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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0 .a الھدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجمیع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع  تعزیز: ۸الھدف 

0.bالغایة . 
تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال، بمن فیھم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ   :٥-۸الغایة 

 ۲۰۳۰األجر لقاء العمل المتكافئ القیمة، بحلول عام 

0.cر. المؤش 
 الجنس والعمر والوظیفة  واألشخاص ذوي اإلعاقة. متوسط الدخل في الساعة للعمال، حسب : ۱-٥-۸المؤشر 

0.d.  السلسلة 
 ع الوظیفیة وحسب الجنس ون  متوسط األرباح في الساعة للُمدَراء

0.eالبیانات الوصفیة ث. تحدی 
 2022مارس/آذار    31

0.f . المؤشرات ذات الصلة 
۱-۱-۱ ،٥-٥-۲ ،۸-۲-۱ ،۱۰-٤-۱  

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 ) ILOمنظمة العمل الدولیة (

 البیاناتاإلبالغ عن  .1
1.A .المنظمة 

 ) ILOمنظمة العمل الدولیة (
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A . التعریف والمفاھیم 

 :التعریف

الوظیفة المدفوعة األجر للموظفین حسب الجنس والوظیفة والعمر ووضع  یؤمن ھذا المؤشر المعلومات بشأن متوسط الدخل في الساعة من 
 االعاقة. 

 : المفاھیم 
ھ الموظف  یشیر الدخل إلى إجمالي المكافأة المدفوعة إلى الموظفین عینیاً أو نقدیاً، كقاعدة ذات فترات زمنیة منتظمة، مقابل الوقت الذي عمل فی 

المكافأة على الوقت الذي لم یقضیھ في العمل، كاالجازات السنویة وأنواع أخرى من االجازات أو العطل المدفوعة.  أو العمل الذي قام بھ مع  
ف للضمان االجتماعي وخطط التقاعد وایضاً المنتفعات التي یحصل علیھا   ویستثني الدخل مساھمات اصاحب العمل في ما یدفعھ عن الموّظِ

 یستثني الدخل تعویضات االنقطاع عن العمل ونھایة الخدمة.  صاحب العمل ضمن ھذه االنظمة. كما

وبھدف القدرة على اجراء المقارنة الدولیة، ترتبط احصاءات الدخل المستخدمة بإجمالي مكافأة الموظف، أي المجموع قبل أي حسومات یقوم  
لتعویض، والتأمین على الحیاة والرسوم النقابیة بھا صاحب العمل في ما خص الضرائب ومساھمة الموظفین في انظمة الضمان االجتماعي وا

 وأي التزامات أخرى للموّظف.  
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2.B. وحدة القیاس 
 العملة المحلیة الحالیة 

2.C. التصنیفات 
 ). ISCO( المھنیعتمد التقسیم حسب القطاع على التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات. 3
3.A. مصادر البیانات 

 ھناك مصادر متنوعة للبیانات الخاصة بدخل الموظفین. 

من    لكن أكثر المصادر موثوقیة ھي المسوح الخاصة بالمنشآت، نظراً لدقة أرقام االیرادات المتناھیة التي تتأتى عنھا (تأتي المعلومات عادة
االحصاءات محدود بتغطیة مسوح المنشآت قید السؤال (عادةً ما تستثني المنشآت الصغیرة  كشوف المرتبات، لذا ھي دقیقة). إال أن نطاق ھذه 

 والمنشآت الزراعیة و/أو قطاع المؤسسات غیر المنظم). 

یمكن أن تؤمن المسوح األسریة (خاصة المسوح الخاصة بالقوى العاملة) احصاءات خاصة بالدخل تغطي األنشطة االقتصادیة كافة وأنواع  
 المؤسسات كافة، إنما تبقى نوعیة البیانات متصلة بدقة إجابات المستجیبین.  وأحجام

 یمكن أن یتم أیضاً اشتقاق البیانات المتعلقة بالدخل من سجالت اداریة متنوعة.

3.B. طریقة جمع البیانات 
بما یتماشى مع مفاھیم   ةالوطنی  معیشیةال تعالج إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولیة مجموعات البیانات الدقیقة لمسح األسر 

 ً والتعریفات التي وضعھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل. بالنسبة للبیانات التي ال یمكن الحصول   المؤشرات المتفق علیھا دولیا
ً  ILOSTATترسل منظمة العمل الدولیة استبیان  الحكومیة،علیھا من خالل ھذه المعالجة أو مباشرة من المواقع  إلى جمیع الوكاالت   سنویا

حول العدید من   اإلحصائ الوطني، وزارة العمل، إلخ) تطلب أحدث البیانات السنویة وأي مراجعات جھازذات الصلة داخل كل دولة (
 بما في ذلك العدید من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة.  العمل،موضوعات ومؤشرات سوق 

 

3.C الجدول الزمني لجمع البیانات . 
 مستمر 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات ل. الجدو 
 مستمر 

 

3.E . للبیانات المزودةالجھات 
 أجھزة االحصاء الوطني. على المستوى الوطني، الوكالة المسؤولة عن انتاج البیانات المتعلقة بالدخل ھي في العادة 

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 
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3.G. التفویض المؤسسي 
منظمة العمل الدولیة ھي مركز تنسیق األمم المتحدة إلحصاءات العمل. ویضع المعاییر الدولیة إلحصاءات العمل من خالل المؤتمر الدولي  

ً دولی مجموعات البیانات القابلة للمقارنة العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بھدف نشر   إلحصائي وتوفر المساعدة الفنیة والتدریب   ،ا
 .للدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة لدعم جھودھا إلنتاج بیانات عالیة الجودة عن سوق العمل

 

 اعتبارات منھجیة أخرى . 4
4.A. األساس المنطقي 

إن المداخیل ھي المظھر الرئیس لنوعیة الوظیفة وظروف العیش. ومن شأن المعلومات المتعلقة بالدخل في الساعة المفّصل حسب تصنیفات  
 متنوعة (كالجنس والسن والوظیفة ووضع االعاقة) أن یؤمن بعض الدالالت على مدى احترام وتحقیق المساواة في األجور.  

 

4.B.  التعلیقات والقیود 
أنواع المصادر لھ تغطیتھ  إن   الدولیة، فكل نوع من  المقارنة  قابلیة  تعیق بشكل كبیر  بالدخل  المتعلقة  المحتملة لإلحصاءات  تنّوع المصادر 

  ونطاقھ وخصائصھ الخاصة بھ. ولن یكون من الدقیق مقارنة، على سبیل المثال، الدخل في الساعة من مسح للقوى العاملة لبلد واحد مع الدخل 
 اعة من مسح المؤسسات لبلد آخر. في الس

 كما أن استخدام التعاریف غیر الموحدة وتنّوع المعاییر التشغیلیة تقف سداً في وجھ المقارنة عبر البلدان. 

4.C.  طریقة االحتساب 
 طریقة االحتساب:

في الساعة للموظفین على مصدر البیانات المستخدمة ونوع المعلومات التي    األرباح تعتمد طریقة الحساب المستخدمة للحصول على متوسط 
كل عامل في الساعة وساعات العمل، فإن المتوسط ھو متوسط مرجح یتم حسابھ    أرباحتوفرھا. على سبیل المثال، عندما تتوفر معلومات عن 

في عدد ساعات العمل وقسمتھ على إجمالي عدد ساعات العمل من قبل الجمیع    ص منتج دخل كل عامل في الساعة مضروباً عن طریق تلخی 
 :عمال. بعبارات أخرى

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒

=  
∑(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒ℎ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑥 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑤𝑤𝑜𝑜𝐴𝐴𝑤𝑤𝐴𝐴𝑤𝑤 𝑏𝑏𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒ℎ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴)

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑤𝑤𝑜𝑜𝐴𝐴𝑤𝑤𝐴𝐴𝑤𝑤 𝑏𝑏𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒
 

 Average hourly earnings متوسط معدل الدخل في الساعة 
 hourly earnings of each employee x hours worked بالساعة لكل موظف × عدد ساعات العمل من قبل كل موظف   الدخل

by each employee 
 Total number of hours worked by all employees إجمالي عدد ساعات العمل من قبل جمیع الموظفین 

 

 الدخل في الساعة بحسب الجنس الحتساب الھوة في الدفع بین الجنسین، على النحو التالي:یمكن استخدام االحصاءات المعنیة بمتوسط معدل 

𝐺𝐺𝐴𝐴𝑒𝑒𝑤𝑤𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒 =
(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)  −  (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)  × 100 

(متوسط معدل الدخل في الساعة) للنساء/ (متوسط معدل الدخل    –الھوة في الدفع بین الجنسین= ( (متوسط معدل الدخل في الساعة) للرجال  
 100في الساعة)_للرجال *  

4.D .التحقق 
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  ونظام اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلة ILOSTAT تشارك منظمة العمل الدولیة في مشاورات سنویة مع الدول األعضاء من خالل استبیان
)StaRS( .  ً الوطنیة المتاحة   أھداف التنمیة المستدامة إلى البوابة حیث یمكنھم مراجعة جمیع بیانات یتلقى مقدمو البیانات الوطنیون رابطا

   ILOSTAT . على
 

4.E.  التعدیالت 
إحصاءات عمل قابلة للمقارنة  تسعى منظمة العمل الدولیة جاھدة إلنتاج  الدولیة،من خالل مبادرة البیانات الجزئیة المنسقة لمنظمة العمل 

ً دولی   .بناًء على مفاھیم المؤشرات والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ا
 

4.F .) على المستوى اإلقلیمي2و ( البلد مستوى ) على 1معالجة القیم الناقصة ( 
 ال ینطبق

4.G. المجامیع اإلقلیمیة 
 ال ینطبق

4.H.   المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

)  1998(كانون الثاني/ ینایر  القرار المعني بقیاس الدخل الوظیفي، المعتمد في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل   -
التالي: الرابط  على  /:and-databases/standards-and-www.ilo.org/global/statistics/http-  المتوفر 

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions
  en/index.htm--tatisticians/WCMS_087490/langs 

الخامس عشر لخبراء احصاءات العمل (كانون الثاني/ ینایر القرار المعني بالتصنیف الدولي لحالة العمالة، المعتمد في المؤتمر الدولي  -
 and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics-)، المتوفر على الرابط التالي:1993

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions
 en/index.htm--tatisticians/WCMS_087562/langs 

لمعتمد في المؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء احصاءات العمل (كانون الثاني / القرار المعني بالنظام المتكامل الحصاءات األجور ا -
التالي:1973ینایر   الرابط  على  المتوفر   (  -and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions
en/index.htm--tatisticians/WCMS_087496/langs 

 : النظام المتكامل إلحصاءات االجور المتوفر على الرابط التالي:دلیل منظمة العمل الدولیة -
---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

 tion/wcms_315657.pdftat/documents/presentas 
 

4.I . إدارة الجودة 
 ً لإلطار المنھجي والمعاییر التي وضعتھا إدارة اإلحصاءات    تتم عملیات تجمیع البیانات وإنتاجھا ونشرھا، بما في ذلك مراقبة الجودة، وفقا

 التابعة لمنظمة العمل الدولیة، بما یتوافق مع معاییر تكنولوجیا المعلومات واإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدولیة. 
 

4.J . ضمان الجودة 
   ILOSTAT  نشرھا في قاعدة بیانات اتساق البیانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البیانات قبل تحقیقاتیتم إجراء 

  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_315657.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_315657.pdf
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4.K  .تقییم الجودة 
في حاالت الشك حول  ویتم إجراء التقییم النھائي لجودة المعلومات من قبل وحدة إنتاج وتحلیل البیانات التابعة إلدارة منظمة العمل الدولیة. 

إذا تعذر توضیح  ولة عن إنتاج البیانات إذا كان ذلك مناسبًا. جودة بیانات محددة ، تتم مراجعة ھذه القیم بمشاركة الوكاالت الوطنیة المسؤو
  أي مشكالت تمت مواجھتھا، فلن یتم نشر المعلومات ذات الصلة.

 

 والتفصیل توافّر البیانات. 5

 دولة وإقلیم   118البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة لـ   توافر البیانات:
 

 2021إلى   2000یغطي التقدیم البیانات من  التسلسل الزمني: 
 

 التفصیل:
 یجب أن یتم تفصیل ھذا المؤشر حسب الجنس والوظیفة والعمر ووضع االعاقة. 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة . 6

 مصادر التباین:
من التعقیدات من حیث قابلیتھا للمقارنة الدولیة، ینشأ معظمھا من تنوع مصادر البیانات الممكنة. المصادر    اً عدد األرباح تعرض إحصاءات 

مما یؤثر على    ونطاقھا،تختلف في طرقھا وأھدافھا  -مسوح األسر المعیشیة والسجالت اإلداریة   المؤسسات،مسوح  -المختلفة المتاحة 
قد   المثال،والعاملین المشمولین (على سبیل  المغطاة،النتائج التي تم الحصول علیھا. قد تختلف تغطیة المصدر من حیث المناطق الجغرافیة 

عن حجم  المؤسسات التي یقل حجمھا  المثال،یتم استبعاد العمال بدوام جزئي أو العمال غیر الرسمیین) والمؤسسات المشمولة (على سبیل 
العمال المستبعدة من تغطیة المصدر مختلفة بشكل كبیر عن تلك الخاصة   أرباحمعین أو قد یتم استبعاد القطاع). في الحاالت التي تكون فیھا 

  مصدراً لن تكون اإلحصائیات ممثلة للبلد ككل ولن تكون قابلة للمقارنة بشكل صارم مع تلك الخاصة بالدول التي تستخدم  المشمولین،بالعمال 
 شموالً. أكثر 

 
، ھناك عدد من القضایا المتعلقة بدقة معلومات األرباح التي أبلغ عنھا  األرباح كمصدر إلحصاءات   المعیشیة عند استخدام مسوح األسر

جور مع  أو یمكنھم اإلبالغ عن إجمالي أو صافي األ مختلفة،ألسباب    بأرباح أكثر أو أقل  التصریح مستجیبونكما یمكن للالمستجیبون. 
 دون تمییز. ھذا یؤثر بشكل طبیعي على موثوقیة النتائج.  والمزایا، تضمین أو استبعاد المكافآت 

 

 ق ائوثالمراجع وال. 7
  العمل الالئق وأھداف التنمیة المستدامة: دلیل مؤشرات سوق العمل ألھداف التنمیة المستدامة -دلیل منظمة العمل الدولیة 

)en/index.htm--https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang ( 
) المتوفر  1998ل (كانون الثاني/ ینایر  القرار المعني بقیاس الدخل الوظیفي، المعتمد في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء احصاءات العم

التالي: الرابط  guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-://www.ilo.org/global/statisticshttp-  على 
  en/index.htm--statisticians/WCMS_087490/lang-labour-of-conferences-international-by-adopted 

الخامس عشر لخبراء احصاءات العمل (كانون الثاني/ ینایر القرار المعني بالتصنیف الدولي لحالة العمالة، المعتمد في المؤتمر الدولي 
 and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics-)، المتوفر على الرابط التالي:1993

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions
 en/index.htm--tatisticians/WCMS_087562/langs 

لمعتمد في المؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء احصاءات العمل (كانون الثاني / ینایر  القرار المعني بالنظام المتكامل الحصاءات األجور ا
التالي:1973 الرابط  على  المتوفر   (  -and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions
en/index.htm--tatisticians/WCMS_087496/langs 

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087490/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087496/lang--en/index.htm


 2022مارس/آذار  31 آخر تحدیث: 
 

 : النظام المتكامل إلحصاءات االجور المتوفر على الرابط التالي:دلیل منظمة العمل الدولیة
---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

 tat/documents/presentation/wcms_315657.pdfs 
 
 https://ilostat.ilo.org   

 
cost-labour-and-earnings-definitions/description-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts/   

 ) على الرابط التالي: ISCO-08الدولي الموّحد للمھن ( التصنیف

occupation-definitions/classification-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts /   

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_315657.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_315657.pdf
https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-earnings-and-labour-cost/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-earnings-and-labour-cost/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-earnings-and-labour-cost/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/classification-occupation/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/classification-occupation/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/classification-occupation/
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