
 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها: 10لهدف ا
اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق : 4-10 غايةال

 مزيد من المساواة تدريجيا  
 الحماية االجتماعية مدفوعاتاألجور و بما في ذلكالناتج المحلي اإلجمالي،  فيالعمل حصة : 1-4-10المِؤّشر 

  

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمات /منظمةال
  

 (ILOمنظمة العمل الدولية )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

مئوية من ( هي مجموع تعويضات الموظفين المعطاة كنسبة GDPمن الناتج المحلي اإلجمالي ) لحصة العم
حول الحصة النسبية معلومات  هذا المؤشر قدموي .مخرجات، وهو مقياس إجمالي الالناتج المحلي اإلجمالي

والتي يتم دفعها كتعويض للموظفين مقارنة بالحصة المدفوعة لرأس المال في عملية اإلنتاج  من المخرجات
 نة.معي يةلفترة مرجع

  
 األساس المنطقي:

  
إلبالغ عن الحصة النسبية للناتج المحلي اإلجمالي التي إلى العمل من الناتج المحلي اإلجمالي تسعى حصة ا

 تستحق للموظفين مقارنة بالحصة التي تتراكم على رأس المال في فترة مرجعية معينة.
  

يمكن و إلى جنب مع اتجاهات النمو االقتصادي. اعتباره جنبا  ، من المهم من أجل تفسير هذا المؤشر بفعالية
أن تسلط الضوء على المدى الذي يمكن أن يترجم من خالله النمو  ناتج الوطنيحصة تعويض العمل في الل

، توفر حصة األجور إشارة في فترات الركود االقتصادي االقتصادي إلى دخل أعلى للموظفين بمرور الوقت.
ل العم دخولمانخفض ما وإذا  مقارنة باألرباح. لدخول العممإلى المدى الذي يقلل فيه انخفاض اإلنتاج من 

إذا كان هناك انخفاض ف، العكس صحيحو ، فمن المتوقع أن تنخفض حصة األجور.ن األرباحأكبر مبمعدل 
بالنسبة ألي مستوى من و ، فإن نصيب األجور سيرتفع.لل العمودخمفي  أكثر من االنخفاضد في األرباح حا

 االعمال المدفوعة األجرنخفاض النتيجة ك، يمكن أن تنخفض حصة األجور الناتج المحلي اإلجمالي واألرباح
 أو انخفاض األجور أو مزيج من االثنين معا .

  
، يات المعيشة لألفراد في االقتصاداإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي إلى تحسين مستو في زيادةالتؤدي غالبا  ما 
 يقي والسياسة العامة من بين عوامل أخرى.سيعتمد على توزيع الدخل الحقاألمر ولكن هذا 



 لخارجية لدخل الملكياتأو التدفقات ا ينالموسمي لعاملينو اإذا كان هناك عدد كبير من العمال غير المقيمين أ
مستويات معيشة ل حالة زيادة أو نقص في التقييم، فقد يكون هناك لمقيمينختلف قيمة اإلنتاج عن دخل ابحيث ت
 السكان.

  
 المفاهيم:

  
تعويضات الموظفين هي مجموع المكافآت النقدية أو العينية التي تدفع للموظف من قبل الشركة عن العمل 

( األجور والمرتبات )النقدية  1 ) الموظفين: اتتعويضشمل تو الذي قام به الموظف خالل الفترة المحاسبية.
وينظر هذا المفهوم إلى تعويض  التي يدفعها أصحاب العمل. االجتماعي ضمان( اشتراكات ال2العينية( و ) أو

، وبالتالي فإن التعويض يعادل الصفر مقابل العمل غير المأجور ن باعتباره تكلفة على صاحب العملالموظفي
عمل على فاتورة األجور عها أرباب الال يشمل الضرائب التي يدفباإلضافة إلى انه   الذي يضطلع به طواعية.

 ، مثل ضريبة المرتبات.والمرتبات
  

 يجب أن يتم إنتاج المؤشر باستخدام بيانات تغطي جميع الموظفين وجميع األنشطة االقتصادية.
  

محددة القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خالل فترة زمنية  الناتج المحلي اإلجمالييمثّل 
 في أراضي البالد. سنة( )ألغراض هذا المؤشر،

  
ف بأنه وظائف نوع العم شغلونظفون هم جميع العمال الذين يالمو ، أي وظائف رمدفوعة األجل الذي يُعرَّ

إيرادات  يشغل فيها شاغلو الوظائف عقود عمل صريحة أو ضمنية تمنحهم مكافأة أساسية ال تعتمد مباشرة على
 من الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.مجموع العمالة ا. ويتكون لون بهالوحدة التي يعم

  
 التعليقات والقيود:

  
 علىتج المحلي اإلجمالي المتراكمة من نسبة النا في الناتج المحلي اإلجمالي حصة العمالة ستقلّل، بصفة عامة

ال تغطي سوى تعويضات الموظفين وال تشمل دخل العمالة للعاملين لحسابهم  ، حيث أنهاإجمالي العمالة
وبالتالي قد يكون المؤشر أقل أهمية في البلدان التي تكون فيها نسبة كبيرة من العمالة في العمل  الخاص.
 لحسابهم الخاص.، يمكن تقدير حصة عمالية معدلة تأخذ في االعتبار دخل العمالة للعاملين ومع ذلك الحر.

  
 تحويالت، مثل الوقد يتقاعس في اإلبالغ عنها الناتج المحلي اإلجمالي األنشطة التي يصعب قياسها ثنيقد يست

الناتج  ؤدي إلى النقص في تقدير، مما ي، وما إلى ذلكسمي أو في األسواق غير القانونيةفي القطاع غير الر
، ليف االجتماعية والبيئية لإلنتاجالناتج المحلي اإلجمالي التكا، ال يفسر إضافة  إلى ذلك المحلي اإلجمالي.

 .بشكل عاما جيد ا لمستوى الرفاهية وبالتالي فهو ليس مقياس  
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 100/ الناتج المحلي اإلجمالي *  موظفينوع تعويضات المن الناتج المحلي اإلجمالي = مجم لحصة العم



  
 تفصيل:ال
  

 مطلوبة لهذا المؤشر.يات تفصيل ال توجد عمل
  

 مصادر البيانات

  
للناتج المحلي اإلجمالي  وطنيةمؤشر هي تقديرات الحسابات البها لهذا ال الموصيمصادر البيانات األولية 
 المنتجة في البلد المعني. وطنيةمؤشر على بيانات الحسابات السوف تعتمد دورية هذا ال وتعويضات الموظفين.

  
، باإلضافة إلى مراجعة نظام الحسابات القومية )ويفضل لمؤشرابيانات عند تقديم تقديرات يجب تقديم مصدر ال

، إذا تم استخدام ذلكمن  ، أو بدال  فهوم تعويض الموظفينمتعريف ديد يجب تح (.2008نظام الحسابات القومية 
 ، يجب اإلشارة إلى ذلك بوضوح.ألجور أو دخل العملكدخل امفهوم آخر 

  

 توافر البيانات

  
 ال ينطبق

  

 الجدول الزمني

  
 ال ينطبق

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 وطنيةال اتمكاتب اإلحصاء

  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 منظمة العمل الدولية

  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.ilo.org/ilostat 

  



 المراجع:
  

 :ILOSTATقاعدة بيانات 
www.ilo.org/ilostat 

 
 بيانات ومؤشرات الحماية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية:

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action؟th.themeId=10&lang=EN 
  

 نظام الحسابات القومية:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp 

  
 :العمل مؤشراتدينيت لدليل 

http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_223121/lang -- en  / index.htm 
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