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COVID -19 and the world of work: measuring the impact

The COVID-19 has taken the world by surprise. No or few countries were prepared to measure its 

impact on the world of work.

 Since the beginning of the pandemic ILO started measuring its impact through the publication of the ILO 

Monitor: COVID-19 and the world of work.

 Challenges are multiple:

 The crisis has transformed into an economic and labour market shock, impacting not only supply (production of goods and services) but 

also demand (consumption and investment)

 Impact on the quantity of jobs (both employment and underemployment)

 Impact on the quality of work: wages and access to social protection

 Effects on specific groups who are more vulnerable to adverse labour market outcomes.

 Policy makers needed updated data to take necessary actions

 National statistical systems faced a challenge to adapt a the same time their questionnaires and data 

collection mode on time
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Categories of most vulnerable labour

 Persons underlying health conditions and older people are most at risk of developing health issues

 Young persons as well as older workers are vulnerable to falling labour demand.

 Women are over-represented in more affected sectors such as services or in occupations that are in the 

front line of dealing with the pandemic (e.g. nurses)

 Unprotected workers, including self-employed, casual and gig workers that lower their chance to access to 

paid or sick leave mechanism, and are less protected by conventional social protection mechanisms and 

other forms of income smoothing.

 Migrant workers where the pandemic will constrain both their ability to access their places of work in 

destination countries and return to their families
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Impact of the most vulnerable and informal employment
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Estimated working-hour losses. A “nowcasting’’ model developed by ILO
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On the policy level the ILO Monitor shows

The continuing and devastating impacts of the pandemic on jobs and labour income since early 2020, 

and that the massive disruptions in the labour market that will persist into the fourth quarter

 First, maintaining the right balance and sequence of health and economic and social policy interventions 

continues to be crucial

 Second, policy interventions need to be made on a scale which corresponds to the magnitude of labour 

market disruptions

 Third, it is critical that policy measures should provide the fullest possible support for vulnerable and hard-hit 

groups, including migrants, women, young people and informal workers.

 Fourth, filling the stimulus gap in emerging and developing countries can only be achieved through greater 

international solidarity.

 Fifth, social dialogue continues to be an important and effective mechanism for policy responses to the 

crisis.

 You can find the ILO Monitor on the following link https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-

responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
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ILO ROAS statistical work to assist countries in measuring COVID-19 
impact on Labour market

Current work

 Assisted three countries in amending their Labour Force Questionnaire in order to measure the pandemic impact on labour market

 Translated guideline on measuring labour market with the cooperation of GCC-STAT (https://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/publications/WCMS_747637/lang--ar/index.htm)

 Conducting Rapid Surveys in selected countries

 Financing and assisting two countries in conducting LFS’s to measure COVID impact

Challenges

 Most of the Arab States countries conduct yearly Labour Force Surveys

 Some countries didn’t conduct LFS survey for years

 Few Arab States countries share their micro data with ILO

 Statistical challenges in shifting the LFS from face-to-face to telephone based interviews
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Measuring the Labour market

Basic Definitions



Enterprises
- Ownership
- Size
- Economic activity
- Location
- Establishments
- Occupational injuries
- Unionization
- Collective bargaining
- Strikes
- …

Vacancies
- Skills required
- Economic activity
- Occupation
- …

Jobs
- Pay
- Labour costs
- Hours paid for
- …

Employed persons
- Status in employment
- Occupation
- Economic activity
- Private/public sector
- Hours of work (hours actually 
worked, hours usually worked)
- Earnings
- Informal employment
- Occupational injuries and 
diseases
- Unionization
- Collective bargaining
- Strikes
- … 

Unemployed persons
- Job search methods
- Duration of unemployment
- Qualifications
- Previous work experience
- Previous occupation
- Previous economic activity
- Receipt of unemployment 
benefits
- …

Persons outside the 
labour force

- Reasons for being outside 
the labour force
- Desire to work
- Availability
- Job search
- Qualifications
- Previous work experience
- Receipt of benefits such as 
pensions
- …

Labour market 
attachment

Pressures on the labour market, 
access to the labour market

Characteristics of employment,
working conditions

Employment creation, working 
conditions, skills needed

Macro Micro

Labour demand Labour supply
Potential labour 

supply

Country IndividualsEnterprises

Employment creation,
productivity

Working-age population

National output and 
income

- Gross Domestic Product
- Gross Value Added
- Labour productivity
- Labour income share
- …

- Sex/gender
- Age
- Educational level
- Education attendance

- Nationals/migrants
- Disability status
- Rural/urban areas
- …

Labour Statistics Frame



واالستغالل الناقص للعملوالعمالة العملالقرار المتعلق بإحصاءات 

 2013( تشرين األول)أقره المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل في أكتوبر

 مؤتمر الدولي الثالث ال)السكان النشطين اقتصادياً، والعمالة، والبطالة والعمالة الناقصة إحصاءات بشأنتحديثات على المعايير السابقة

(1982عشر لخبراء إحصاءات العمل، 

يحدد إطار عمل جديد إلحصاءات سوق العمل والعمالة

يعزز القدرة على إجراء المقارنات الدولية

 (2008وأزمة التمويل في عام 2003أزمة العمل في عام )استجابة لدعوات التصدي لقيود إحصاءات البطالة

توفير مقاييس لالستغالل الناقص للعمالة، بما يتجاوز البطالة

يدرك ويوفر إطاراً لقياس جميع أشكال العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر

 (مثل قياس جميع مدخالت العمل ألغراض نظام الحسابات الوطنية)تسهيل دمج إحصاءات العمل مع المجاالت األخرى

 ل العيش ديناميكيات سوق العمل، وخلق فرص العمل، وسب)االستجابة لالحتياجات الناشئة من المعلومات االجتماعية واالقتصادية

...(لألسر، والرفاهية، بما يتجاوز مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي، 



العمالة: اشكال العمل

العمل
(والخدماتبمعنى جميع أنشطة إنتاج البضائع )

حسب )لالستخدام النهائي الخاص 

(األسر

(بمعنى األجر أو الربح)مقابل تعويض  بدون تعويض

(بمعنى الوحدات األخرى)لالستخدام من قبل الغير 

أنشطة العمل 
مثل )األخرى 

العمل اإللزامي 
غير مدفوع 

خدمات(األجر بضائع

العمل اإلنتاجي 
لالستخدام 

الذاتي

بضائع خدمات بضائع

المتدرب عمل 

غير مدفوع 

األجر

بضائع خدمات

العمل 

التطوعي

خدمات بضائع

العمالة
(العمل مقابل أجر أو ربح)

خدمات



العمالة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل

 أجر أو ربحمقابل العمل المنجز لصالح الغير العمالة تعني

يشمل العديد من أنواع الناس
 العاملون لحسابهم الخاص

 العمال العرضيون

 الموظفون

 العمال المساهمون من األسرة

 أفراد األسرة المساعدون

وما إلى ذلك

 ً يكون نوع األجر نقدياً بشكل عام ولكن يمكن أن يكون عينيا



المؤشرات الجديدة للعمالة المحتملة

السكان في سن العمل

خارج قوة العمل العاطلون عن العمل العاملون

متوفرين 

ن غير باحثي

عن عمل

باحثين عن عمل غير 

متوفرين
القوى العاملة

القوى العاملة المحتملة العاطلون عن العمل

العمالة 

الناقصة 

لجهة الوقت

LU1
LU2

LU3
LU4



مقاييس االستغالل الناقص للعمل 

. عمل لدى السكانفي حاجة غير مشبعة إلى الالذي يتجّسد إلى عدم تطابق بين العرض والطلب على اليد العاملة، األمر االستغالل الناقص للعمل يشير 

:حصر، دون وتتضمن مقاييس قصور استغالل اليد العاملة

 (أ ) ة من العمالة يكونون مقارنة مع حاالت بديلبعمل بالنسبة ، حين يكون وقت العمل غير كاٍف لألشخاص الملتحقين المتعلق بالعمالة الناقصةالوقت

مستعدين ومتوفرين لالنخراط بها؛

 (ب)؛من العمل، وتعكس بحث نشط عن وظيفة من قبل أشخاص غير عاملين ومتوفرين لهذا الشكل البطالة

(ج ) ائمة من بحثهم من العمل، إنما تحّد الظروف القهذا الشكل ، تشير إلى األشخاص غير العاملين الذين يعربون عن اهتمام في العاملة المحتملةالقوى

.أو من توفّرهم/النشط عن وظيفة و

 يرة أن يعملوا الذين أرادوا خالل فترة مرجعية قصالمنخرطين بعمل على أنّهم جميع األشخاص الملتحقون بعمالة ناقصة لجهة الوقت يعرف األشخاص

توفرت ية إن إضاففي جميع وظائفهم عن عتبة محددة للساعات، والذين كانوا متوفرين للعمل لساعات ساعات عملهم ساعات إضافية، والذين يقل عدد 

.لذلكالفرصة 



مقاييس االستغالل الناقص للعمل 

 يبة معينة هم جميع األشخاص الذين هم في سن العمل، ولم يكونوا ملتحقين بعمل، وأدوا أنشطة للسعي إلى العمل خالل فترة قرالعاطلون عن العمل

:وهم متوفرون حالي اً لاللتحاق بعمل إذا ما توفرت الفرصة، حيث

 (أ ) باالستناد إلى الفترة المرجعية القصيرة لقياس العمالة؛" عدم االلتحاق بعمل"يتم تقييم

 (ب) اد وظيفة أو إقامة إلى أي نشاط ينفَّذ خالل فترة حديثة معينة تتضمن األسابيع األربعة أو الشهر األخير، بهدف إيج" السعي إلى العمل"يشير

ل يتضمن هذا أيضاً العمالة العمل بدوام جزئي أو العمل غير النظامي أو المؤقت أو الموسمي أو العرضي، سواء داخ. مشروع تجاري أو زراعي

:أمثلة عن أنشطة مماثلةنعطي . الخارجأراضي البلد أو في 

تدبير الموارد المالية، التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وتراخيص؛

البحث عن أرض أو منشآت أو آالت أو تجهيزات أو لوازم المزارع؛

التماس المساعدة من األصدقاء أو األقارب أو أنواع أخرى من الوسطاء؛

التسجيل في مكاتب توظيف عامة أو خاصة أو التواصل معهم؛

؛تقديم طلبات ألصحاب العمل مباشرةً، والبحث في مواقع العمل أو المزارع أو على أبواب المصانع أو في األسواق وغيرها من أماكن التجّمع

نشر إعالنات عمل في الصحف أو عبر المواقع اإللكترونية والرد على ما تنشره من إعالنات

؛نشر أو تحديث السيرة الذاتية على المواقع اإللكترونية المهنية أو مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت

 عمل أو عاطلين عن على أنها جميع األشخاص في سن العمل الذين لم يكونوا خالل الفترة المرجعية القصيرة ملتحقين بالقوى العاملة المحتملة تعّرف

:العمل، و

(أ ) وليسوا "البحث عن عمل"أدوا أنشطة ل ،" ً ء الظروف لكن سيصبحون كذلك في غضون فترة قصيرة الحقة تحدد على الضو" متوفرين حاليا

؛ أو(أي باحثين عن عمل غير متوفرين)الوطنية 

(ب ) لكن أرادوا العمل، وكانوا "البحث عن عمل"لم يؤدوا أنشطة ل ،" ً ؛(أي أشخاص متوفرين غير باحثين عن عمل" )متوفرين حاليا



المؤشرات



التحليل

 يط الضوء على مجموعات أو مجتمع، لتسلبشكل منفصل بالنسبة لتحليل األشخاص خارج القوى العاملة، يمكن للتصنيفات البديلة التالية، أن تستخدم

.أو عوائق مرتكزة الى نوع الجنس أمام االستخدامأو اقتصادية فرعية متأثرة بفعل االحباط، أو بعوائق اجتماعية 

(أ ) بسوق العمل،خارج القوى العاملة مدى ارتباط االشخاص

 ولكن غير " يبحثون عن عمل"الذين االشخاص" ً ؛"متوفرين حاليا

 لكن "يبحثون عن عمل"الذين ال االشخاص ،" ً ؛"متوفرين حاليا

 وغير " يبحثون عن عمل"الذين ال االشخاص" ً ، لكن يريدون االلتحاق بعمل؛"متوفرين حاليا

 وغير " يبحثون عن عمل"الذين ال االشخاص" ً ؛، الذين ال يريدون االلتحاق بعمل "متوفرين حاليا

(ب ) ولعدم كونهم ، "البحث عن عمل"لعدم الرئيسية االسباب" ً :، وأو لعدم رغبتهم بالعمل"متوفرين حاليا

 ؛(العائلةأطفال صغار، رفض وجود، حمل)دوا ع عائلية ؛ (دراسةألّم بهم، إعاقة، مرض )شخصية أسباب

 طقة، اعتبار الشخص التي تتناسب مع مهارات الشخص، عدم توفر وظائف في المنأو الوظائف سابق في ايجاد وظيفة مالئمة، افتقار الى الخبرة، أو المؤهالت فشل )أسباب مرتبطة بسوق العمل

؛ (االيجارة، بدالت تقاعديمعاشات )مصادر أخرى للدخل ؛ (، خدمات عمل، طرق، وسائل نقلأصول)غياب البنى التحتية ؛ (المحتمليناً جداً في السن من قبل أصحاب العمل أو كبير يافعاً جداً 

؛نفور

(ج ) ضمن الفئات التاليةبحسب التصور الذاتيالنشاط الحالي، وضع ،  :

اجتماعية)يهية أنشطة ترف؛ (إعاقةأو بفعل مرض )خدمات لالستخدام الخاص؛ عمل تتطوعي؛ عمل تدّر ب غير مدفوع؛ الدراسة؛ الرعاية الذاتية ، توفير ؛ إنتاج سلع لالستخدام الذاتيدراسة ،

(.استجماميةثقافية، 



التعاون المستقبلي

مشاركة اكبر لبيانات مسوح القوى العاملة مع منظمة العمل الدولية

تناسق اإلحصاءات على صعيد المنطقة العربية من ناحية االستمارات والمؤشرات

زيادة البيانات حول طلب العمالة في سوق العمل في ظل الجائحة

بالتعاون مع تكثيف التعاون االحصائي من خالل الفريق اإلقليمي الحصاءات العمل ومؤشرات التنمية المستدامة

االسكوا

زيادة االختبارات على الصعيد الوطني واإلقليمي لقياس مؤشرات سوق العمل من خالل الفريق

مشاركة البلدان الخبرات الوطنية في قياس تأثير الجائحة على سوق العمل

https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/

https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/


شكراً لحسن االستماع


