباا سنة فأكثر( القادر على العمل وال يعمل، وال يبحث عن العمل،  15المواطن )

تقاعديا منتظما )شهريا مثل( عن عمل سابق. ويجب أن اليظهر هذا الخيار لغير المواطنين في دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة.

  سنة فأكثر وال يعمل(: 65كبير في السن )  -5

 سنة فأكثر وال يعمل وال يتقاضى راتباا تقاعدياا. 65الفرد البالغ 
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 دخل أو إيراد:  له/ لها -6

هو الشخص الذي يعيش من إيراد ممتلكاته أو عقاراته الخاصة أو لديه إسهم أو سندات يعيش من أرباحها، 

أو يصل إليه تحويلت نقدية، مثل رب األسرة الذي لديه دخل يكفيه من ميراثه األسري أو من أملك أخرى، 

ى لحسابهم، أو البنوك أو المكاتب العقارية. ولكن وهذا أيضا يشمل ملك العقارات التي تديرها شركات أخر

 إذا كان هذا المالك يدير شؤون عقاراته بنفسه أو يشرف على إدارة اآلخرين لها فيتم تصنيفه ضمن "مشتغل".

 ظروف إجتماعية: -7

سنة فأكثر( غير المتعطل وغير  المشتغل ألسباب اجتماعية أو أسرية  15هو الفرد الذي يبلغ من العمر )

 كممانعة الزوج، أو ممانعة األهل، أو نظرة المجتمع ..... الخ () 

 غير راغب بالعمل:  -8

سنة فأكثر( غير المتعطل وغير المشتغل وغير الملتحق بمؤسسة  15هو الفرد الذي يبلغ من العمر )

 تعليمية وال يعاني من المرض أو العجز وغير متقاعد ..... الخ   ولكنه ال يرغب بالعمل

 لعمل المناسب:لم أجد ا  -9

سنة فأكثر( وال يعمل وغير متعطل. واتيح له عمل ولنه لم يقبل به  15هو الفرد الذي يبلغ من العمر )

  النه ال يتوائم مع متطلباته وظروفه الخاصة.

 أخرى )حدد(: -10

 أي سبب آخر غير ما ورد سابقاا ويتم تحديد بشكل واضح.

 

 

 الحالة العملية:  

:  التالية الحاالت أحد الفرد يكون كأن بها يعمل التي بالمنشأة( المشتغل)ويقصد بها علقة الفرد  .1

 صاحب عمـل 

الذي يعمل في مصلحة خاصة يملكها بالكامل ويستخدم آخرين، عاما أو اكثر(  15البالغ من العمر )هو الفرد 

اتبه كونه يقدم وإذا كان صاحب العمل أو مالكه يعمل مقابل أجر محدد في مصلحته أي أن هناك فصل بين ر

عمل، وبين أرباح المنشأة أو الشركة التي يمتلكها فإنه ألغراض هذا المسح يعد كعامل بأجر وليس كصاحب 

عمل، وإذا كان هناك مجموعة من الشركاء يعملون في مصلحة يملكونها ويستخدمون آخرين فيعتبر كل منهم 

 صاحب عمل.

 يعمـل لحسـابه  .2

الذي يعمل في مصلحة يملكها أو يملك جزُء منها وال يستخدم عاما أو اكثر(  15البالغ من العمر ) هو الفرد

أحداا بأجر، وال يعاونه أحد أفراد أسرته بأجر أو أرباح، و إذا كان هناك مجموعة من الشركاء يعملون في نفس 
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لحسابه كما أن هناك فئات يؤدون المصلحة التي يملكونها وال يستخدمون أحداا فيعتبر كل واحد منهم يعمل 

 بأنفسهم خدمات لآلخرين بدون منشآت مثل البائع المتجول أو الحمال... الخ فيعتبر كل منهم يعمل لحسابه.

 يعمــل بأجـــر .3

الذي يعمل مقابل أجر أو راتب، أو عمولة، أو يحاسب بالقطعة، أو عاما أو اكثر(  15البالغ من العمر )هو الفرد 

ميزة عينية، وبغض النظر عن دورية تلقي األجر الزمنية )يوميا، أسبوعيا، شهريا أو سنويا(،  يحصل على أي

وقد تكون الجهة التي يعمل بها الفرد شركة أو مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو وحدة حكومية أو أسرة 

 معيشية.

 يعمل لدى األسرة بأجـــر أو أرباح .4

الذي يزاول عملا خاصا في مصلحة معينة تملكها األسرة التي كثر( عاما أو ا 15البالغ من العمر )هو الفرد 

  .بأجر أو بدون أجر ولكنه يستفيد من أرباح هذه المؤسسة وعائداتهاينتمي إليها أو أحد أفرادها 

 

 ساعات العمل المعتادة خالل السبعة أيام التي تسبق يوم المقابلة 

ويقصد بها ساعات العمل التي يقوم بها الفرد المشتغل في عمله في المعتاد سواء قام بالعمل في 

 ام ال  الفترةتلك 

ساعات في اليوم وال  8بواقع في ألسبوع مثال: ممرض يعمل في مستشفى ويعمل خمس ايام 

لنظر هل قام ساعة عمل بغض ا 40لهذا الفرد هو المعتادة يقوم بعمل اخر فان مجموع الساعات 

 بالعمل فعليا بذلك االسبوع ام ال.

 ساعات العمل الفعلية خالل السبعة أيام التي تسبق يوم المقابلة:

 .المقابلة يوم سبق الذي األسبوع خلل الفرد عملها التي الفعلية الساعات عدد إجمالي بذلك ويقصد

 :ما يليويتضمن هذا العدد 

 العمل الفعلية خلل الفترات المعتادة للعمل ساعات .أ

 العمل اإلضافي ساعات .ب

الذي يقضيه الشخص في مكان العمل في تحضير مكان او إصلح أو صيانة وتنظيف  الوقت .ج

 أدوات ومعدات العمل، او في إعداد وصول المقبوضات والجداول الزمنية والتقارير وما إلى ذلك.

العمل بانتظار توفير المواد اللزمة للعمل او إلصلح  الذي يقضيه الشخص في مكان الوقت .د

 األعطال الميكانيكية او الكهربائية او ما الى ذلك.

القصيرة التي يقضيها الشخص في مكان العمل لتناول الشاي او القهوة او  االستراحة .ه
 المرطبات.
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 ويستبعد من ساعات العمل الفعلية ما يلي:

عنها عمل، مثل اإلجازات السنوية بأجر، العطل الرسمية  جر ولم يؤداأل المدفوعةالساعات  .أ

 بأجر، اإلجازات المرضية بأجر.

 تناول وجبات الغداء، وعادة ما تكون ساعة، او ساعتين او ثلثة ساعات. فترات .ب

 المستغرق في التنقل من المنزل إلى العمل وبالعكس. الوقت .ج

 المهنة الرئيسية:

يه الفرد المشـتغل خلل الفترة المرجعية، أو الذي كان يؤديه الفرد المتعطل هـي نوع العمـل الغالب الــذي يؤد

عن المؤهل العلمي الذي يحمله وسواء كان هذا المؤهل مرتبطاا بالمهنة التي يعمل  قبل تعطله بصرف النظر

بصرف النظر أم ال، وكذلك بصرف النظر عن نوع النشـاط االقتصادي الذي تزاوله الجهة التي يعمل فيها، وبها 

أيضاا عن كون هذا الفرد صاحب عمل أو يعمل لحسابه أو يعمل بأجر أو بدون أجر، كأن يذكر طبيب أطفال، 

مسجد ....  ثانوية، مؤذنطبيب عام، طبيب أسنان، عامل تنظيفات، مدرس مرحلة أساسية، مدرس مرحلة 

 .وهكذا

 .ISCO-08)الموحد للمهن ) الدوليالتصنيف ويتم تحديد مهنة الفرد ومنها يتم وضعها ضمن 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي

هو نوع العمل الرئيس الذي تزاوله أو تمارسه المنشأة أو الجهة التي يعمل / عمل بها الفرد بغض النظر عن 

اإلنتاج الرئيسي \الخدمةهذا الفرد في هذه المنشأة أو الجهة، ويعود نوع العمل إلى نوع  يزاولهاالمهنة التي 

)ذو القيمة األعلى إذا كان هناك أكثر من نوع من اإلنتاج( الذي تنتجه المنشأة، فمثل الفرد الذي يعمل سائق 

سيارة شحن ليس بالضرورة أن يكون نشاط الجهة نقل فقد يكون نشاطها صناعة المشروبات الغازية إذا كان 

ة والطبيب الذي يعمل في شركة إلنتاج البترول يكون نشاط يقوم بتوزيع إنتاج أحد مصانع المشروبات الغازي

النشاط  فالمعتبر هوالجهة )استخراج البترول(. وإذا كان للجهة التي يعمل بها الفرد أكثر من نشاط اقتصادي 

 الرئيسي )الذي يحقق أكبر إيراد( فقط.

التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ويجب التمييز بين أنواع األنشطة التي تمارسها بعض المؤسسات مثل وزارة 

ووزارة الصحة، ... وغيرها. حيث أن الموظف الذي يعمل في مدرسة، أو المدير في المدرسة فيعتبر نشاط 

 فيصنفوا فيالتعليم، في حين أن موظفي المكتب الرئيسي في وزارة التربية والتعليم نشاط المدرسة في 

يصنفوا نسبة لوزارة الصحة فان العاملين في المركز الرئيسي للوزارة نشاط اإلدارة العامة. وكذلك الحال بال

نشاط في  فيصنفوااإلدارة العامة، في حين أن العاملين في المستشفيات أو العيادات الصحية نشاط  في

 الصحة. وهكذا يقاس على العاملين في باقي المؤسسات األخرى.

أما األفراد العاملون بدون منشأة، أي ليس لهم مكان ثابت، فيكون نشاطهم مستمداا من نوع العمل الذي 

)نقل ركاب بري بغير مواعيد و-)تجارة األقمشة بالتجزئة خارج المتاجر( لبائع أقمشة متجول  مثل:يمارسونه 
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ند أسرة فيكون النشاط أسر محددة( لسائق سيارة أجرة وهكذا، أو يعملون في خدمة المنازل كطباخ ع

 . .... الخخاصة

 –ويتم تحديد النشاط االقتصادي ومنها يتم وضعها ضمن الدليل الصناعي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

 ISIC 4))التنقيح الرابع 

 االقتصادياع القط

 الفرد سابقا ألي مما يلي: أو عمل بها يعمل التيوهو تبعية الجهة 

 حكومي إتحادي:  -1

 يقصد بها المنشآت التي تملكها الحكومة االتحادية سواءا كانت ميزانيتها مستقلة أو ضمن ميزانية الحكومة.

 حكومي محلي : -2

حكومة المحلية الي من االمارات السبع سواءا كانت ميزانيتها مستقلة أو اليقصد بها المنشآت التي تملكها 

 ضمن ميزانية الحكومة.

 )مركز احصاء ابو ظبي، بلدية دبي،  ....الخ(  الفرد الذي يعمل في -مثال:

 خاص : -3

ويشمل المنشآت الربحية ذات الملكية الخاصة، سواء أكانت لفرد واحد أم لعدة شركاء متضامنين أو 

مسـاهمين....الخ، أي أن مالكها قـد يكون شـخصاا طبيعياا أو اعتبارياا، وال تساهم أي جهة حكومية في ملكيتها 

 ا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وتم عقد تأسيسه

 

 مشــترك )حكومي وخاص( : -4

المنشــآت أو المؤسـسات التي تسـاهم في ملكيتها الحكـومة اإلتحـادية أو إحدى الحكـومات  ويشمل

المحليـة مع افـراد طبيعيين أو اعتباريين، وبغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة في رأس المال فقد تكون 

، وفي هذه الحالة يكون رأس مالها على صورة أسـهم قابلة للتداول، مثل بنك أبوظبي الوطني، %99% أو 1

بنك دبي التجاري، مؤسسة اإلمارات للتصاالت.......الخ، أو التي تساهم فيها الحكومة مع حكومات أو جهـات 

 أجنبيـة أو شركات خاصة.

  

   أجنبي : -5

ويشمل المنشآت المملوكة بالكامل لجهات أجنبية، وعقد تأسيسها مسجل خارج دولة اإلمارات، ولها فروع 

 .........الخ(.HSBCتعمل في دولة اإلمارات. مثل : )بنك القاهرة، بنك البحرين، 

 هيئة دبلوماسية : -6

قنصلية  –ة أو إقليمية مثل )سفارة وتشمل الهيئات العاملة داخل الدولة، والتابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولي 

 مكاتب األمم المتحدة...الخ(. –صندوق النقد العربي  –
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 هيئات ال تهدف إلى الربح:  -7

وتشمل المنشــآت ذات الطابع االجتماعي، التي تمارس نشاطها دون أن تهدف إلى الربـح، ولكنها تمول 

تصنيفها في أي من القطاعات السـابق ذكرها، وتدار من قبل أفراد وليس من قبل الحكومة، والتي ال يمكن 

بالرغم من كون بعضها قد يتلقى إعانات من الحكومة أو األهالي، أو تحصل اشتراكات من أعضائها، أو تستخدم 

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، جمعيات   -مشتغلين بأجر أو بدون أجر، مثل )األندية الرياضية واالجتماعية 

 الجنبية(.الجاليات العربية وا

 

  بـدون منشـأة : -8

وتشمل األفراد المشتغلين الذين يعملون لحسابهم، وال يزاولون العمل في منشآت، أو المتعطلين الذين 

عملوا لحسابهم، ولم يزاولوا العمل في منشآت، ومن أمثلتهم : )سائق سيارة األجرة غير التابع لمنشأة، 

الخاصة، والراعي في الحظائر الخاصة )العزب(، والصياد، والحمال في والبائع المتجول، والمزارع في المزارع 

األسواق، والمدرس الخصوصي، وصاحب األملك الذي يدير أملكه بنفسه إذا كان له اسهم وعقارات متفرقة 

 ويديرها بدون مكتب أو مؤسسة، وبواب العمارة غير التابع لمنشأة(.

 

 أسر خاصـة: -9

و المتعطلين الذين سبق لهم العمل لدى األسر الخاصة، ومن أمثلتهم: )الخـدم، وتشمل األفراد المشتغلين أ

 والمربية، والطباخ، والسائق، وعامل حديقة المنزل، وحارس المنزل، والمدرس الخاص لألسرة،....إلخ(.

 أخرى )حدد(: -10

 أي نوع من المنشآت غير ما ورد سابقاا ويتم تحديد النوع بشكل واضح.

 

 Coverage    ية( ئالوحدات االحصا -)الجغرافيةالتغطية  . 5

 
منطقة  ، أبوظبيمنطقة  الثلث ) أبوظبيإمارة  مناطقيغطي المسح جغرافيا جميع السكان المقيمين في 

 يشمل مجتمع المسح الفئات التالية: وسوف (،الظفرةمنطقة  و العين

 المقيمين في الوحدات السكنية الخاصة -1

 األسر الخاصة •

 األسر الجماعية  •

 المقيمين بمعسكرات العمال -2

 )أدنوك( أبوظبيالمعسكرات المؤمنة مثل معسكرات شركة بترول  •

 المعسكرات المصرح بدخولها •
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 لتسهيل إدارة المسح ال يشمل المجتمع المستهدف بمسح القوى العاملة الفئات التالية من السكان:

 من المساكن العامة:وهم األشخاص الذين يعيشون في األنواع التالية  .1

 الفنادق والشقق الفندقية •

 ومساكن الطلبالمدن الجامعية  •

المستشفيات ومؤسسات العلج النفسي ودور المسنين ودور األيتام وغيرها من المؤسسات  •

 المماثلة.

 السجون •

 

 أي – أكثر أو أشهر 6 لمدة البقاء ينوون ال والذين أشهر 6 عن تقل لمدة بها المقيمون ظبي أبو إمارة زوار .2

 .باإلمارة معتادة بصفة المقيمين غير الزوار

 واالمن المسلحة القوات معسكرات .3

 (الدبلوماسية الهيئات أعضاء) الدبلوماسيون .4

 القصور سكان .5

 والخاصة النائية الجزر سكان .6

 .النائية الريفية المناطق سكان .7

 

وكذلك يتم تضمين بيانات القوى العاملة في  ،بشكل سنوييتم إصدار التقارير الخاصة عن القوى العاملة 

  للمركز. السنويالكتاب اإلحصائي 

   

 Classifications.التصانيف المستخدمة      7

 

القوى  ألغراض المسح يستلزم وجود تصانيف أساسية معتمدة ومن أهم التصانيف الدولية المستخدمة في

 العاملة هي التالي:

I. التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO-08) 

ويعتمد هذا التصنيف على وضع المهنة الخاصة بالفرد المبحوث وحسب المجموعة الرئيسية التي 

 يندرج تحتها الفرد ومن ثم المجموعة الفرعية.

من  الرابعيتم وضع رقم المهنة التي يزاولها الفرد حتى الحد  مشتغل بحيثلذا يتم ترميز كل فرد 

 تصنيف المهن وفيما يلي المهن الرئيسية المدرجة في التصنيف:

     periodicity    . دورية االصدار6
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 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 1

 االختصاصيون 2

 الفنيون ومساعدو االختصاصيين  3

 المساندون المكتبينالموظفون  4

 عاملو البيع والخدمات 5

 العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك  6

 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم  7

 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع 8

 العاملون في المهن األولية 9

 مهن القوات المسلحة 0

 

II.  التنقيح الرابع  –ألنشطة االقتصادية لالدليل الصناعي الموحد((ISIC 4 

األنشطة اإلنتاجية، أي األنشطة االقتصادية  الموحد عمومايغطي نطاق التصنيف الصناعي الدولي  

الفرد المبحوث ويتم استيفاء تصنيف النشاط بها يعمل تمارسها المؤسسة أو الشركة التي التي 

 االقتصادي بأحد المجموعات الرئيسية التالية من التصنيف:

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك  03 - 01ألف 

 لمحاجرالتعدين واستغلل ا  09 - 05باء 

 الصناعة التحويلية   33 - 10جيم 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء   35دال 

 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات ومعالجتها   39 - 36هاء 

 التشييد   43 - 41وأو 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية   47 - 45زاي 

 النقل والتخزين  53 - 49حاء 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام  56 - 55طاء 

 المعلومات واالتصاالت   63 - 58ياء 

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين  66 - 64كاف 

 األنشطة العقارية  68الم 
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 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية  75 - 69ميم 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 82 - 77نون 

 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي    84سين 

 التعليم 85عين 

 أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي  88 - 86فاء 

 الفنون والترفيه والتسلية   93 - 90صاد 

 أنشطة الخدمات األخرى 96 - 94قاف 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا؛ وأنشطة األسر المعيشية إنتاج   98 - 97راء 

 سلع وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية   99شين 

 

 

III.  التصنيف الدولي الموحد للتعليم(ISCED )2011 

وهو التصنيف الخاص بمستويات التعليم ومجاالته ويصنف الحالة التعليمية للفرد حسب آخر مرحلة 

 تعليمية أنهاها الفرد بنجاح، وفيما يلي أهم المراحل التعليمية المصنفة حسب األمم المتحدة:

 

 أقل من ابتدائي 0

 التعليم االبتدائي 1

 لى من التعليم الثانويوالمرحلة األ 2

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 3

 التعليم ما بعد الثـــانوي غير العـــالــي 4

 التعليم العالي قصير األمد 5

 ما يعادلـــها أوالبكالوريوس  6

 دبلوم عالي بعد الجامعة 7

 ما يعادلـــها أوالماجستير  8

 ما يعادلـــها أوالدكتوراه  9

 غير مصنف في مكان آخر 99
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 التعدادات .1

 المسوح .2

 السجلت االدارية .3

       Questionnaires         االستمارات .9

تعتمد مسوح القوى العاملة القائمة بالعينة على ملء البيانات من األسر المعيشية ومعسكرات العمال عبر 

  ة:المتغيرات التالي تحتوي علىاستمارة معدة لهذا الهدف 

 

 

 

   Main Data Sources. المصادر االساسية للبيانات 8

 التعريف أنواع المتغيرات

 تتناول التعريف بالجانب الديموغرافي والجغرافي لوحدات المعاينة المتغيرات التعريفية:

)األسر( الخاصة بالمسح؛ كاإلقليم، التجمع السكاني )المنطقة 

الرئيسية(، رقم الحوض، حضر/ريف، رقم العنقود، نوع الوحدة السكنية، 

موقع الوحدة السكنية، اسم رب األسرة، عنوان ورقم هاتف األسرة، 

 وصف للموقع الجغرافي لألسرة، وما الى ذلك.

المتغيرات االجتماعية 

 والهجرة:

تتناول خصائص االفراد االجتماعية المختلفة كالنوع االجتماعي، العمر، 

الحالة التعليمية، الحالة الزواجية، وغير ذلك من المتغيرات. ويتضمن أيضا 

المتغيرات األساسية للهجرة الخاصة باالنتقال من مكان الى آخر، ومكان 

 الميلد وآخر وصول للدولة.

وتتعلق هذه المتغيرات بأداء الفرد عمل بأجر لمدة ساعة أو أكثر، وسبب  المتغيرات العملية:

تغيب الفرد عن عمله، وإجمالي عدد الساعات المعتادة التي يعمل بها 

، وإجمالي عدد الساعات الفعلية التي عملها الفرد، أسبوعياالفرد 

واألساليب التي استخدمها الفرد للبحث عن عمل، وكذلك األسباب 

ت إلى عدم الرغبة أو عدم االستعداد أو البحث عن العمل وغير التي أد

 ذلك من المتغيرات.

تتناول المتغيرات االقتصادية الدخل الشهري للعمل الحالي الرئيسي،  المتغيرات االقتصادية:

النشاط االقتصادي للعمل الحالي، وكذلك القطاع االقتصادي الرئيسي 

المتعطلين الذين سبق لهم العمل لرب العمل الحالي، ويتم أيضا سؤال 

 عن مهنتهم السابقة والنشاط االقتصادي للمنشأة التي عملوا بها.
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 مخطط يوضح انتقاالت االستمارة 
 استمارة االسر -1
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 استمارة معسكرات العمال -2
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الناتجة عن  %CVأخطاء المعاينة النسبية على دراسة  بناءا  2019ُحدد حجم عينة مسح القوى العاملة 

 عدد باالعتماد على تقييم خطأ المعاينة النسبي لمؤشراتذلك و . 2018مسح القوى العاملة لعام 

 270الموزعة على   أسرة 3878 البالغة االسر عينة واقع من البطالة ومعدل  المشتغلين وعدد المتعطلين

 نوع، المناطق) ةالعين تصميم عندعلى مستوى مجاالت النشر المحددة سابقا  2018 عام وحدة معاينة في

على مستوى  2019 عامال لهذا المسح عينة حجم تعديل تمحيث  .(الجنس ،مواطنغير /مواطن الجنسية

زيادة حجم العينة في منطقة الظفرة مع االبقاء على  تمو بغرض الحصول على تقديرات دقيقة  المناطق

 لعام للمسح الكلي العينة حجم يكون ذلك على بناءمنطقة العين.  وأبوظبي  نفس حجم العينة في منطقة

  المناطق الثلث. على موزعة أسرة 3920 مقداره ما 2019

 اختيار العينة

تم اختيار عينة األسر على مرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار  الخاصة(: )األسروحدات المعاينة 

نسبية تسمح  باستخدام أسلوب المعاينة المتناسبة مع الحجم بحيثوحدة معاينة أولية  280عينة تتكون من 

ة بأولوية ظهور وحدات المعاينة األولية ذات الحجم الكبير في العينة. وفي المرحلة الثانية يتم اختيار عين

 أسرة من كل من وحدات المعاينة األولية. 14عشوائية منتظمة تتكون من 

معسكر عمال( لتغطي  90: ومن ناحية أخرى اختيرت عينة من معسكرات العمال )عدد معسكرات العمال

السكان الناشطون اقتصاديا ممن يعيشون في المعسكرات.  ولقد ُصمم إطار المعسكرات بناَء على اإلطار 

طبقة مستقلة بذاتها لعمل عينة ممثلة لمعسكرات  أبوظبيالسابق ذكره. واعتبر كل إقليم من أقاليم إمارة 

في كل إقليم لطبقات وفقا لحجمها وحدد حجم  العمال على مستوى األقاليم.  وُصنفت معسكرات العمال

كل معسكر وفقا إلجمالي عدد العمال المقيمين فيه.  وفي المرحلة األولى تم اختيار عينة من معسكرات 

العمال تتناسب مع الحجم المطلوب في كل طبقة، وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة عشوائية تتكون من 

 عامل في كل معسكر عمال. 15

 صميم المسحت

وُيعد مسح القوى العاملة مسحا دوريا يتم تنفيذه بالتتابع على فترات حيث يتم فيه اختيار عدد من "الوحدات 

اإلحصائية" )العناقيد( التي يتم زيارتها عدة مرات وفقا لنظام التناوب على العينة، مما يعني أنه من الممكن 

ي العينة مرة أخرى خلل الربع القادم أو السنة المقبلة حيث زيارة السكان المقيمين في الوحدات المختارة ف

سيستمر إجراء هذا المسح في المستقبل. وهذا سيتم تنفيذه في حال كان هناك أكثر من جولة خلل العام، 

 وليس في حالة الجولة الواحدة على مدار العام.

ألنه يسمح برصد التغييرات في حالة يحظى تصميم المسح التتابعي بأهمية كبيرة في مسوح القوى العاملة 

قوة العمل لدى السكان بمرور الوقت كما يقلل من فرص وقوع األخطاء اإلحصائية في النتائج النهائية.  وُيعتبر 

 استخدام المسوح التتابعية من أفضل الممارسات الدولية في مجال إجراء مسوح القوى العاملة.

       Sample Design    . اسلوب المعاينة10
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 العاملة: الوحدات اإلحصائية في مسح القوى أنواع

المساكن الخاصة، تُعتبر الوحدة اإلحصائية هي الوحدة السكنية التي حددتها العينة.  ومن األهمية  .1

 بمكان أن يزور الباحثون الوحدة المختارة في العينة بالتحديد ويقابلون األفراد المقيمين بها.

معسكرات العمال، ُيعد العامل الذي حددته العينة هو الوحدة اإلحصائية، وذلك بعد إجراء فحص التحقق  .2

 من العد للمعسكرات المختارة )انظر التفاصيل الخاصة باألسلوب المتبع الحقا.(  

 

 المنهجية المتبعة في أسلوب استبدال االسر بحالة عدم االستجابة

 بديل، على النحو التالي:االسر المواطنة يؤخذ لها  •

اذا كانت االسرة المقررة في العينة مواطنة وعند زيارة الوحدة السكنية وجد ان هذه االسرة  -

 الزالت تقيم في الوحدة فيتم استيفاء بياناتها. 

وجدت ان االسرة   اذا كانت االسرة المقررة في العينة مواطنة وعند زيارة الوحدة وقت المسح -

رحلت وحل محلها اسرة مواطنة فتستوفى بيانات االسرة المواطنة المقيمة في الوحدة وقت 

 الزيارة. 

سرة اذا كانت االسرة المقررة في العينة مواطنة وعند زيارة الوحدة وقت المسح وجد مكانها ا -

لتوفير بديل  غير مواطنة او اسرة جماعية، سيقوم فريق العمل الميداني بابلغ فريق العينات

 لألسرة المواطنة من نفس العنقود ومن نفس النوع. 

اذا كانت االسرة المقررة في العينة مواطنة وعند الزيارة وجدت الوحدة خالية او استخدامها تغير  -

من الحاالت، سيقوم فريق العمل الميداني بابلغ فريق الى عمل مثل او هدمت او غيرها 

 .اسرة بديلة مواطنة مباشرة من نفس العنقود ومن نفس النوع العينات حتى يتم توفير
 

 االسر غير المواطنة يؤخذ لها بديل ، على النحو التالي: •

ان هذه اذا كانت االسرة المقررة في العينة غير مواطنة وعند زيارة الوحدة السكنية وجد  -

 االسرة الزالت تقيم في الوحدة فيتم استيفاء بياناتها. 

وجدت ان   اذا كانت االسرة المقررة في العينة غير مواطنة وعند زيارة الوحدة وقت المسح -

االسرة رحلت وحل محلها اسرة غير مواطنة أو جماعية فتستوفى بيانات االسرة غير المواطنة 

 .الزيارة أو جماعية المقيمة في الوحدة وقت

اذا كانت االسرة المقررة في العينة غير مواطنة وعند زيارة الوحدة وقت المسح وجد مكانها  -

 .اسرة مواطنة فتستوفى بيانات االسرة المواطنة المقيمة في الوحدة وقت الزيارة

اذا كانت االسرة المقررة في العينة غير مواطنة وعند الزيارة وجدت الوحدة خالية او صفتها  -

رت الى عمل مثل او هدمت او غيرها من الحاالت، سيقوم فريق العمل الميداني بابلغ تغي

  .فريق العينات حتى يتم مباشرة توفير اسرة بديلة غير مواطنة من نفس العنقود
 

 

 :ؤخذ لها بديل ، على النحو التالياالسر الجماعية ي •
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وعند زيارة الوحدة السكنية وجد ان هذه االسرة  اذا كانت االسرة المقررة في العينة جماعية  -

 الزالت تقيم في الوحدة فيتم استيفاء بياناتها. 

وجدت ان االسرة   وعند زيارة الوحدة وقت المسح اذا كانت االسرة المقررة في العينة جماعية  -

نات االسرة الجماعية المقيمة في الوحدة وقت رحلت وحل محلها اسرة جماعية فتستوفى بيا

 .الزيارة

اذا كانت االسرة المقررة في العينة جماعية وعند زيارة الوحدة وقت المسح وجد مكانها اسرة  -

مواطنة أو غير مواطنة فتستوفى بيانات االسرة المواطنة أو غير مواطنة المقيمة في الوحدة 

 .وقت الزيارة

في العينة جماعية وعند الزيارة وجدت الوحدة خالية او استخدامها  اذا كانت االسرة المقررة -

تغير الى عمل مثل او هدمت او غيرها من الحاالت، سيقوم فريق العمل الميداني بابلغ فريق 

 .من نفس العنقود العينات حتى يتم مباشرة توفير اسرة بديلة جماعية 

 

ذ لها بديل سواء كانت االسرة مواطنة او غير ان حاالت رفض االستجابة الستمارة المسح ال يؤخ

 مواطنة او جماعية. 

 

 

     Data Collection.طريقة جمع البيانات 11

 I-PADعن طريق المقابلت الشخصية مع المستجيبين باستخدام بيانات القوى العاملة  جمعيتم 

 Data Auditing   . الية تدقيق البيانات12

آلية محددة في التدقيق على بيانات الميدان الخاصة باألسر المعيشية ومعسكرات يعتمد مركز اإلحصاء على 

حيث تم تطبيق قواعد   I-PADك عن طريق البرنامج المعد على الة وذلرتبدأ من لحظة تعبئة االستمال، االعم

ليكون  البعض هامع بعض المختلفةيقوم بربط اجابات االسئلة فعلى البرنامج التي تم اعدادها مسبقا التدقيق 

اجابات ذلك السؤال، وبعد  فيضمن المدى المسموح به  اإلجابةمن ان  بالتأكدويقوم اتساق فيما بينها هناك 

من ان الباحث قد غطى منطقة العد الخاصة به بدون اسقاطات او  بالتأكدتعبئة االستمارات يقوم المراقب 

 تدقيق بعمل المنهجياتفريق  ويقوممنها،  والتأكد البياناتيقوم فريق مختص من المدققين بمراجعة  ثمتكرار، 

 مع إشراف فريق المخرجات من قسم القوى العاملة. آلي للتأكد من جودة البيانات وانخفاض نسبة الفاقد منها

 

 

 

 

 



 
 

31 | P a g e  
 املصدر:مركز االحصاء أبوظبي

 طريقة حساب المؤشر المؤشر

 قوة العمل

 

المتعطلون + المشتغلون =  قوة العمل 

معدل المشاركة 

 اإلقتصادية الخام

 إجمالي السكان إلى العمل قوة في األفراد نسبة

100 ×  
قوة العمل

مجموع السكان 
=   معدل المشاركة االقتصادية  الخام

 

معدل المشاركة 

اإلقتصادية 

 المنقح

 سنة فأكثر 15نسبة األفراد في قوة العمل إلى السكان 

100 ×  
قوة العمل

عدد السكان 15+
=  معدل المشاركة االقتصادية  المنقح

 معدل البطالة

 

 هو نسبة المتعطلون إلى القوى العاملة

100 ×  
المتعطلون

 قوة العمل
=  معدل البطالة

نسبة اإلعالة 

 العمرية
100 ×

عدد األفراد أكبر من 64 سنة + عدد األفراد أقل من 15 سنة

64 − عدد السكان 15
=  نسبة اإلعالة العمرية

نسبة إعالة 

 األطفال
100 ×

عدد األفراد أقل من 15 سنة

64 − عدد السكان 15
=  نسبة إعالة األطفال

100 نسبة إعالة الكبار ×
عدد األفراد أكبر من 64 سنة

64 − عدد السكان 15
=  نسبة إعالة كبار السن

نسبة اإلعالة 

 االقتصادية

: هي نسبة السكان خارج قوة العمل )المعالين( إلى قوة العمل )الجزء  االقتصاديةنسبة اإلعالة 

 النشيط(

100 ×
عدد السكان داخل قوة العمل −  مجموع السكان 

عدد السكان داخل قوة العمل
=  نسبة اإلعالة اإلقتصادية

 

 

 Indicators Calculation       اإلحصاءات(/المؤشراتالمخرجات). 13
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الجداول 

الرئيسية من 

 المسح

 والنوع، والجنسية العمرية الفئات حسب السكان •

 النشاط وحالة النوع الجنسية، المنطقة، حسب (فأكثر سنة 15)  السكان •
        االقتصادي،

 النشاط وحالة النوع الجنسية، المنطقة، حسب سنة( 24-15) السكان  •
   االقتصادي،

 النشاط وحالة العمرية الفئات الجنسية، حسب( فأكثر سنة 15) السكان •
  االقتصادي،

 النشاط وحالة العمرية الفئات النوع، حسب( فأكثر سنة 15) السكان •

     االقتصادي،

 وحالة التعليمي المستوى الجنسية، حسب( فأكثر سنة 15)  السكان •
         االقتصادي، النشاط

 النشاط حالة و التعليمي المستوى النوع، حسب( فأكثر سنة 15)  السكان •
         االقتصادي،

 النشاط وحالة الزواجية الحالة الجنسية، حسب( فأكثر سنة 15) لسكانا •
         االقتصادي،

 الجنسية العمرية، الفئات المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •

       والنوع،

 الجنسية التعليمي، المستوى المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
  والنوع،

 الجنسية الزواجية، الحالة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
       والنوع،

 الجنسية الرئيسية، المهنة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
     والنوع،

 الرئيسي، االقتصادي النشاط المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
   والنوع، الجنسية

  والنوع، الجنسية العمل، قطاع حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •

 الجنسية العملية، الحالة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
       والنوع،

 وساعات النوع الجنسية، المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
  األسبوعية، الفعلية العمل

 والدخل النوع الجنسية، المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
         العمل، من الشهري

  العمل، ومكان النوع الجنسية، المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المشتغلون •

 سنة 15)  فأعلى الثانوي بعد ما التعليمي مستواهم الذين المشتغلون •

  والنوع، الجنسية العلمي، التخصص حسب( فأكثر

 عن الغياب سبب حسب عملهم عن الغائبين( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
  النوع، و الجنسية العمل،

 الحالي عملهم بتغيير أو إضافي بعمل الراغبون( فأكثر سنة 15) المشتغلون •
  النوع، و الجنسية العمل، تغيير أو االضافي بالعمل الرغبة سبب حسب
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 الجنسية العمرية، الفئات المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المتعطلون •
         والنوع،

 الجنسية التعليمي، المستوى المنطقة، حسب( فأكثر سنة  15) المتعطلون •
         والنوع،

 الجنسية الزواجية، الحالة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المتعطلون •
         والنوع،

 الجنسية باالشهر، التعطل مدة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المتعطلون •
         والنوع،

 العمل، عن البحث طريقة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المتعطلون •
         والنوع، الجنسية

( فأكثر سنة 15) فأعلى الثانوي بعد ما التعليمي مستواهم الذين المتعطلون •
  والنوع، والجنسية العلمي التخصص حسب

      والنوع، الجنسية سابقاا، العمل المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) المتعطلون •

 العمرية، الفئات المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) العاملة القوى خارج األفراد •
         والنوع، الجنسية

 المستوى المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) العاملة القوى خارج األفراد •

  والنوع، الجنسية التعليمي،

 الزواجية، الحالة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) العاملة القوى خارج األفراد •
         والنوع، الجنسية

 عدم حالة المنطقة، حسب( فأكثر سنة 15) العاملة القوى خارج األفراد  •
         والنوع، الجنسية النشاط،

 عنه يبحثوا ولم للعمل المتاحون( فأكثر سنة 15) العاملة القوى خارج األفراد •
  والنوع، الجنسية عمل، عن البحث عدم سبب حسب

  والنوع، الجنسية المنطقة، حسب العمرية اإلعالة نسبة •

  والنوع، الجنسية المنطقة، حسب السن كبار إعالة نسبة •

  والنوع، الجنسية المنطقة، حسب السن صغار إعالة نسبة •

  والنوع، الجنسية المنطقة، حسب االقتصادية اإلعالة نسبة •

•  
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 Timelines. وقتية اصدار البيانات15

من كل عام، في شكل تقرير سنوي تحليلي وتدرج به الجداول  مايوفي شهر تصدر البيانات بشكل سنوي 

وأيضاا القوى العاملة في الكتاب اإلحصائي السنوي،  فصلالخاصة ببيانات القوى العاملة ومؤشراتها، كذلك في 

 تدرج الكترونيا على موقع مركز اإلحصاء.

   Dissemination. اسلوب نشر البيانات16

موقع المركز اإللكتروني ومن خلل الكتاب اإلحصائي السنوي، وكذلك من خلل من خلل يتم نشر البيانات 

نظام النشر االلكتروني حيث يتمكن المستخدم من انشاء الجداول الخاصة به حسب احتياجه، وهناك ثلث 

  ن الصلحيات للوصول إلى البيانات.مستويات هنا م

   improvement plans   التطوير. خطط 17

في المستقبل من  العمل على تطوير آلية جمع البيانات على مسارين متوازيين، أولهما بتوفير البياناتيتم 

السجلت اإلدارية من ، والمسار الثاني عن طريق سنوي المسوح الميدانية بشكل نصف سنوي ومن ثم ربع

 وجميع خصائصهم. عن العملوالمتعطلين الجهات المعنية بتوفير بيانات العاملين 

 


