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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 . 
 ۲۰۲۰الحد بقدر كبیر من نسبة الشباب غیر الملتحقین بالعمالة أو التعلیم أو التدریب، بحلول عام : ٦-۸الغایة 

0.cر. المؤش 
 سنة) خارج دائرة التعلیم والعمالة والتدریب 24سنة و    15نسبة الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین   :۱-٦-۸المؤشر 

0.d.  السلسلة 
 حسب الجنس  غیر الملتحقین بالتعلیم، العمل أو التدریب سنة)  24سنة و    15(الذین تتراوح أعمارھم بین  نسبة الشباب

0.eالبیانات الوصفیة ث. تحدی 
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0.f . المؤشرات ذات الصلة 
۸-٥-۲ 

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
سنة) غیر الملتحقین بالتعلیم أو العمالة أو التدریب (أو ما یُعرف    24و   15یشیر ھذا المؤشر الى نسبة الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین  

 ). NEET rateأیضاً باالنكلیزیة 

 المفاھیم:
 (ضمناً). 24و  15وبغرض ھذا المؤشر، یتم تعریف الشباب ككل األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

م لمنح التعلّم. یتم تعریف التعلیم ISCEDوفقاً للتصنیف الدولي الموّحد للتعلیم (  ) یتم تعریف التعلیم على أنھ التواصل المنّظم والمستدام المصمَّ
یئات  النظامي في التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم على أنھ التعلیم الذي یكون في إطار مؤسسي وھادف ومصّمم من خالل مؤسسات عامة وھ

 الخاصة المعترف بھا، التي تشكل بمجملھا النظام التعلیمي النظامي لبلد ما. 

ط  یتم تعریف التعلیم غیر النظامي كما التعریف النظامي في التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم على أنھ التعلیم في إطار مؤسسي ومقصود ومخط 
و/أو ضعیف الكثافة وھو یقدم    ةدیالً و/أو مكمالً للتعلیم النظامي. قد یكون قصیر المدمن قبل الجھة التي تقدم التعلیم إنما ھي تعتبر إضافة، ب 

ى  في العادة على شكل مقررات دراسیة قصیرة أو ورش عمل أو ندوات. ویتم تعریف التعلّم غیر المنظم في التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم عل
إلى إطار نظامي. وبالتالي ھم أقل تنظیماً أو تركیباً من التعلیم النظامي أو غیر النظامي.  أنھ أشكال تعلّمیة مقصودة أو مخططة إنما ال تنتمي  

وجھة   قد یشمل التعلّم غیر المنظم أنشطة تعلّم تحدث داخل االسرة أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في الحیاة الیومیة، ویقوم على



 2022مارس/آذار  31 آخر تحدیث: 
 

المؤشر، یتم اعتبار األشخاص الذین یلتحقون بالتعلیم المنظم وغیر المنظم على أنھم في التعلیم،    شخصیة أو اسریة أو اجتماعیة. وألغراض ھذه
 كما ورد سابقاً، إنما یستثني األمر التعلّم غیر المنظم. 

الذین انخرطوا  یعرف "الملتحقون بعمل" بأنھم جمیع األشخاص في سن العمل (عادةً األشخاص الذین تجاوزوا سن الخامسة عشرة وما فوق) 
 خالل فترة مرجعیة قصیرة محددة بأي نشاط من اجل إنتاج السلع أو توفیر الخدمات لقاء اجر أو ربح. 

وألغراض ھذا المؤشر یتم اعتبار األشخاص في فترة تدریب إذا ما كانوا منتسبین إلى نشاط تعلمي غیر أكادیمي من خاللھ یكتسبون مھارات  
 والتقنیة.  معینة مخصصة للوظائف المھنیة

من    ویحّضر التدریب المھني المتدربین لوظائف ترتكز على األنشطة الیدویة أو العملیة، ولوظائف تقوم على المھارات. یؤثّر التدریب التقني،
وتشمل  ناحیة أخرى، على التعلّم الذي یمكن تطبیقھ في الوظائف ذات المستوى المتوسط، وخاصةً وظائف المھنیین واإلدارات المتوسطة.  

مل  تغطیة التدریب المھني والتقني البرامج التي تستند فقط إلى التدریب المھني والتقني داخل المدرسة. أما التدریب المستند إلى صاحب الع
 فھو، من ناحیة التعریف، مستثنى من نطاق ھذا المؤشر. 

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
ف الشباب بأنھم األشخاص   ا) لغرض ھذا المؤشر (ضمن  سنة 24سنة و    15الذین تتراوح أعمارھم بین  یُعرَّ

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات. 3
3.A. مصادر البیانات 
. یمكن أیضاً استخدام التعدادات  ةأفضل مصادر البیانات القومیة الرسمیة لھذا المؤشر تتمثل بمسوح القوى العاملة المستندة إلى األسر المعیشی إن  

 السكانیة و/أو أي مسوح أسر معیشیة أخرى ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول على البیانات المطلوبة.

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

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

حول العدید من   الوطني، وزارة العمل، إلخ) تطلب أحدث البیانات السنویة وأي مراجعاتء اإلحصا الجھازذات الصلة داخل كل دولة (
 بما في ذلك العدید من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة.  ل،العم موضوعات ومؤشرات سوق 

 

3.C الجدول الزمني لجمع البیانات . 
 مستمر 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات ل. الجدو 
 مستمر 

 

3.E . للبیانات المزودةالجھات 
في بعض  وفي بعض الحاالت وزارات العمل أو الوكاالت المعنیة األخرى، على مستوى الوطني. و ،بشكل خاص أجھزة االحصاء الوطنیة

 الحاالت، یمكن للمكاتب اإلحصائیة اإلقلیمیة أو الدولیة أن تعمل كمزود للبیانات. 
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3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 

 

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 

تدریب  إن حّصة الشباب غیر الملتحقین بالعمالة أو بالتعلیم أو بالتدریب تؤّمن قیاساً للشباب خارج النظام التعلیمي، والذین ال یخضعون ألي  
ر الشباب من العمال  وال یعملون، وبالتالي ھو قیاس أوسع نطاقاً إلمكانیة دخول الشباب في سوق العمل عوضاً عن بطالة الشباب. ویشمل األم

ن  الیائسین باإلضافة إلى أولئك الذین ھم خارج القوة العاملة جّراء أي إعاقة أو االنخراط في مسؤولیات أسریة من بین أسباب أخرى. كما أ
النشاط لدى الشباب،  نسبة ھؤالء الشباب ھي أیضاً قیاس أفضل للدائرة الحالیة من الداخلین إلى سوق العمل من الشباب مقارنةً مع معدّل عدم  

 بما أنھ یشمل ھؤالء الشباب الذین ھم خارج قوة العمل والمنخرطین في التعلیم إنما ال یمكن اعتبارھم حالیاً متوفرین للعمل. 

 

4.B.  التعلیقات والقیود 
التعلیم أو التدریب. تعتمد نوعیة  یتطلّب احتساب ھذا المؤشر الحصول على معلومات موثوقة بشأن وضع سوق العمل ومشاركة الشباب في  

 ھذه المعلومات بشكل كبیر على تصمیم االستبیان، وحجم وتصمیم العینة ودقّة إجابات المستجیبین.

مختلفتین   ثانویتین  من مجموعتین  مؤلف  بأنھ  الذھن  في  االبقاء  الضروري  من  تحلیلھ،  تفادي سوء  أجل  ومن  المؤشر،  ھذا  تحلیل  وبھدف 
ل من الشباب غیر المنتسبین إلى التعلیم أو التدریب والشباب خارج القوى العاملة الذین لیسوا في التعلیم أو التدریب). إن (العاطلین عن العم

  ظھور وتركیب كل من الفئتین الثانویتین سیكون لھما تأثیر على السیاسات وبالتالي، یجب أن یتم اعتبارھم عند تحلیل معدل غیر الملتحقین 
 عمالة أو بالتدریب. بالتعلیم أو بال

4.C.  طریقة االحتساب 
Youth NEET  rate

=  
 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ – (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑌𝑌 +  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ 𝑖𝑖𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑌𝑌 𝑏𝑏𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑜𝑜 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡)

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ
 × 100 

الشباب غیر الملتحقین بعمل إنما ملتحقین    –(الشباب الملتحقون بعمل    –معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم أو بالعمالة أو بالتدریب= (الشباب  
 100بالتعلیم أو التدریب)) / الشباب * 

 
جب أن یتم احتسابھم بازدواجیة عند طرحھم من  من المھم اإلشارة إلى أن الشباب الملتحقون بعمل وفي التعلیم والتدریب في نفس الوقت ال ی 

 مجموع عدد الشباب. 

 یمكن أن تطرح الصیغة على النحو التالي أیضاً:

Youth NEET  rate

=  
(𝑈𝑈𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ +  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑌𝑌ℎ𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑌𝑌𝑌𝑌𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑌𝑌𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒) – (𝑈𝑈𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑜𝑜 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑌𝑌ℎ𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑌𝑌𝑌𝑌𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑌𝑌𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑌𝑌𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑜𝑜 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡) 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ℎ
 

× 100 
(الشباب غیر  –معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم أو بالعمالة أو بالتدریب= ((الشباب العاطلون عن العمل + الشباب خارج القوى العاملة) 

 100یب)) / عدد الشباب *  الملتحق بعمل الملتحق بالتعلیم أو التدریب + الشباب خارج القوى العاملة والملتحق بالتعلیم أو التدر
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4.D .التحقق 
  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 ( 
 على مستوى البلد •

ومع ذلك، فإن قیم البلدان المفقودة المحسوبة  یتم استخدام تقنیات االرتداد المتعدد المتغیرات الحتساب القیم الناقصة على مستوى البلد. 
ال یتم استخدامھا لإلبالغ الدولي عن مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة من قبل  وتستخدم فقط لحساب التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة؛  

وللمزید من الوصف المنھجي المفّصل، الرجاء العودة لنماذج التوجھات االقتصاد الكلي: نظرة على المنھجیة   .العمل الدولیةمنظمة 
 /https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimatesالمتوفرة على: 

 على المستوَیین االقلیمي والعالمي  •
 األرقام اإلقلیمیة والعالمیة ھي مجامیع لألرقام على مستوى الدولة بما في ذلك القیم المنسوبة 

 

4.G. المجامیع اإلقلیمیة 
  أخرى،من بین أمور  وإقلیمیة،لمنظمة العمل الدولیة والتي تُستخدم إلنتاج تقدیرات عالمیة النمذجیة من التقدیرات   NEET تُستمد مجامیع

ستوى  لمعدالت الشباب غیر العاملین. تستخدم ھذه النماذج تقنیات االنحدار والتحقق المتبادل متعددة المتغیرات إلثبات القیم المفقودة على م
اإلقلیمیة والعالمیة من خالل الجمع   NEET التي یتم تجمیعھا بعد ذلك إلنتاج تقدیرات إقلیمیة وعالمیة. یتم الحصول على معدالتو الدولة،
على النحو المبین أعاله. بمجرد إنتاج كال المقدارین على المستوى   NEET عبر البلدان، البسط والمقام للصیغة التي تحدد معدالت األول،

لكل مجموعة إقلیمیة والمستوى العالمي. الحظ أنھ یمكن استخدام   NEET یتم استخدام النسبة بین االثنین إلنتاج معدل ،یعالمطلوب للتجم
طریقة التجمیع المباشر ھذه بسبب احتساب المالحظات المفقودة. لمزید من المعلومات حول التقدیرات ، یرجى الرجوع إلى نظرة عامة  

definitions/ilo-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts- لمنظمة العمل الدولیة، المتاحة  النموذجلمنھجیة التقدیرات 
 .estimates/-modelled 

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

احتساب ھذا المؤشر ھناك حاجة إلى البیانات الموثوقة المتعلقة بكل من وضع سوق العمل ومشاركة الشباب في النظام التعلیمي. یتم من أجل  
ة).  جمع ھذه البیانات على المستوى الوطني خاصةً من خالل المسوح الخاصة بالقوة العاملة (أو أي نوع من المسوح األسریة ذات الوحدة العامل

أجل   لمكتب  ومن  المنھجیة  المنشورات  إلى  أو  شمولیة  األكثر  المسح  تقریر  إلى  االنسان  یعود  أن  یجب  األسریة،  المسوح  من  كل  منھجیة 
 االحصاءات الوطنیة قید السؤال. 

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 
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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   168البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة لـ   توافر البیانات:
 

 :التسلسل الزمني
في قاعدة البیانات العالمیة لمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، ولكن السالسل    2000من عام  لھذا المؤشر اعتباراً  الوطنیةتتوفر البیانات 

 . 2020إلى  2005الواردة في ھذا التقدیم الفترة من  والعالمیة . تغطي البیانات اإلقلیمیة ILOSTATالزمنیة األطول متاحة في 
 

 التفصیل:
  أمراً منیراً جداً.ما من تفصیل مطلوب لھذا المؤشر، بالرغم من أن تفصیلھ حسب الجنس قد یكون 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة . 6
مكن لعدد من العوامل أن تحد من إمكانیة مقارنة اإلحصاءات الخاصة بمعدل الشباب بین البلدان أو بمرور الوقت. عند االختالف عن  ی 

فإن المعاییر التشغیلیة المستخدمة لتحدید العمالة والمشاركة في التعلیم أو التدریب ستؤثر بشكل طبیعي على قابلیة المقارنة  الدولیة،المعاییر 
 )..إلخ العمریة،والتغطیة  السكانیة،والتغطیة  الجغرافیة،وكذلك تغطیة مصدر اإلحصاءات (التغطیة   الناتجة،إلحصاءات ل

 

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

)-and-https://www.ilo.org/global/statistics
en/index.htm--databases/publications/WCMS_647109/lang( 

 ) /ILOSTAT )https://ilostat.ilo.org–قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  •
  )https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-:المتوفر على الرابط التالي ،ILOSTATوصف مؤشر  •

 )rate/-unemployment 
 حول البطالة ونقص العمالة   ILOSTATصفحة موضوع  •

(https://ilostat.ilo.org/topics/unemployment-and-labour-underutilization/) 
/dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---دلیل مؤشرات العمل الالئق:  •

stat/documents/publication/wcms_223121.pdf   
تغالل الناقص للعمل، المعتمد في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء االحصاء  القرار المعني باحصاءات العمل والعمالة واالس •

and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics- :2013في مجال العمل في  

-labour-of-conferences-international-by-adopted-guidelines/resolutions

en/index.htm--tatisticians/WCMS_230304/langs   

/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---راض المنھجیة: نماذج التوجھات االقتصادیة القیاسیة: استع •

trends/documents/publication/wcms_120382.pdf---emp_elm/---ed_emp/ 

  الفصل األول، فرص العمل  -مؤشرات ومفاھیم وتعاریف العمل الالئق  -مة العمل الدولیة دلیل منظ  •
en/index.htm--http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang  ) النسخة الثانیة

 ) 49و   34الصفحات  
 

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://ilostat.ilo.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120382.pdf
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
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