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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
 سیما سیاسات مالیة وسیاسات بشأن األجور والحمایة االجتماعیة، وتحقیق مزید من المساواة تدریجیاً : اعتماد سیاسات، وال ٤-۱۰الغایة 

0.cر. المؤش 
 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي. :۱-٤-۱۰المؤشر

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

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

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۱-٥-۸؛  ۸-۲-۱

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

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (ILO) منظمة العمل الدولیة
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
) ھي مجموع تعویضات الموظفین المعطاة كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي، وھو GDPاإلجمالي (حصة العمل من الناتج المحلي 

ویقدم ھذا المؤشر معلومات حول الحصة النسبیة من المخرجات والتي یتم دفعھا كتعویض للموظفین مقارنة بالحصة  مقیاس إجمالي المخرجات.
 رة مرجعیة معینة.المدفوعة لرأس المال في عملیة اإلنتاج لفت

 
 المفاھیم:

  
تعویضات الموظفین ھي مجموع المكافآت النقدیة أو العینیة التي تدفع للموظف من قبل الشركة عن العمل الذي قام بھ الموظف خالل الفترة 

التي یدفعھا أصحاب  الضمان االجتماعي) اشتراكات 2) األجور والمرتبات (النقدیة أو العینیة) و ( 1 وتشمل تعویضات الموظفین: ( المحاسبیة.
وینظر ھذا المفھوم إلى تعویض الموظفین باعتباره تكلفة على صاحب العمل، وبالتالي فإن التعویض یعادل الصفر مقابل العمل غیر  العمل.

ة األجور والمرتبات، مثل ضریبة باإلضافة إلى انھ ال یشمل الضرائب التي یدفعھا أرباب العمل على فاتور  المأجور الذي یضطلع بھ طواعیة.
 المرتبات.

  
وبالتالي، باإلضافة إلى تعویضات الموظفین،   یجب أن یتم إنتاج المؤشر باستخدام بیانات تغطي جمیع الموظفین وجمیع األنشطة االقتصادیة.

 دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص. یجب أن یشمل المؤشر أیضاً 
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في  سنة) ي القیمة السوقیة لجمیع السلع والخدمات النھائیة المنتجة خالل فترة زمنیة محددة (ألغراض ھذا المؤشر،یمثّل الناتج المحلي اإلجمال
 أراضي البالد.

  
یُعرَّف األشخاص العاملون على أنھم جمیع األشخاص في سن العمل الذین شاركوا، خالل فترة مرجعیة قصیرة (أسبوع واحد) ، في أي نشاط 

 لوضوح، یُستخدم مصطلح "العمال" كاختصار لـ "األشخاص العاملون".من أجل او أو تقدیم خدمات مقابل أجر أو ربح.إلنتاج سلع 
 

 ویتكون مجموع العمالة من الموظفین والعاملین لحسابھم الخاص.
 

وظائف یشغل فیھا شاغلو الوظائف عقود الموظفون ھم جمیع العمال الذین یشغلون نوع العمل الذي یُعرَّف بأنھ وظائف مدفوعة األجر، أي 
 .عمل صریحة أو ضمنیة تمنحھم مكافأة أساسیة ال تعتمد مباشرة على إیرادات الوحدة التي یعملون بھا

 
بشكل مباشر على األرباح (أو إمكانیة تحقیق األرباح) المتأتیة من السلع  األجرفیھا عتمد یالعاملون لحسابھم الخاص ھم عمال في وظائف 

یتخذ شاغلو الوظائف القرارات التشغیلیة التي تؤثر على المؤسسة، ووالخدمات المنتجة (حیث یعتبر االستھالك الخاص جزءًا من األرباح). 
ؤسسة. (في ھذا السیاق، تشمل "المؤسسة" العملیات التي یقوم بھا أو یفوضون مثل ھذه القرارات مع االحتفاظ بالمسؤولیة عن رفاھیة الم

 شخص واحد.)
دخل العمل للعامل الذي یعمل لحسابھ الخاص ھو العنصر الضمني لألجر عن العمل الذي یقوم بھ بنفسھ، على عكس عنصر األجر الناتج 

 عن ملكیة األصول.

2.B. وحدة القیاس 
 (%) نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

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

سوف تعتمد  مصادر البیانات األولیة الموصي بھا لھذا المؤشر ھي تقدیرات الحسابات الوطنیة للناتج المحلي اإلجمالي وتعویضات الموظفین.
 الوطنیة المنتجة في البلد المعني.دوریة ھذا المؤشر على بیانات الحسابات 

  
یجب تقدیم مصدر البیانات عند تقدیم تقدیرات المؤشر، باإلضافة إلى مراجعة نظام الحسابات القومیة (ویفضل نظام الحسابات القومیة 

و دخل العمل، یجب اإلشارة یجب تحدید تعریف مفھوم تعویض الموظفین، أو بدالً من ذلك، إذا تم استخدام مفھوم آخر كدخل األجور أ ).2008
 إلى ذلك بوضوح.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
بیانات الدولة الرسمیة للحسابات القومیة. یقوم فرع  حافظة یتم جمع البیانات المتعلقة بتعویضات الموظفین والناتج المحلي اإلجمالي من

بالحفاظ على قاعدة البیانات الرسمیة لبیانات الدولة للحسابات  (UNSD) اإلحصاءات االقتصادیة التابع لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
 .القومیة وتحدیثھا

لمسح األسر المعیشیة بما یتماشى مع  وطنیةجزئیةعمل العاملین لحسابھم الخاص ھي مجموعات بیانات  وتنسیبالبیانات الضروریة لنمذجة 
 لمسح األسر الجزئیة. تعالج إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولیة مجموعات البیانات اً اریف المؤشر المتفق علیھا دولیمفاھیم وتع

 ر الدولي لخبراء إحصاءات العمل.والتعریفات التي وضعھا المؤتم اً اھیم المؤشر المتفق علیھا دولیبما یتماشى مع مف ةالوطنی المعیشیة

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .األسر المعیشیة لمسح الجزئیةسنویة لتعویض الموظفین وبیانات الناتج المحلي اإلجمالي ومستمرة لمجموعات البیانات 
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3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 .◌َ اتقریبصدار البیانات ھي كل سنتین الوتیرة المستھدفة إل

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
لمسح األسر الجزئیةاإلحصائیة الوطنیة ھي المزود األساسي لكل من بیانات الحسابات القومیة المطلوبة ومجموعات البیانات  االجھزة
 .المعیشیة

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
ILO 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
المعاییر الدولیة إلحصاءات العمل من خالل المؤتمر الدولي ضع توتنسیق األمم المتحدة إلحصاءات العمل.  جھةمنظمة العمل الدولیة ھي 

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

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

ة تسعى حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي إلى اإلبالغ عن الحصة النسبیة للناتج المحلي اإلجمالي التي تستحق للموظفین مقارنة بالحص
 التي تتراكم على رأس المال في فترة مرجعیة معینة.

  
یمكن لحصة تعویض العمل في الناتج و إلى جنب مع اتجاھات النمو االقتصادي. ◌ً من أجل تفسیر ھذا المؤشر بفعالیة، من المھم اعتباره جنبا

في فترات  الوطني أن تسلط الضوء على المدى الذي یمكن أن یترجم من خاللھ النمو االقتصادي إلى دخل أعلى للموظفین بمرور الوقت.
وإذا ما انخفض  فاض اإلنتاج من مدخول العمل مقارنة باألرباح.الركود االقتصادي، توفر حصة األجور إشارة إلى المدى الذي یقلل فیھ انخ

والعكس صحیح، فإذا كان ھناك انخفاض حاد في األرباح أكثر  مدخول العمل بمعدل أكبر من األرباح، فمن المتوقع أن تنخفض حصة األجور.
ناتج المحلي اإلجمالي واألرباح، یمكن أن تنخفض بالنسبة ألي مستوى من الو من االنخفاض في مدخول العمل، فإن نصیب األجور سیرتفع.

 حصة األجور كنتیجة النخفاض االعمال المدفوعة األجر أو انخفاض األجور أو مزیج من االثنین معاً.
  

ر سیعتمد على غالباً ما تؤدي الزیادة في اإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي إلى تحسین مستویات المعیشة لألفراد في االقتصاد، ولكن ھذا األم
 توزیع الدخل الحقیقي والسیاسة العامة من بین عوامل أخرى.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
في القطاع غیر الرسمي أو في  تحویالت، مثل الوقد یتقاعس في اإلبالغ عنھا الناتج المحلي اإلجمالي األنشطة التي یصعب قیاسھا ثنيقد یست

، ال یفسر الناتج المحلي اإلجمالي إضافةً إلى ذلك الناتج المحلي اإلجمالي. ؤدي إلى النقص في تقدیراألسواق غیر القانونیة، وما إلى ذلك، مما ی
 .بشكل عامالتكالیف االجتماعیة والبیئیة لإلنتاج، وبالتالي فھو لیس مقیاسًا جیدًا لمستوى الرفاھیة 

 

4.C. طریقة االحتساب 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑠𝑠ℎ𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎  𝐿𝐿𝑜𝑜 𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠  𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑎𝑎𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷

=  
(𝑇𝑇𝐿𝐿𝐷𝐷𝐿𝐿𝑇𝑇  𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑐𝑐 𝐿𝐿𝑜𝑜 𝑎𝑎𝐷𝐷𝑐𝑐𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠)  + (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑎𝑎  𝐿𝐿𝑜𝑜 𝐷𝐷ℎ𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇𝑜𝑜 − 𝑎𝑎𝐷𝐷𝑐𝑐𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃)

𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠  𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑎𝑎𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷
 × 100 

 
الدخل من العمل للعاملین لحسابھم الخاص) / الناتج المحلي  مجموع تعویضات الموظفین +(حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي = 

 100اإلجمالي * 
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4.D  .التحقق 
 اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلةونظام  ILOSTAT تشارك منظمة العمل الدولیة في مشاورات سنویة مع الدول األعضاء من خالل استبیان

)StaRS( الوطنیة المتاحة على أھداف التنمیة المستدامة إلى البوابة حیث یمكنھم مراجعة جمیع بیانات اً قى مقدمو البیانات الوطنیون رابطیتل 
. ILOSTAT  

4.E. التعدیالت 
إجراء تعدیل لدخل العمل الذي یكسبھ العاملون لحسابھم الخاص. یشكل ، من الضروري اً حصة العمالة قابلة للمقارنة دولیللتأكد من أن بیانات 

إلى أن العمل الحر نسبة كبیرة من القوة العاملة العالمیة. عالوة على ذلك، فإن نسبة العاملین لحسابھم الخاص في إجمالي القوة العاملة تمیل 
 -إن استخدام بیانات الحسابات القومیة فقط بشأن تعویضات الموظفین ، ف دخل القومي المنخفض. ونتیجة لذلكتكون أعلى في البلدان ذات ال

یقلل من إمكانیة المقارنة الدولیة.باستخدام مجموعة البیانات الجزئیة المنسقة لمنظمة العمل الدولیة، یتم  -حساب حصة العمالة غیر المعدلة 
إلى الخصائص التي یمكن مالحظتھا للعمال،  التنسیبللموظفین. یستند احتساب دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص بالنسبة إلى دخل العمل 

حصة دخل من:  2.4-2.1مثل القطاع االقتصادي والمھنة والتعلیم والعمر. للحصول على وصف لإلجراء، یرجى الرجوع إلى األقسام 
 .العمل العالمي وتوزیعھ

 .c.4، ویضاف إلى بسط التعبیر في توى الوطني على أساس ھذا التقدیریتم حساب دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص على المس
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 د:على مستوى البل •

. تشمل المتغیرات اإلضافیة المستخدمة البلدالقیم المفقودة على مستوى  لتنسیبتُستخدم تقنیات االنحدار متعدد المتغیرات والتحقق المتبادل 
مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك بیانات سوق العمل والبیانات االقتصادیة. للحصول على مزید من المعلومات حول  التنسیبفي 

 ، والمتوفر علىت المنمذجة لمنظمة العمل الدولیةالتقدیرات، یرجى الرجوع إلى العرض العام المنھجي للتقدیرا
estimates-modelled-ns/ilodefinitio-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts/.  للحصول على إجراء

 حصة دخل العمل العالمي وتوزیعھمن:  2.6احتساب مفصل لحصة العمل، یرجى الرجوع إلى القسم 
 

 القلیمیوالعالميعلى المستویین ا •
 ).4Gال ینطبق (أنظر الى 

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
). یتم الحصول على حصص العمالة البلدعلى مستوى  المسندة(بما في ذلك المالحظات  البلدالمجامیع مستمدة من البیانات على مستوى 

الموضحة أعاله. بمجرد إنتاج كال  -اإلقلیمیة والعالمیة من خالل الجمع أوالً، عبر البلدان، بسط ومقام الصیغة التي تحدد حصة العمالة 
والمستوى العالمي. الحظ أنھ  المقدارین عند المستوى المطلوب للتجمیع، یتم استخدام النسبة بین االثنین لحساب الحصة لكل مجموعة إقلیمیة

. للحصول على مزید من المعلومات الوطنيیمكن استخدام طریقة التجمیع المباشر ھذه بسبب احتساب المالحظات المفقودة على المستوى 
 حول التقدیرات، یرجى الرجوع إلى العرض العام المنھجي للتقدیرات المنمذجة لمنظمة العمل الدولیة، والمتوفر على

estimates/-modelled-definitions/ilo-and-https://ilostat.ilo.org/resources/concepts  

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

 من أجل حساب ھذا المؤشر، ھناك حاجة إلى متغیرین رئیسیین.
یة أوالً: تقدیرات الحسابات القومیة للناتج المحلي اإلجمالي وتعویضات العاملین. یمكن العثور على وثائق شاملة حول نظام الحسابات القوم

  https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp ھنا:
لمسح األسر  الوطنیةالجزئیةدخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص ھي مجموعات البیانات  وتنسیبالبیانات الضروریة لنمذجة  :اً ثانی

، یجب الرجوع إلى تقریر المسح األكثر شموالً أو إلى المنشورات المنھجیة ھجیة كل مسح وطني لألسر المعیشیةالمعیشیة. بالنسبة لمن
، یرجى الرجوع إلى الخاص. للحصول على إرشادات مفصلة حول تقدیر دخل العمل للعاملین لحسابھم ةالمعنی ةالوطنی ةاإلحصائی لألجھزة

 .حصة دخل العمل العالمي وتوزیعھمن:  2.4-2.1قسام األ
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4.I  . إدارة الجودة 
لى مجموعة من الفحوصات اآللیة ومراجعة األقران. فیما یتعلق بالتقدیرات النموذجیة ع ILOSTATیعتمد نظام إدارة الجودة في قاعدة بیانات 

 تضمن ھذه اإلجراءات استیفاء معاییر المقارنة الدولیة واتساق السالسل الزمنیة.و
 

4.J  . ضمان الجودة 
تتكون ھذه و ILOSTAT. یتم إجراء فحوصات اتساق البیانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البیانات قبل نشرھا في قاعدة بیانات

الفحوصات من مراجعة البیانات والبیانات الوصفیة لجمیع المدخالت ذات الصلة التي تطبق البروتوكوالت لضمان الحفاظ على قابلیة 
في كثیر من الحاالت، یتم الحصول على بیانات المدخالت من خالل معالجة منظمة العمل الدولیة والمقارنة الدولیة واتساق السالسل الزمنیة. 

الوطنیة أو غیرھا من الوكاالت  ءاإلحصا أجھزةلمجموعات البیانات الجزئیة لمسوح األسر المعیشیة الوطنیة. كما یتم إبالغ البیانات من قبل 
الوطنیة ذات الصلة إلى إدارة اإلحصاءات التابعة لمنظمة العمل الدولیة من خالل االستبیان السنوي الخاص بإحصاءات العمل. كما یتم 

كل ھذه المدخالت تخضع إلجراءات المراجعة. بالنسبة للتقدیرات المنمذجة والرسمیة للمنظمات الدولیة.  حافظاتالام البیانات من استخد
 الناتجة، یتم إجراء التقییمات اإلحصائیة والتقدیریة لبیانات المخرجات.

   

4.K  . تقییم الجودة 
ابھم الخاص من إمكانیة المقارنة الدولیة للمؤشر. للحصول على مناقشة مفصلة حول یعزز إجراء التعدیل لمراعاة دخل العمل للعاملین لحس

 .لدخل من العمل العالمي وتوزیعھحصة امن:  3.1تقییم الحد من التحیز إلجراء التقدیر، یرجى الرجوع إلى القسم 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

ـ   دولة وإقلیم 187البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة ل
 

 التسلسل الزمني:
 .2019إلى  2004البیانات الخاصة بھذا المؤشر متاحة عن الفترة من 

 
 تفصیل:ال

 مطلوبة لھذا المؤشر.یات تفصیل ال توجد عمل
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
، وبالتالي ال ینبغي أن تنشأ البلدیتم تقدیر البیانات الخاصة بأجور الموظفین والناتج المحلي اإلجمالي المستخدم للمؤشر على مستوى 

الختالفات كبیرة بین  اختالفات كبیرة. في المقابل، یمكن أن یكون التعدیل الذي یعكس دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص مصدراً 
 طنیة والدولیة.التقدیرات الو

لمسح األسر المعیشیة. الجزئیةتم تقدیر المؤشر باستخدام نموذج لحساب دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص على أساس مجموعات البیانات 
لدولة على نماذج یتم إجراء ذلك لتقدیم تقدیر شامل لدخل العمل ولتعزیز إمكانیة المقارنة الدولیة للتقدیرات. قد تعتمد التقدیرات على مستوى ا

 مختلفة لحساب دخل العمل للعاملین لحسابھم الخاص أو ال تشمل دخل العمل لحسابھم الخاص على اإلطالق.
من:  3.1، والقسم  2.4-2.1، یرجى الرجوع إلى األقسام تلفة إلنتاج حصة العمالة وأدائھاللحصول على وصف تفصیلي لإلجراءات المخ

 حصة الدخل العالمي من العمل وتوزیعھ.
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

https://ilostat.ilo.org/ 
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 :المراجع
• ILO Guidebook - Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG 

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

• ILOSTAT: https://ilostat.ilo.org/ 
• ILO Social Protection Data and Indicators: 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/WCMS_560732/lang--
en/index.htm 

• System of National Accounts: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp  
• Decent Work Indicators Manual: 

https://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm   
• The Global Labour Income Share and Distribution 
• Labour income and inequality: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/  

 

https://ilostat.ilo.org/
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp
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