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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٣ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية: ملحق إحصاءات 

اليد العاملة املرفق حبساب السياحة الفرعي 
 

تقرير املكتب اإلحصائي ملنظمة العمل الدولية 
 مذكرة من األمني العام 

يتشرف األمني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة التقريـر املرفـق املعنـون �إنشـاء  - ١
نظام حماسيب لليد العاملة يف جمال السياحة: القضايـا والنـهج� الـذي أعـده املكتـب اإلحصـائي 
ملنظمة العمل الدولية. وحيال هذا التقرير إىل اللجنــة اإلحصائيـة وفقـا لطلـب اللجنـة يف دورـا 

احلادية والثالثني(١). 
 

نقاط للمناقشة 
قد ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي:  - ٢

التعليق على املفـاهيم واملبـادئ الرئيسـية للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة والنظـام  (أ)
احملاسيب لليد العاملة يف جمال السياحة املرتبط حبسـاب السـياحة الفرعـي، علـى النحـو املبـني يف 

تقرير منظمة العمل الدولية. 
إسداء املشورة بشأن الكيفية الـيت ميكـن ـا مواصلـة صقـل اإلطـار املفـاهيمي  (ب)

واملنهجي للنظام احملاسيب لليد العاملة املعروض يف تقرير منظمة العمل الدولية. 
احلواشي 

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ١.  (١)
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املرفق   
إنشاء نظام حماسيب لليد العاملة يف جمال السياحة: القضايا والنهج   

تقرير املكتب اإلحصائي ملنظمة العمل الدويل*   
احملتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ومعلومات أساسية  ١٣-٣أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جماالت االستعمال  ٤٤-٦ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدل التواتر والفترات املرجعية  ٧٦ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوحدات والعناصر اهليكلية األخرى  ٨٦-١٧رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قياس الكميات  ١٨٩-٢٢خامسا - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصنيفات  ٢٣١١-٢٥سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦١٣-٣١سابعا -العالقات احملاسبية يف إطار النظام احملاسيب لليد العاملة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢١٥-٣٥ثامنا -املصادر احملتملة لبيانات النظام احملاسيب لليد العاملة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦١٦-٤٠تاسعا -استخدام املصادر املختلفة يف البلدان املشمولة بالدراسة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق تقديرات النظام احملاسيب الوطين لليد العاملة  ٤١١٨-٤٦عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظات ختامية  ٤٧١٩-٤٩حادي عشر -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب لليد العاملة  ٢٣التذييل -

 
 

اســتنادا إىل ورقــة أعدهــا إيفينــد هوفمــان لالجتمــاع الســادس والعشــــرين للفرقـــة العاملـــة  *
ـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، ٦ و ٧  اإلحصائيـة للجنـة السـياحة التابعـة ملنظم
تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠. ويرحـب جبميـع مـا يـرد مـن تعليقـات واقتراحـــات مــن أجــل 
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مقدمة ومعلومات أساسية   أوال -
استكماال لألعمال اليت اضطلعت ا منظمة السـياحة  - ١
العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي إلنشـاء 
حسـابات فرعيـة للسـياحة تابعـة لنظـام احلســـابات القوميــة(أ)، 
قـامت منظمـة التعـاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أيضــا 
بإعداد عنصر للعمالة إلحلاقه حبسـاب السـياحة الفرعـي، وقـد 
ورد بيانه يف اجلزء الثاين من الوثيقة املعنونـة �منظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، �٢٠٠٠. واهلدف من عنصـر 
العمالـة هـــو توفــري إطــار مفــاهيمي ومنــهجي يربــط بيانــات 
العمالـة األساسـية حبسـاب السـياحة الفرعـي. واملقصــود ــذه 
الورقـة هـو أن تكـون امتـدادا هلــذا العمــل وكذلــك األعمــال 
ـــة املضطلــع ــا يف  الراميـة إىل إنشـاء نظـام حماسـيب لليـد العامل
ـــــة  منظمــــة العمــــل الدوليــــة وبعــــض الوكــــاالت اإلحصائي
الوطنية(ب). والقصد من ذلك هو أن إنشاء نظام حماسـيب لليـد 
العاملـة يف جمـال الســـياحة ســيمثل امتــدادا حلســاب الســياحة 
الفرعي مؤسسا على إحصاءات اليد العاملة، يستهدف تيسـري 
إنتــاج إحصــاءات متســــقة مـــع حســـاب الســـياحة الفرعـــي 
ومسـتمدة مـن عـدة مصـادر خمتلفـة لإلجابـة علـــى أســئلة مــن 
قبيل: كم عدد العاملني الذين يشـاركون يف األنشـطة املتصلـة 
بالســياحة ومــا هــي نوعيتــــهم؛ وكيـــف تـــوزع تعويضـــات 
ـــا بــني العــاملني يف األنشــطة املتصلــة بالســياحة  املوظفـني فيم
الذيـن يعتـربون �موظفـني�؛ ومـــا هــو األثــر الــذي ســيلحق 
مبجمـوع العمالـة يف اقتصـاد مـا مـــن حــدوث تغــري يف حجــم 
الطلب املتصل بالسياحة. ويتركز منظور النظـام احملاسـيب لليـد 
العاملة يف جمال السياحة على التعاريف والتصنيفـات وكذلـك 
علـى العالقـات القائمـة بـني الوحـدات، والـــيت يلــزم مراعاــا 
ـــة  إلجيـاد جمموعـة متسـاوقة مـن إحصـاءات اليـد العاملـة املتصل
بالسـياحة. ومـن مث فـإن النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة يف جمـــال 
السياحة ميثل إطارا يوفر الدعم الالزم إلنتاج إحصـاءات لليـد 
العاملة من النوع املعـروض يف عنصـر العمالـة امللحـق حبسـاب 

الســياحة الفرعــي الــذي أعدتــه منظمــة التعــاون والتنميـــة يف 
امليـدان االقتصـادي، أي أنـه ميثـل اســـتجابة مــن ناحيــة املنتــج 
لذلك املنظور من ناحية املستعمل. ويقدم هـذا التقريـر عرضـا 
عاما للمفاهيم واملبادئ الرئيسـية للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة 
ولنظام حماسيب لليد العاملـة يف جمـال السـياحة مرتبـط حبسـاب 

السياحة الفرعي. 
ــــة� أو  وقــد انبثــق مصطلــح �حســابات اليــد العامل - ٢
�النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة� مـن املناقشـات الـيت بــدأت يف 
أوائل الثمانينات بني ممثلي بعض املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة 
واألمانات اإلحصائية لبعض املنظمات الدولية. واهتمت هـذه 
املناقشات باألهداف واملبادئ واآلليات املتعلقـة بالكيفيـة الـيت 
ميكن ا القيــام علـى حنـو فعـال بتجميـع اإلحصـاءات املتنـاثرة 
ــة  املتاحـة عـن أسـواق العمـل، أي اإلحصـاءات املتعلقـة بالعمال
والبطالة واألجور والدخـل اآليت مـن العمالـة، واهتمـت أيضـا 
مبســألة التســاوق بــني اإلحصــاءات املتعلقــة بكــل مــن هـــذه 
اـــاالت، وبينـــها وبـــني جمـــاالت اإلحصـــاء األخــــرى، أي 
اإلحصـاءات االقتصاديـة، وخباصـة اإلحصـاءات الـــيت ينظمــها 
نظــــام احلســــــابات القوميـــــة، واإلحصـــــاءات االجتماعيـــــة 
والدميغرافيــة. وانصــب االهتمــام علــى اإلحصــاءات املتعلقـــة 
بفترة مرجعية معينـة وكذلـك علـى التغـريات الـيت حتـدث بـني 
الفترات املرجعية، يف كل من حاليت التغريات الصافيـة املتعلقـة 
بالفئـــات والتغـــريات (اإلمجاليـــــة) املتعلقــــة بــــاألفراد. ورأى 
املشـاركون أن مسـتعملي إحصـاءات أسـواق العمـل وكذلــك 
ـــن إجيــاد إطــار ميكــن أن يســاعد يف  منتجوهـا سيسـتفيدون م
إنتـاج إحصـاءات شـاملة ومتسـاوقة مـع حتسـني الدقـة يف هــذه 
اـاالت، ويف حتسـني اسـتعمال اإلحصـاءات األوليـــة املتنــاثرة 
والناقصــــة واملتداخلــــة جزئيـــا اليت كثريا مـا تكـون أقـل دقـة 
مما يتطلبه املسـتعملون. واسـتعمال مصطلـح �النظـام احملاسـيب 
لليد العاملة� لإلشـارة إىل هـذا اإلطــــار قُصـــــد بــــه أن يبـني 
ما يلي: (أ) أن القصد هو االستفادة من أي عالقـات تعريفيـة 



400-79605

E/CN.3/2001/3

ذات صلة بني املفاهيم والوحدات الرئيسـية؛ و (ب) االقتنـاع 
بـأن وجـود إطـار مفيـد للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة ســـيكون 
مبثابة أداة تنسيقية جلميع إحصـاءات اليـد العاملـة، مبثـل مـا أن 
نظــام احلســــابات القوميـــة ميثـــل أداة تنســـيقية لإلحصـــاءات 
االقتصادية واملالية. ورئي أيضا أن وجود نظام حماسيب متطـور 
لليد العاملة سييسـر الوصـف اإلحصـائي للتفـاعل بـني عنـاصر 

اإلنتاج وإدرار الدخل وسوق العمل. 
ونظرا إىل أن مكتب اإلحصائي ملنظمة العمل الدولية  - ٣
شــارك مشــاركة نشــطة منــذ البدايــة يف املناقشـــات املتعلقـــة 
بالنظام احملاسيب لليد العاملة، فإنه قدم دراسة (�منظمة العمـل 
الدولية، �١٩٩٢) للمناقشة يف املؤمتـر الـدويل اخلـامس عشـر 
خلـرباء اإلحصـاءات العماليـة، (انظـر �منظمـة العمـل الدوليــة، 
�١٩٩٣، الفقرات ٩٨-١٠٨). واتفق يف هذه املناقشة على 
أن أشد املشاكل صعوبة يف هذا الصدد هـي املشـاكل املتصلـة 
ـــة، وأن  باســتعمال البيانــات املتاحــة يف إعــداد تقديــرات فعلي
اخلـربة املكتســـبة يف إعــداد واســتعمال تلــك التقديــرات هــي 
وحدهـا الـيت سـتؤدي إىل إحـراز مزيـــد مــن التقــدم يف إنشــاء 
ـــة. ويــرد يف  نظـام حماسـيب متسـاوق ومتوافـق عليـه لليـد العامل
Buhmann et al (2000) موجز للمجاالت الـيت ركـزت عليـها 

األعمــال الوطنيــة املضطلــع ــا يف هــذا اــال يف كــــل مـــن 
الدامنـرك وسويسـرا وهولنـدا ولنواتـج تلـك األعمـــال. وتشــري 
دراســـات أخـــرى قدمـــها مكتـــب اإلحصـــــاء والدراســــات 
االقتصاديـة (انظـر INSEE, 1997) إىل أن هنـاك أعمـاال مماثلــة 
يضطلع ا أيضـا، أو يعـتزم االضطـالع ـا يف بلـدان أخـرى، 
وأن جــزءا منــها يضطلــع بــــه حتـــت عنـــوان �التوفيـــق بـــني 
إحصــاءات ســوق العمــل املســتمدة مــن مصــــادر خمتلفـــة�، 
ـــاليد  ويضطلـع بـاجلزء اآلخـر حتـت عنـوان �احملاسـبة املتعلقـة ب
العاملة�. وال تشمل اجلـهود املبلـغ عنـها حـىت اآلن تقديـرات 
مستقلة لألنشطة املتصلـة بالسـياحة تسـتند إىل النظـام احملاسـيب 
لليـد العاملـة أو اسـتعمال إطـار النظـــام احملاســيب لليــد العاملــة 

لدعـم تقديـرات األثـر الـذي يلحـــق بالعمالــة نتيجــة حلــدوث 
تغريات يف حجم الطلب املتصـل بالسـياحة، كاملعروضـة مثـال 
بشـأن الـنرويج يف Evensen (1999). ومـــن مث فإنــه ال توجــد 
خــربة عمليــة متاحــة يف تطبيــق املبــادئ املبينــة أدنــاه للنظـــام 
احملاســيب لليــد العاملــة يف جمــال الســياحة. وقــد يكــون أحـــد 
أسباب ذلك هو أن األعمال املتعلقة حبساب السياحة الفرعـي 
وبالنظام احملاسيب لليـد العاملـة قـد اضطلـع بكـل منـهما مبعـزل 
عــن األخــرى، وإن كــان عنصــــر العمالـــة امللحـــق حبســـاب 
السـياحة الفرعـي يشـري إىل األعمـال املضطلـــع ــا يف هولنــدا 

بشأن النظام احملاسيب لليد العاملة. 
 

جماالت االستعمال   ثانيا -
يتعـني لـــدى مناقشــة أي شــكل مــن أشــكال النظــام  - ٤
احملاسيب لليد العاملـة التميـيز بـني جمموعتـني مـن القضايـا مهـا: 
ــــاكل املنطقيـــة والتعريفيـــة؛ و (ب)  (أ) القضايــا املتعلقــة باهلي
القضايا املتعلقة برصد وتقدير البيانات (البارامترات) املناظرة. 
وهذا التمييز أمر ضروري، حيث أنه حيدث كثريا خلـط فيمـا 
بني مسألة عدم االتساق وعـدم الدقـة يف اإلحصـاءات األوليـة 
ومسـألة كفالـة االتسـاق املنطقـي داخـل النظـام احملاســـيب لليــد 
ـــا بــني تقديــرات النظــام احملاســيب لليــد العاملــة  العاملـة، وفيم
وتقديـرات احلسـابات القوميـــة علــى ســبيل املثــال. ومشــكلة 
كيفية استعمال اإلحصـاءات األوليـة علـى أفضـل وجـه ممكـن 
لتقديـر خاليـا البيانـات الـيت حيددهـا هيكـل أي نظـام حماســـيب 
لليــد العاملــة ال ختتلــف أساســا عــن املشــكلة الــيت يواجهــها 
احملاسبون الوطنيون وغريهم من املستعملني الثـانويني للبيانـات 
اإلحصائيــــة، وميكـــــن التماســــا حللـها االسـتفادة، علـى حنـو 
مـا يفعـل احملاسـبون الوطنيـون، مـن شـرط اتســـاق التقديــرات 
داخـل اإلطـار املنطقـي هليكـــل النظــام احملاســيب لليــد العاملــة، 
وخباصة من العالقـات احملاسـبية يف ذلـك النظـام. ومـن مث فـإن 
أحد االستعماالت األساسية للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة هـو 
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توفري إطار منطقي للحصول على تقديرات متسقة للمتغـريات 
الرئيسـية لسـوق العمـل وتوزيـع تلـــك املتغــريات علــى نطــاق 
السكان، على أن تكون متسقة أيضـا مـع التقديـرات املنـاظرة 
اليت تعد يف إطـار نظـام احلسـابات القوميـة. وهـذه التقديـرات 
املتسقة ميكن أن تيسر بدورهـا وصـف وحتليـل حالـة وديناميـة 
سـوق العمـل، وتفاعلـــها مــع بقيــة االقتصــاد. وباإلضافــة إىل 
العالقات احملاسبية، سيستلزم اإلطار املنطقـي اسـتعماال متسـقا 
لوحــدات الرصــد والقيــاس، واملراجــع الزمنيــة، والتعـــاريف، 

والتصنيفات. 
وعلى حنو أكثر حتديدا، فـإن عبـارة �وصـف وحتليـل  - ٥
حالة ودينامية سوق العمل وتفاعلها مع بقية االقتصاد� تشــري 

إىل ااالت الرئيسية التالية للوصف والتحليل اإلحصائيني: 
توفري صورة شاملة حلالة السـكان مـن حيـث  (أ)
العمالــة وتوزيعــــهم علـــى نطـــاق خمتلـــف املتغـــريات املهمـــة 
للسياســات وأعمــال التخطيــط املتعلقــة باــــال االقتصـــادي 
وسوق العمل واـال التعليمـي، وكذلـك تقديـرات التغـريات 
ـــة  الصافيـة الـيت ميكـن اسـتنباطها مـن أوصـاف احلـاالت املتعاقب
 Neubourg و Gouriev (1984) انظــر علــى ســبيل املثــال)
(1983)). وهذا يشري يف حالـة األنشـطة املتصلـة بالسـياحة إىل 

عرض هذه األنشطة يف سياق ســوق العمـل ككـل ويف سـياق 
االقتصاد بأسره؛ 

دراسة الكم الكلي للموارد البشـرية وتغريهـا  (ب)
وتوزيعـها فيمـا بـني األنشـطة املختلفـة، مبـا يف ذلـك دراســات 
اإلنتاجيـة الـيت تتطلـب االتسـاق بـــني بيانــات مدخــالت اليــد 
ـــة،  العاملـة، مـن ناحيـة، وبيانـات اإلنتـاج أو احلسـابات القومي
 H arildstad مــن ناحيــة أخــرى (انظــر علــى ســبيل املثــــال
(1989)). وســـيوفر النظـــام احملاســـيب لليـــد العاملـــة يف جمــــال 

السـياحة أساسـا لتلـك الدراسـات الـيت تركـــز علــى األنشــطة 
املتصلة بالسياحة؛ 

دراســـة العالقـــة بـــني تكلفـــة اليـــد العاملــــة  (ج)
ـــة واملعــروض  والطلـب عليـها، مـن ناحيـة، وأجـور اليـد العامل
 A ltena et al منها، من ناحية أخرى (انظر على سبيل املثال
(1991)). ويشمل هذا دراسة توزيع تعويضات املوظفني فيمـا 

بـــني فئـــات العـــاملني املختلفـــة بوصفـــها احملـــدد خبصــــائص 
وظائفــهم، و/أو أنفســهم، و/أو أســرهم املعيشــــية. وســـيوفر 
النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة يف جمـال السـياحة أساسـا لتركـــيز 
تلـك الدراسـات علـى الذيـن يشـــاركون يف األنشــطة املتصلــة 

بالسياحة؛ 
ــــات) اإلمجاليـــة يف  دراســة التغــريات (التدفق (د)
عــدد الوظــــائف واألشـــخاص ويف حالـــة نشـــاطهم، (انظـــر 
Neubourg (1983)). وفيما يتعلق بالنظام احملاسيب لليد العاملـة 

يف جمـال السـياحة، سـيعين هـذا التركـيز علـى وجـه اخلصــوص 
على التغريات اإلمجالية يف األنشطة املتصلة بالسياحة. 

وهناك اختالفات حقيقية فعال يف احتياجات جمـاالت  - ٦
االستعمال املتباينة هذه من حيث وحـدات الرصـد ووحـدات 
القياس والفترة املرجعية ومعدل التواتر، وهي عنـاصر أساسـية 
يلــزم مراعاــا لــدى إعــداد تقديــرات النظــام احملاســيب لليــــد 
العاملـة. فمجـاالت االسـتعمال املماثلـة للمجـاالت احملــددة يف 
ــــى األشـــخاص  الفقــرة ٥ (أ) و (د) أعــاله تركــز أساســا عل
بوصفهـــم وحدات للرصد ووحـدات للقيـاس، ولكنـها كثـريا 
مــا تتبــاين فيمــا يتعلــق بــالتواتر املطلــوب والفــترة املرجعيــــة 
املطلوبة. أما جماالت االستعمال مـن قبيـل اـاالت احملـددة يف 
ـــق اخلدمــات  الفقـرة ٥ (ب) و (ج) أعـاله فتـهتم أساسـا بتدف
اإلنتاجيـة وكيفيـة توليدهـــا وتوزيعــها واملكافــأة عليــها، وقــد 
تركز على الساعات كوحدة للرصد وعلى مؤشر مـا للنوعيـة 

(مثل القيمة أو النقود) كوحدة للقياس. 
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معدل التواتر والفترات املرجعية   ثالثا -
ســتتوقف الفــترات املرجعيــة املطلوبــة ملثــل جمــــاالت  - ٧
االســتعمال احملــــددة يف الفقـــرة ٥ (ب) و (ج) أعـــاله علـــى 
الفـترات احملاسـبية املسـتخدمة. والسـنة التقومييـة أو ربـع الســنة 
التقومييـة مهـا أكـثر الفـترات شـيوعا يف االســـتعمال. وتتطلــب 
دراسات اإلنتاجية بيانات عن كميـة اخلدمـات اإلنتاجيـة الـيت 
توفرهــا اليــــد العاملـــة خـــالل الفـــترات املرجعيـــة املختـــارة. 
وســينصب اهتمــام جمــــاالت االســـتعمال املماثلـــة للمجـــالني 
ـــة  احملدديـن يف الفقـرة ٥ (أ) و (ج) أعـاله علـى مقومـات معين

منها على سبيل املثال: 
متوسـط عـدد األشـخاص واملواقـــع الوظيفيــة  (أ)

اليت تتسم خبصائص وضعية معينة خالل الفترة املرجعية؛ 
عـدد األشـخاص املتمـــيزين خبصــائص معينــة  (ب)

من املوجودين يف اية الفترة املرجعية؛ 
أو سينصب على تغريات خمتلفة، منها على سبيل املثال: 

ـــل  صـايف التغـريات يف عـدد األشـخاص يف ك (ج)
فئة وضعية؛ 

العدد الكلي للتغـريات الـيت حتـدث يف الفـترة  (د)
املرجعية؛ 

العــدد الكلــي لألشــخاص الذيــن يتعرضـــون  (هـ)
لتغري واحد على األقل خالل فترة مرجعية معينة؛ 

عدد األشخاص الذين تغري وضعهم من فـترة  (و)
ــــترة التاليـــة (أو  مرجعيــة مــا (أو تــاريخ مرجعــي مــا) إىل الف

التاريخ التايل). 
وال تتساوى األعداد بالنسـبة للفئـات مـن (ج) إىل (و) إال يف 
حالـة الفـترات املرجعيـة القصـرية جـدا، أي الـيت تكـون أقصـــر 

من أن يتعرض الشخص فيها ألكثر من تغري واحد(ج). 

الوحدات والعناصر اهليكلية األخرى   رابعا -
يقدم هذا الفرع وصفا للوحدات األساسية الـيت متثـل  - ٨
لبنـات اهليكـل املنطقـي للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة، ولكيفيــة 
اتصـال بعضـها ببعـــض (يالحــظ أن اســتخدام فــترة مرجعيــة 

حمددة مفترض ضمنيا فيما يلي). 
ومتثل املواقع الوظيفية واألشخاص املتغريين الرئيسيني  - ٩
(أو وحديت الرصد الرئيسيتني) ألي نظام حماسيب لليـد العاملـة 
ألما الوحدتان اللتان تحصيان يف (جـزء مـن) ذلـك النظـام، 
كما أما مهـا اللتـان ترصـدان يف كثـري مـن اإلحصـاءات الـيت 
يقوم عليها النظام. وحينمـــا حيـدث االرتبـاط بـني األشـخاص 
و املواقع الوظيفية توجد �الوظـائف� (والعكـس صحيـح: إذ 

أن الوظيفة الزمة للربط بني املوقع الوظيفي و الشخص): 
ال حاجـــة يف هـــذه املرحلـــة إىل مزيـــد مـــن  (أ)

التعليق على تعريف الشخص؛ 
ـــة  ينبغـي تعريـف املوقـع الوظيفـي بأنـه جمموع (ب)
املـهام الـيت يضطلـع ـــا (أو يقصــد أن يضطلــع ــا) شــخص 

واحد؛ 
ينبغـي تعريـف الوظيفـة بأـا عالقـــة تعاقديــة  (ج)
ــني.  صرحيـة أو ضمنيـة بـني شـخص معـني و موقـع وظيفـي مع
ومتثل كل وظيفة الرابطة بني شخص موظـف وموقـع وظيفـي 
مشغول (ويشمل هذا الشخص املشتغل حلسـاب نفسـه الـذي 

يشغل موقعا وظيفيا لدى نفسه بوصفه صاحب عمل. 
وحتمـل الوحـدات األساسـية، أي املواقـــع الوظيفيــة و  - ١٠
األشخاص والوظائف، خصائص (قيما متغرية) م مسـتعملي 
اإلحصاءات املستندة إىل نظام حماسيب لليـد العاملـة. وتسـتنبط 
بعـض هـذه اخلصـائص مـن روابـط حمـددة مـع وحـديت الرصــد 

األخريني، أي أصحاب العمل و األسر املعيشية: 
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تشكل األسرة املعيشية جـزءا هامـا يف سـياق  (أ)
ـــإن خصــائص  مشـاركة الشـخص يف سـوق العمـل. ومـن مث ف
األسـرة املعيشـــية تعتــرب مهمــة يف كثــري مــن أعمــال التحليــل 

والوصف لعنصر العرض فيما يتعلق باليد العاملة؛ 
صـاحب العمـــل ميكــن أن يكــون شــركة أو  (ب)
وحـدة حكوميـة أو مؤسســـة ال تســتهدف الربــح أو شــخصا 
بصفتـه مالكـا ملؤسسـة غـــري ذات صفــة اعتباريــة(د). وجبــانب 
أمهيتهم يف تعريف املواقع الوظيفية، فـإن أصحـاب العمـل هـم 
ــف  مـن أهـم احلـاملني للخصـائص ذات األمهيـة بالنسـبة لتوصي
املواقع الوظيفية، ومـن مث توصيـف الوظـائف و/أو األشـخاص 

أيضا. 
ويلزمنا يف أي نظام حماسيب لليد العاملـة أن منـيز، بـني  - ١١
خصـائص املوقـع الوظيفـي و الشـخص الـيت تصـف عالقتـــهما 
بسـوق العمـل (أي الـيت تصـف �حـــاالت النشــاط�)، وبــني 
اخلصـائص األخـرى (متغـريات التوزيـع). وتسـتخدم متغــريات 
التوزيـع يف وصـف هيكـــل الوحــدات األوليــة الــيت توجــد يف 
حـاالت النشـاط املختلفـة. ويبـدو أن حـاالت النشـــاط التاليــة 

هي أكثر احلاالت أمهية: 
بالنسبة للمواقع الوظيفية: 

املواقع الوظيفية املشغولة  (أ)
املواقع الوظيفية الشاغرة  (ب)

بالنسبة لألشخاص: 
األشخاص املوظفون  (أ)
األشخاص العاطلون  (ب)

األشـخاص غــري الداخلــني يف القــوة  (ج)
العاملة 

وبينمـا ميكـن يف البدايـة قصـر عـدد الفئـات الوصفيـــة للنشــاط 
علــى هــذه األنــواع الثالثــــة املذكـــورة بالنســـبة لألشـــخاص 
والنوعني املذكورين بالنسبة للمواقع الوظيفية، فإن هذا العـدد 
قـابل للزيـادة عنـد االقتضـاء، بإضافـة فئـيت التدريـب و التعليــم 

بالنسبة لألشخاص، على سبيل املثال. 
وقــد ضمنــت التوصيــات الدوليــة املتعلقـــة بتعريـــف  - ١٢
حــاالت النشــاط لألشــخاص يف القــرار املتعلــق بإحصــــاءات 
ــــة  الســـكان الناشـــطني اقتصاديـــا والعمالـــة والبطالـــة والعمال
الناقصــة، الــذي اختــذه املؤمتــر الــدويل الثــالث عشـــر خلـــرباء 
اإلحصـاءات العماليـة املعقـود يف عـــام ١٩٨٢(هـــ). وال توجــد 
توصيات نظرية لذلك بالنسبة للمواقع الوظيفيـة أو الوظـائف، 
لكن ميكن فيمـا يبـدو اسـتقراء بعـض عنـاصر تعاريفـها املقبلـة 

من منطق تضمينها يف النظام احملاسيب لليد العاملة: 
مبــا أن املوقــع الوظيفــي املشــغول ينبغــــي أن  (أ)
يقابلـه شـخص موظـف (واحـد علـى األقـل) فســـيكون هنــاك 
موقـع وظيفـي (واحـد علـى األقـل) كلمـا كـان لدينـا شــخص 
موظف. ونظرا إىل أن األشخاص املوظفني قـد يتغيبـون مؤقتـا 
عـن العمـل، فإنـه ميكـن أن يكـون لدينـا أيضـــا موقــع وظيفــي 
ـــف  مشـغول غـري نشـط مؤقتـا (لكـن نظـرا إىل أنـه ميكـن توظي
ـــدالء لبعــض العــاملني  بعـض العـاملني علـى أسـاس مؤقـت كب
املتغيبني، فإن العالقـة بـني عـدد األشـخاص املوظفـني املتغيبـني 
مؤقتـــا وعدد ملواقع الوظيفية املشغولة غـري النشطــــة مؤقتـا ال 

ميكن أن تكون عالقة تكافؤ بالضرورة)؛ 
مل يكن هناك، حىت وقت قريـب، قـدر كبـري  (ب)
من املناقشة على املستوى الدويل ملفهوم قيـاس الشـواغر. غـري 
أن هناك من يقول (انظـر Hoffmann (1999)) إن مـن اليسـري 
ــــف  وضــع تعريــف لـــ املوقــع الوظيفــي الشــاغر يــوازي تعري

الشخص العاطل: 
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�ميكن القول بأن هناك موقعا وظيفيا شاغرا 
إذا اختــذ صــاحب عمــــل، قبـــل الفـــترة املرجعيـــة أو 
خالهلا، خطوات فعلية للعثور علـى شـخص مناسـب 
لالضطالع مبجموعة حمددة من املهام، وكــان سـيعني 
(يـربم عقـــدا وظيفيــا مــع) ذلــك الشــخص إذا كــان 

الشخص متاحا خالل الفترة املرجعية�. 
وقـد اختـذت تعـاريف مماثلـة لذلـك أساسـا لبعـض الدراســـات 
االستقصائية اليت أجريت بالفعل أو خيطط إلجرائها مستقبال، 
كما يف حالة السـويد والصـني وكنـدا وهولنـدا وهونـغ كونـغ 
والواليات املتحدة، وكذلك االحتـاد األورويب (بـدءا مـن عـام 
٢٠٠١). واقــترح يف مناقشــــات الربنـــامج املقبـــل للمكتـــب 
اإلحصـــائي للجماعـــــات األوروبيــــة واملتعلــــق بالدراســــات 
االسـتقصائية للطلـب علـى اليـد العاملـة يف املنشـــآت، أنــه قــد 
يكون من األيسر على أصحاب العمـل الـرد علـى األسـئلة إذا 
مـا أدرجـت يف االسـتقصاء حالـة البحـث عـن عـــاملني لشــغل 
مواقـع وظيفيـة ليسـت متاحـة بعـد؛ ومـن مث التغـاضي عـــن أن 
هـذا التعريـف يتطلـب أن يكـون مبقـدور املوظفـني اجلـــدد، إذا 
كانوا متاحني، بدء العمل خالل الفترة املرجعيـة املعنيـة (انظـر 
ـــــــة  مثــــــال �املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماعــــــات األوروبي
ــه  (٢٠٠٠)�). وباإلضافـة إىل ذلـك، تبـني اخلـربات املتاحـة أن
يكاد يكون من املستحيل تصميـم دراسـات اسـتقصائية ميكـن 
أن تغطـــي مجيـــع الشـــواغر الـــيت ميكـــن أن يتقـــدم لشـــــغلها 
 Verhage et al ؛ وHoffmann (1999) األشخاص العاطلون (انظر

 .((1997)

وتبــني اخلريطــة الــواردة يف التذييــــل وصفـــا لكيفيـــة  - ١٣
ارتبـاط الوحـدات الـيت نوقشـت أعــاله بعضــها ببعــض. وقــد 
ُرمسـت هـذه اخلريطـة إلبـراز التـوازي بـني وحـديت األشــخاص 
واملواقــع الوظيفيـــــة، اللتــني متثــالن، علــى التــوال،ي جــــانيب 
العـرض والطلـب يف سـوق العمـل. بيـــد أن هــذا ال ينبغــي أن 
يؤدي باملرء إىل نسيان فارق أساسـي بـني هذيـن النوعـني مـن 

الوحــدات: إذ أن األشــخاص ميكــن أن يكــــون هلـــم وجـــود 
ـــا تــأيت احلاجــة إىل فئــة  – ومـن هن مسـتقل عـن سـوق العمـل 
�األشخـــاص غري الداخلني يف القـوة العاملـة� – يف حـني أنـه 
ال معـىن للحديـث عـن �مواقـع وظيفيـة غـري داخلـة يف ســـوق 
ــــع  العمــل�. ويــترتب علــى ذلــك أن �العــدد الكلــي للمواق
ـــه بصــورة مســتقلة عــن العنصريــن  الوظيفيـة� ال ميكـن تعريف
ـــة املشــغولة� و �املواقــع  املكونـني لـه، ومهـا �املواقـع الوظيفي

الوظيفية الشاغرة�(و). 
وجبـانب مـا تتيحـه عبـارة �يقصـــد أن يضطلــع ــا�  - ١٤
الواردة يف تعريف املوقع الوظيفي املذكـور يف الفقـرة ٩ (ب) 
ـــاغرة، فإــا  أعـاله، مـن إمكانيـة تعريـف املواقـع الوظيفيـة الش
تفسح اال ألن يغطـي تعريـف املواقـع الوظيفيـة حالـة املوقـع 
الوظيفي املشترك (أو الوظيفة املشتركة وهي املصطلح األكـثر 
شيوعا). وعبارة �املوقع الوظيفـي املشـترك� تعـرب عـن احلالـة 
اليت يكون فيها صاحب العمـل قـد قصـد بـاملوقع الوظيفـي أن 
يشــغله شــخص واحــد، ولكــــن حيـــدث، ألســـباب خمتلفـــة، 
اسـتخدام شـخصني أو أكـثر ألداء مـــهام ذلــك املوقــع خــالل 
الفـترة املرجعيـة. وبعبـارة أخـرى، ميكـن ربـــط موقــع وظيفــي 
واحد بأكثر من شخص واحد. ويتوازى ذلك مع احلالـة الـيت 
ـــع  يكـون فيـها شـخص موظـف واحـد مرتبطـا بـأكثر مـن موق
ـــبيل ملعاجلــة الصعوبــات الــيت  وظيفـي واحـد. ولعـل أفضـل س
تنجـم عـن ذلـك هـو وصـف �املوقـع الوظيفــي� باألوصــاف 
املناسبة، مثل �مشغول على أساس التفرغ/عدم التفـرغ�، أو 
�مشـــغول مبوظـــف أساســـي/بديـــل�، أو �مشـــــترك/غــــري 

مشترك�. 
وإحدى فوائد مفهوم الوظيفة يف النظام احملاسيب لليـد  - ١٥
العاملـة هـي متثيـل الرابطـة بـني موقـــع وظيفــي مشــغول بعينــه 
وشـخص موظـف معـــني. و الوظيفــة هــي وحــدة الرصــد يف 
معظــم إحصــاءات العمالــة اخلاصــة باملنشــآت، وهــي أيضــــا 
الرابطة اليت تتيح ربط اخلصائص الشـخصية (كالسـن أو نـوع 
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اجلنس أو مستوى التعليم أو اخلربة العملية) بـاملوقع الوظيفـي، 
ـــع الوظيفــي (كاملهنــة وحالــة  وربـط اخلصـائص احملـددة للموق
املوقع الوظيفي من حيـث العمالـة وكذلـك القطـاع الصنـاعي 

لصاحب العمل) بالشخص املوظف. 
وهنــاك تــواز واضــح بــني الوظــــائف كوحـــدات يف  - ١٦
النظام احملاسيب لليد العاملة وبـني �املعـامالت� كوحـدات يف 
احلسابات القومية. ويف الواقـع أنـه ينبغـي النظـر إىل الوظـائف 
على أا تعكس جمموعة فرعية معينـة مـن املعـامالت املبينـة يف 
احلسـابات القوميـة(ز). وهـذا يوفـر الرابطـة املفاهيميـة الرئيســية 
بـــني النظـــامني، يف حـــني أن اســـتخدام تصنيفـــات موحــــدة 
للقطاعـات والصناعـات سـيكون هـــو األداة العمليــة الرئيســية 

لربطهما معا. 
وتضـم اخلريطـة الـــواردة يف التذييــل فئــيت �ســاعات  - ١٧
العمل الفعلية� و �الساعات املدفوعة األجـر� كمجموعتـني 
خـاصتني مـــن الوحــدات املرتبطــة بالوظــائف. ويعتــرب هــذان 
النوعان من الوحدات موضع اهتمام أساسـي لـدى مسـتعملي 
النظم احملاسبية لأليدي العاملة، ال يف حد ذاما فحســب، بـل 
ألمـا يشـكالن أيضـا األسـاس حلسـابات اإلنتاجيـة (ســاعات 
العمــل الفعليــة)، وللروابــط التعريفيــة مــع نظــــام احلســـابات 
القوميــة (الســاعات املدفوعــة األجــر)، ولتعريــف العالقــــات 

احملاسبية داخل النظام احملاسيب لليد العاملة. 
 

قياس الكميات   خامسا -
ستكون الكميات الرئيسية املطلوبة يف النظام احملاسيب  - ١٨

لليد العاملة كما يلي: 
عـدد الوحـدات، أي عـــدد املواقــع الوظيفيــة  (أ)

والوظائف واألشخاص؛ 
ـــة مــن قبــل  كميـة اخلدمـات اإلنتاجيـة املقدم (ب)

األشخاص املوظفني يف املواقع الوظيفية املشغولة؛ 

ـــات اإلنتاجيــة املقدمــة مــن قبــل  قيمـة اخلدم (ج)
األشخاص املوظفني يف املواقع الوظيفية املشغولة. 

ولـدى بيـان عـدد األشـخاص، سـيصبح ممكنـا للنظـام احملاســيب 
لليـــد العاملـــة أن يرتبـــط بصـــورة مباشـــرة مـــع احلســـــابات 
الدميغرافية، مبا يف ذلـك حسـابات التعليـم، الـيت تشـكل جـزءا 
من إطار اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية، الوارد بيانـه يف 
�األمـم املتحـدة (١٩٧٩)�، أي األســاليب املصطلــح عليــها 
والتعاريف والتصنيفات املوحدة. وينبغي باملثل ربـط سـاعات 
ـــة بعنصــر الوقــت املســتخدم املشــمول يف إطــار  العمـل الفعلي
اإلحصــاءات االجتماعيـــة والدميغرافيـــة. ولـــدى بيـــان قيمـــة 
اخلدمات اإلنتاجية، سيصبح ممكنا للنظام احملاسيب لليد العاملـة 
أن يرتبط بصورة مباشـرة بنظـام احلسـابات القوميـة، ال سـيما 
وأن أحد اجلداول الفرعية للحسابات القومية قد صمم حبيـث 

يعرض كمية اخلدمات اإلنتاجية اليت تقدمها اليد العاملة. 
ويف حني أن األساليب املعيارية املصطلح عليـها حتـدد  - ١٩
كيفية قياس عدد األشخاص وقيمة خدمات اليد العاملة، فإنـه 
مل يتـم التوصـل إىل اتفـاق بشـأن قيـاس كميـــة اخلدمــات الــيت 
تقدمها اليد العاملة. وهناك أربع طـرق خمتلفـة للقيـاس (ميكـن 

القول بأا موجودة (أو مقترحة): 
عدد األشخاص العاملني (جمموعة فرعية مـن  (أ)

األشخاص املوظفني)؛ 
عدد سنوات العمل (رجل - سنة)؛  (ب)

عدد ساعات العمل الفعلية؛  (ج)
قيمة ميزانية األجور مبعدالت األجر الثابتة.  (د)

وبصفـة عامـة يـرى معظـم املســـتعملني أن طريقــة القيــاس (أ) 
مفرطة يف التقريب بشكل ال جيعلها مرضية، فهي ال تـأخذ يف 
احلسـبان الفـــروق يف كثافــة عمــل األشــخاص خــالل الفــترة 
املرجعيــة. أمــا الطريقــة (ب) فــهي حاليــا األكــثر شـــيوعا يف 
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االستخدام يف اجلداول الفرعية للحسابات الوطنية، وكثريا مــا 
ينظر إليها على أا مكافئة لعـدد وظـائف العمـل علـى أسـاس 
ــا  التفـرغ. وتتخـذ هـذه الطريقـة سـنة العمـل العاديـة مرجعـا هل
ـــني إىل ســنوات العمــل،  عنـد التحويـل مـن األشـخاص املوظف
ويقوم التقدير عادة على أساس تصنيـف األشـخاص املوظفـني 
علـى أـم عـاملني متفرغـني أو غـري متفرغـني. غـــري أنــه يبــدو 
حاليـــا أن عــــدة بلــــدان ترى أن مفهومي سنة العمل العادية 
والعمــل غــري املتفــرغ يتصفــان بقــدر زائــد مــن عــدم الدقـــة 
والتباين بالنسبة لعامل الزمـن وفيمـا بـني الصناعـات املختلفـة، 
ومـن مث فإـا تفضـــل اســتخدام الطريقــة (ج) كــأداة للقيــاس 
(لالطــالع علــى عــرض للمســــائل املتعلقـــة جبمـــع البيانـــات 
والتقديرات، انظر Mata Greenwood (2000)). وقد اقترحت 
الطريقة (د) باعتبارها أفضل طريقة إلجراء التعديالت املتعلقة 
بكـل مـن كثافـة العمـــل خــالل الفــترة املرجعيــة والفــروق يف 
كميـة اخلدمـات اإلنتاجيـة الـيت تقدمـها أنـواع األيـدي العاملــة 
املختلفة بسبب اختالف املؤهالت وعوامل أخرى، بيد أنه مل 
يعــثر علــى أمثلــة الســتخدام هــذه الطريقــة يف اإلحصــــاءات 

الرمسية. 
ومـن بـني طـرق القيـاس املبينـة يف الفقـرة ١٩ أعـــاله،  - ٢٠
يبـدو مرجحـا أن طريقـيت القيـاس (أ) و (ب) سـتظالن أوســع 
الطـرق اسـتخداما يف املســـتقبل القريــب، ألمــا حتتاجــان إىل 
معلومـــات أقل (أو أبسط) مما حتتـاج إليـــــه الطريقتـــــان (ج) 
و (د)، اللتـان قـد تكونـان مهـــا املفضلتــان مــن حيــث املبــدأ. 
فليـس مـن السـهل مجـع بيانـات جيـدة تصلـح أساسـا لطريقــيت 
القيــاس (ج) (د)، وهــو صعــب بوجــه خــــاص فيمـــا يتعلـــق 
ــــون مـــن أجـــل الربـــح أو لتحقيـــق  باألشــخاص الذيــن يعمل

مكاسب أسرية، ال مقابل أجر. 
وقـد وضـع خمطـط لنـهج يقـوم علـــى احملاســبة الوقتيــة  - ٢١
 H offmann (1981) ألجل قياس مدة العمل الفعلية (انظر مثال
و Mata Greenwood (2000))، ويبـدو أنـــه يعطــي تقديــرات 

لســاعات العمــل الــــيت تشـــتغلها فئـــات املشـــتغلني حلســـاب 
أنفســهم، أفضــــل ممـــا يتيحـــه النـــهج املوحـــد املســـتخدم يف 
الدراسـات االسـتقصائية للقـوة العاملـة. وإذا أمكـــن احلصــول 
علــى ســاعات العمــل لفئــات األشــخاص املوظفــني املرتبطـــة 
بالنوعيـة (احملـــددة مثــال حســب املهنــة أو مســتوى التعليــم)، 
سيتسىن لنا عندئـذ تطبيـق نظـام للـترجيح للتوصـل إىل مقيـاس 
ـــة لكميــة اخلدمــات املقدمــة. بيــد أن  مضبـوط حسـب النوعي
الصعوبــة تكمــن، بطبيعــة احلــال، يف حتديــــد األســـاس هلـــذه 

األوزان الترجيحية. 
ــــا  وتتعلــق معظــم أنظمــة الــترجيح الــيت اقــترحت إم - ٢٢
بتكلفـة زيـادة نوعيـة أداء العـاملني وانتاجيتـهم (مثـال ســـنوات 
التعليم والتدريب املهين اخلاص، وتكاليف التعليم والتدريـب) 
أو نتـائج نشـاطهم اإلنتـاجي (مثـال األجـور النسـبية). غـــري أن 
املشكلة يف حالة األوزان الترجيحية ذات العالقة بالتكلفة هي 
أنه ال توجد طريقة ملعرفة درجة االرتباط بني تكلفة التدريـب 
املتلقى والقدرة النامجة علـى تقـدمي اخلدمـات اإلنتاجيـة (يبـدو 
مـن األدلـة املتاحـــة وجــود معــامالت ارتبــاط موجبــة ولكــن 
ضعيفــة عــرب القطاعــات، كمــا أن مــن املرجــح أــا ليســـت 
مستقرة مع الوقت). بيد أن إحدى املشاكل يف حالـة األوزان 
الترجيحيــة املقترحــــة ذات العالقـــة بالنتـــائج، مثـــل األجـــور 
النسبية، هي أا ال تعكس سـوى النتـائج املتوصـل إليـها علـى 
أساس افتراضات صارمة نوعا مـا بشـأن األسـواق الـيت تحـدد 
يف إطارها. وهذه االفتراضــات ال تتحقـق يف األسـواق الفعليـة 
للعمل أو السلع، وليـس لنـا مـن سـبيل إىل معرفـة مـدى أمهيـة 
ذلك بالنسبة، مثال، لقدرة األجور النسبية علـى تبيـان مقـادير 
اإلنتاجية النسبية. وتتضـاعف هـذه املشـكلة عندمـا نتذكـر أن 
أجور العديد من األشخاص املوظفـني ال حتـدد بشـكل مباشـر 
يف سـوق العمـل، بـل حتـدد علـى حنـو غـــري مباشــر يف أســواق 
السلع واخلدمات بوصفها مكافأة مشتركة للعمل ورأس املـال 
معـا (رأس املـال البشـري باإلضافـة إىل املـادي واملـــايل). ومــن 
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مث، فإن ميزانية األجور مبعدالت األجـر الثابتـة ال متثـل أساسـا 
متينــــا لقياس كمية اخلدمات اإلنتاجيـة املقدمـــــة، حتـــــى إذا 
مل نأخذ يف احلسبان صعوبـات تقييـم عنصـر املعـادل األجـري 
يف دخـول األشـخاص املشـتغلني لـدى أنفسـهم أو غـريهم مــن 

ذوي الدخول املختلطة. 
 

التصنيفات   سادسا -
ــــام احملاســـيب لليـــد  توجــد وظيفتــان مــهمتان يف النظ - ٢٣
ـــها يف الفقــرة ١١ أعــاله.  العاملـة ملتغـريات التوزيـع املشـار إلي
وأوضح وظيفة منهما هي وصف اخلصائص املهمة للوحـدات 
احملســوبة يف التقديــرات املســــتندة إىل النظـــام احملاســـيب لليـــد 
العاملـة، أي أعـداد األشـخاص واملواقـع الوظيفيـــة يف حــاالت 
ـــة علــى هــذه األعــداد أو  النشـاط املختلفـة، والتغـريات الطارئ
كميـــة أو قيمـــة اخلدمـــات املقدمـــة يف تلـــك الوحـــــدات أو 
بواســـطتها خـــالل الفـــترة املرجعيـــة. وينبغـــي أال ينظـــــر إىل 
التنقالت اإلمجاليــة لألشـخاص أو للمواقـع الوظيفيـة فيمـا بـني 
الفئات يف متغريات التوزيع على أا جزء مـن النظـام احملاسـيب 
لليـد العاملـــة، ولكــن ميكــن إدراج هــذه التنقــالت يف أجــزاء 
أخـرى مـن نظـام احملاسـبة االجتماعيـــة – الدميغرافيــة. وتتعلــق 
الوظيفة الثانية بتقدير خاليا البيانات يف اجلـداول املسـتندة إىل 
النظام احملاسيب لليد العاملة. ويف كثـري مـن احلـاالت، سـتكون 
مصادر البيانات املتخذة أساسا لتقديرات النظام احملاسـيب لليـد 
العاملة غري مكتملة، وخباصة فيمـا يتعلـق بـالوحدات الـيت تتـم 
تغطيتـها، كمـا أن تغطيـة املصـادر املختلفـة ستشـــذب بشــكل 
ـــة املصــادر املختلفــة  متبـاين. والتعـرف علـى الثغـرات يف تغطي
ودرجـة تداخلـها فيمـا خيـص متغـريات التوزيـع سـيوفر أساســا 

إلجراء التقديرات الالزمة و/أو حتسني قاعدة البيانات. 
ومن املفيـد – مـــــن ناحية مجع البيانات على األقل –  - ٢٤
التعـرف علـــى الوحــدة األساســية لكــل متغــري مــن متغــريات 
التوزيع. وميكن أيضا وصف وحدات أخـرى باسـتخدام هـذه 

املتغريات، ولكن بشرط أن تكون هلذه الوحدات عالقة فعليـة 
بـــالوحدة األساســـية، أي أن تكـــون وحـــدات فرعيــــة مــــن 
الوحدات األساسية أو ترتبط ا بطريقـة حمـددة، وذلـك مثـال 
بالطريقة اليت يصنف ا األشخاص حسب الصناعـة، بربطـهم 
مبوقع وظيفي لدى جهة عمل (أي منشأة) من خالل وظيفـة. 
ويبـني اجلـدول التـايل متغـريات التوزيـع الرئيسـية ذات األمهيـــة 
لدى مستعملي اإلحصاءات املسـتندة إىل النظـام احملاسـيب لليـد 
ـــة توزيعــها علــى الوحــدات األساســية. ويبــني  العاملـة وكيفي
ـــة  اجلـدول أيضـا مـا إن كـان يوجـد نـوع مـن التوصيـة الدوليــ
فيمــا يتعلــق بتعريــف املتغــريات وتصنيفــها (الفئــة القيميــــة). 
واألمــر ذو األمهيــة الكـــربى يف األعمـــال الراميـــة إىل وضـــع 
تقديــرات فعليــة يف إطــار النظــام احملاســيب لليــد العاملــة هــــو 
اسـتخدام التصنيـف حســب الصناعــات، مــن حيــث الفئــات 
الفعلية املستخدمة وأيضا من حيث كيفية تسـجيل املعلومـات 
املتعلقة بالصناعة املعنية، وذلـك باإلضافـة إىل تغطيـة وحـدات 
مصــادر البيانــات املختلفــة. وبالنســبة للنظــام احملاســيب لليــــد 
العاملـة يف جمـال الســـياحة، يتمثــل العــامل الرئيســي يف مــدى 
ـــات الصناعــات  توافـر اإلحصـاءات ذات العالقـة وفقـا ملواصف

اخلاصة بالسياحة. 
 

ـــام احملاســب لليــد العاملــة  توزيـع املتغـريات يف النظ
حسب الوحدات األساسية   

أصحاب العمل   ١
نوع امللكية* 

الصناعة* 
احلجم* 

املوقع 
 

املواقع الوظيفية  - ٢
احلالة من حيث العمالة* 

املهنة* 
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ساعات العمل املتعاقد عليها 
نظام املناوبة 
نظام الدفع 

االتفاق اجلماعي 
 

الوظائف  - ٣
الدخل من الوظيفة* 

مقدار تكاليف اليد العاملة* 
مقدار تعويض املوظفني* 

مقدار الفائض التشغيلي الصايف لألشخاص املشـتغلني 
لــدى أنفســــهم (يف مؤسســـات ليســـت ذات صفـــة 

اعتبارية)* 
عدد ساعات العمل العادية أو املعتادة* 

الساعات املدفوعة األجر 
 

األشخاص  - ٤
نوع اجلنس 

السن* 
اجلنسية 

الفئة العرقية 
العضوية النقابية 

مستوى التحصيل الدراسي* 
ساعات العمل الفعلية* 

املهنـــة الســـابقة* (واملتغـــريات األخـــرى يف الســـــرية 
الذاتية) 

رغبات العمل 
األنشطة (غري اليت حتدد املركز الوظيفي) 

 
األسر املعيشية  - ٥

مكان اإلقامة (املوقع)  -
نوع األسرة املعيشية*  -

وتفيد منظمة التعــاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي  - ٢٥
ـــةتكاد تطــابق هــذه  بـأن لديـها جمموعـة مـن املتغـريات الوصفي
اموعة متاما، مت حتديدها للنظر يف إدراجها يف عنصر العمالـة 
امللحــق حبســاب الســياحة الفرعــي (انظــر �منظمــة التعـــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، �٢٠٠٠، اجلـدول ٢ الــوارد 
ـــاصر األخــرى املمكنــة، املدرجــة أيضــا:  يف النـص. ومـن العن
ـــات اجلماعيــة وشــروط  الوظـائف/الشـواغر، واملهنـة، واالتفاق
العمل، ووكاالت التشغيل (وسطاء التوظيف)، واإلضرابات، 
والعمــل غــري املــأجور، والتنقــالت. والعنــاصر الثالثــة األوىل 
والعنصر األخري مدرجة يف النظام احملاسيب لليد العاملة والنظام 
احملاسيب لليد العاملـة يف جمـال السـياحة باعتبارهـا حالـة نشـاط 
إلحدى الوحدات الرئيسية (أي املواقـع الوظيفيـة)، وبوصفـها 
متغريات وصفية، وبوصفها نوعا مستقال من احلسابات، على 
التوايل. وهناك التباس يف معـىن مصطلـح العمـل غـري املـأجور: 
فإذا كان يعين االشتغال حلساب النفـس، فإنـه يشـكل عنصـرا 
يف املتغري الوصفي �احلالة من حيـث العمالـة�، والعـاملون يف 
هذه الفئة يشملهم نطاق النظام احملاسيب لليـد العاملـة يف جمـال 
السياحة، الذي يعرف بأنه يشمل مجيع األنشـطة االقتصاديـة، 
أي مجيــع األنشــطة الــيت تقــع داخــل احلــد اإلنتــاجي لنظــــام 
احلسـابات القوميـة (وحسـاب السـياحة الفرعـــي). ومصطلــح 
العمل غري املأجور قد يعين أيضا خدمات األنشطة اليت تـؤدى 
من أجل أسرة الفرد نفسه، وهو ذا املفهوم ميكـن أن يشـمل 
قيـام الشـخص بقيـادة سـيارته يف رحـالت العطـالت. غـــري أن 

أول هذين املعنيني املمكنني يبدو أنه هو األرجح. 
  

العالقات احملاسبية يف إطـار النظـام احملاسـيب لليـد  سابعا -
العاملة 

تتعلق العالقات احملاسبية يف سياق النظام احملاسيب لليد  - ٢٦
العاملـة مبجمـــوع األشــخاص (يف جــانب العــرض) وجممــوع 
املواقع الوظيفية (يف جانب الطلب)، وبالتغـريات فـــــي هـاتني  تـدل هـذه العالمـة علـى وجـــود شــكل مــن أشــكال  *

التوصية الدولية بشأن تعريـف هـذا املتغـري وتصنيفـه؛ 
وليست هذه التوصيات منسقة بالضرورة فيمـا بينـها 

أو مع توصيات نظام احلسابات القومية. 
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الوحدتني، وبتدفقات الساعات والدخل/التكاليف. وتوضيـح 
ـــو أن وصــف  هـذه العالقـات مسـألة مهمـة لسـببني، أوهلمـا ه
ـــترابط  البنيـة احملاسـبية للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة سـيوضح ال
املنطقـي والتعريفـي للعنـاصر املختلفـة يف النظـام احملاســـيب لليــد 
العاملــة، وثانيــهما هــو أن هــذه العالقــات ميكــن أن تســــهل 
التعـــرف علـــى أوجـــه عـــدم االتســـاق يف البيانـــات املتاحــــة 
املسـتخدمة يف إجـراء تقديـرات النظـــام احملاســيب لليــد العاملــة 
ومدى ضرورة إدخال تعديالت و/أو توفري بيانـات تكميليـة. 
وجيـب، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، تصميـم هـــذه العالقــات 
احملاســبية علــى حنــو منســق مــع األجــــزاء املنـــاظرة يف نظـــام 
ـــــــة  احلســـــابات القوميـــــة وإطـــــار اإلحصـــــاءات االجتماعي
والدميغرافيـة، وذلـك لنفـس األسـباب، وإن كـان التنسـيق بــني 
النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة ونظـام احلسـابات القوميـة وإطــار 
ـــة والدميغرافيــة يعتمــد بقــدر أكــرب يف  اإلحصـاءات االجتماعي
واقـع املمارسـة علـى تنسـيق النطـاق، والوحـــدات، والفــترات 
املرجعية، والتصنيفات. ويصدق هذا األمـر أيضـا علـى النظـام 
ـــد العاملــة يف جمــال الســياحة، مــع وجــود عــامل  احملاسـيب للي
رئيسي إضايف يف هذه احلالة هـو مواصفـات األنشـطة اخلاصـة 

بالسياحة، كما ُذكر أعاله. 
ـــــوارد مــــن  وينبغـــي للمحاســـبة املتعلقـــة برصيـــد امل - ٢٧
األشـخاص أن تتخـذ مـن جممـوع السـكان نقطـة انطـالق هلــا، 
مـع التـأكد مـن أن مصطلـــح جممــوع الســكان حمــدد يف هــذا 
السياق على حنو متسق مـع املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بتعيـني 
حد اإلنتاج (القومي)، يف نظام احلسـابات القوميـة، باإلضافـة 
ـــــة  إىل املبــــادئ التوجيهيــــة إلطــــار اإلحصــــاءات االجتماعي
والدميغرافيــة(ط). ووفقــــا لالســـتعماالت الرئيســـية للبيانـــات، 
سيلزم حصر متوسط عدد األشخاص يف كل فئـة مـن الفئـات 
احملـددة طبقـا للتصنيـف املتقـارن ملتغـريات النشـــاط ومتغــريات 
التوزيـع، باإلضافـة إىل حصـر األرصـدة اخلتاميـة يف ايـة كـــل 
فــترة مرجعيــة. واملفــهوم األول لرصيــد املــوارد هــو املفـــهوم 

األوثق صلة حبسابات تدفق الساعات والدخل (انظر الفقرتني 
٣٠ و ٣١ أدنــاه). أمــا املفــهوم الثــاين فــهو املفــهوم األكـــثر 
اتصــاال بشــكل مباشــر حبســابات التغــري (انظــر الفقــــرة ٢٩ 
أدناه). وتتمثل العالقـة األساسـية الـيت ينبغـي أن تتطـابق معـها 

هذه احلسابات فيما يلي: 
جمموع السكان = األشخاص العاملون + األشخاص 
العاطلون + األشخاص غري الداخلني يف القوة العاملة 
وقــد مت التنبيــه يف الفقــرة ١٣ إىل أن العــــدد الكلـــي  - ٢٨
للمواقـع الوظيفيـة ال ميكـن حتديـده أو رصـده بشـكل مســـتقل 
عــــن العنصريـــن املكونيـــن لـه - املواقـع الوظيفيـة املشغولــــة 
والشـاغرة؛ ويف الفقـرة ١٢ (ب)، ذكـر أنـه يكـاد يكـون مـــن 
املستحيل على صعيد املمارسة العمليـة رصـد مجيـع الشـواغر. 
ولذلك ستقتصر معظم حسابات رصيد املواقع الوظيفيـة علـى 
املواقــع الوظيفيــة املشــغولة وجمموعــة فرعيــة ميكــــن رصدهـــا 
للمواقــع الوظيفيــة الشــاغرة، مــــع تعريـــف الفئـــات حســـب 
متغريات التوزيع. وتتعلق املسائل اخلاصـة باالتسـاق مـع نظـام 
احلسـابات القوميـة بـالتمييز بـني األنشـطة الـيت تقـــع يف نطــاق 
احلد اإلنتاجي للنظام واليت تقـع خـارج نطـاق ذلـك احلـد مـع 
وقوعـها داخـل نطـاق احلـد اإلنتـاجي العـام. وســـتحدد نفــس 
االعتبارات املتعلقة باألشخاص االختيار بني مفهومي الرصيـد 
ــــة  املتوســـط أو اخلتـــامي للمواقـــع الوظيفيـــة. وتتمثـــل العالق
األساسية اليت ينبغي أن تتطـابق معـها هـذه احلسـابات اخلاصـة 

جبانب العرض فيما يلي: 
ــــي = املواقـــع الوظيفيـــة  عــدد املواقــع الوظيفيــة الكل

املشغولة + املواقع الوظيفية الشاغرة 
ويف النقاشــات املبكــرة حــول النظــام احملاســيب لليــــد  - ٢٩
العاملـة، أويل قـدر كبـري مـن االهتمـام للتغـريات اإلمجاليـة مــن 
تاريخ ختامي إىل التاريخ التايل (انظر الفقـرة ٧ (هــ) أعـاله). 
ــد مت  والتـأكد مـن أن مجيـع األشـكال احملتملـة هلـذه التغـريات ق
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حتديدهـا وتقديرهـــا، مــع مراعــاة التواتــر الــدوري والفــترات 
ـــة احملاســبية يف  املرجعيـة، هـو نـوع ضـروري مـن أنـواع العالق
إطار أي نظام حماسيب واف لليد العاملة، وهذا موضح بشكل 
جيـد لـدى Denton et al (1976). وجيـب أن تبـني حســابات 
ـــات، وذلــك  التغـري هـذه، وأن حتـدد بالتـايل، الـوالدات والوفي
للمواقـع الوظيفيـة ولألشـخاص علـى التـوايل، فضـال عـن بيــان 
التنقالت من حالة نشاط إىل أخـرى. وال توجـد مشـكلة مـن 
حيث املبدأ يف تعريف تنقالت النشاط أوالـوالدات والوفيـات 
ـــح األخــري املــهاجرين  لألشـخاص (حيـث يشـمل هـذا املصطل
باإلضافة إىل الوفيات احلقيقية والداخلني إىل أية فئـات عمريـة 
ــا تكـون  دنيا أو عليا واخلارجني منها)، وهذه البيانات كثريا م
متاحـة وذات فـــائدة. غــري أن األكــثر إشــكاال هــي حتــوالت 
الوضع، أي والدات ووفيات املواقع الوظيفية، إذ أنه ال ميكـن 
تعريفها إال على أساس أنشطة التوظيف (أي املواقـع الوظيفيـة 
ـــع الوظيفيــة  الشـاغرة) أو الوظـائف الـيت مت رصدهـا (أي املواق
املشغولة). ويرجح أن جيد معظـم أصحـاب العمـل صعوبـة يف 
إعطـــاء معلومـــات عـــن تغـــريات النشـــاط املتعلقـــة بــــاملواقع 
الوظيفية، أي بشأن ما إن كان شـخص مت توظيفـه حديثـا قـد 
شغل �موقعا وظيفيا كان سابقا موقعـا وظيفيـا شـاغرا أو أنـه 
شغل موقعا وظيفيا جديدا، وما إن كان تـرك شـخص للعمـل 
يف منشأة ما قد أوجد موقعا وظيفيا شاغرا أو أدى إىل فقدان 
(موت) موقع وظيفي، وإن كانت املناقشات العامـة كثـريا مـا 
تشري وتم اهتماما كبريا بفقدان وإجياد الوظائف، أي املواقـع 
الوظيفيــة وفقــا للمصطلحــات املســتخدمة يف هــــذه الورقـــة. 
والتمييز بني موت وشغور أي موقع وظيفي جيب ربطه بقــرار 

االستعاضة عن املوظف املغادر. 
ويــرد لــدى Denton (1986) خمطــط لنظــــام كـــامل  - ٣٠
ــوع  للمحاسـبة الوقتيـة. ويصلـح هـذا النظـام أساسـا لتعريـف ن
ثـالث مـــن العالقــات احملاســبية للنظــام احملاســيب لليــد العاملــة 
يستخدم املفهوم املصطلـح عليـه القـائل بـأن الوقـت املسـتغرق 

يف العمـل مـن طـرف األشـخاص املوظفـني جيـب أن تســـتوعبه 
املواقـع الوظيفيـة املشـغولة. والـذي يربـط بـــني جــانيب الطلــب 
والعـرض معـــا هــو الوظــائف، الــيت ميكــن أن تربــط مــا بــني 
املعلومـات املســـتمدة مــن أصحــاب العمــل والعــاملني بشــأن 
الساعات املدفوعة األجر، وسـاعات العمـل الفعليـة وسـاعات 
الغياب عن العمل املدفوعـة األجـر. غـري أن كفالـة التكـافؤ يف 
تغطيــة مصــادر البيانــات املســتخدمة لتقديــر هذيــن اجلـــانبني 
سـتوجد مشـكلة عمليـــة كبــرية. فاحملاســبة املتعلقــة بســاعات 
ـــى حنــو يكــون متســقا مــع  العمـل الفعليـة ينبغـي صياغتـها عل
األســاليب املصطلــح عليــها املوضوعــة لدراســــات اســـتخدام 
ـــيت تــأخذ يف احلســبان االســتخدام الكلــي للوقــت  الوقـت، ال
خـالل فـترة مرجعيـة قصـرية، ويكـون متسـقا أيضـا مـع وضــع 
ـــة، املرتبطــة بنظــام  التقديـرات السـنوية لسـاعات العمـل الفعلي
احلسابات القومية(ي). وتتمثل العالقة األساسية الـيت ينبغـي أن 

تتطابق معها هذه احلسابات فيما يلي: 
العــدد الكلــي لســاعات العمــل الفعليــة لألشــــخاص 

املوظفني  
العدد الكلي للساعات املدفوعة األجر  =

العدد الكلي لساعات الغيـاب املدفوعـة  -
األجر ووقت الراحة 

ــــل غـــري  + العــدد الكلــي لســاعات العم
املأجور 

= العـدد الكلـي للسـاعات املســتخدمة يف 
الوظائف املشغولة. 

وينبغـي أن تربـط احلسـابات النقديـة للنظـــام احملاســيب  - ٣١
لليــد العاملــة بــني الدخــل الــــذي حيصـــل عليـــه األشـــخاص 
ـــن اجلــانب املفــاهيمي ومــن  املوظفـون وتكلفـة توظيفـهم. وم
منظور القياس أيضا، يعترب إجراء هـذا الربـط يف حالـة الدخـل 
وتكلفة العمالة املـأجورة (مثـال عمـل املوظفـني) أسـهل بكثـري 
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منــه يف حالــة االشــتغال حلســاب النفــس. وبالنســـبة للحالـــة 
األوىل، تتمثـل العالقـة األساسـية الـيت ينبغـي أن تتطـــابق معــها 

هذه احلسابات فيما يلي:  
الدخل الكلي من �العمالة املأجورة� 

ـــد العاملــة  +/- عنـاصر متنوعـة = التكلفـة الكليـة للي
بأجر 

ـــد مــن املواصفــات هــو  وينبغـي أن يكـون املنطلـق لوضـع مزي
ــــدويل خلـــرباء اإلحصـــاءات  القــرارات الــيت اختذهــا املؤمتــر ال
العمالية، باإلضافة إىل األساليب املصطلح عليها يف إطار نظــام 
احلسابات القومية وحساب السياحة الفرعي بشـأن املفـهومني 
املنـاظرين للدخـل والتكلفـة (انظـر علـى سـبيل املثـال �منظمــة 

العمل الدولية (٢٠٠٠)�). 
 

املصادر احملتملة لبيانات النظام احملاسيب لليد العاملـة:  ثامنا -
نقاط الضعف ومواطن القوة   

ستعتمد التقديرات املستندة إىل إطـار النظـام احملاسـيب  - ٣٢
لليـد العاملـة علـى املعلومـات الـيت يتيحـها األفـراد أو املنشــآت 
بصـورة مباشـــرة للوكالــة اإلحصائيــة مــن خــالل الدراســات 
ــــية واملنشـــآت، أو بصـــورة غـــري  االســتقصائية لألســر املعيش
مباشـرة مـن خـالل اسـتخدام املعلومـات الـيت تسـجلها خمتلـف 

الوكاالت اإلدارية ألغراض اإلحصاء. 
وتتمثل مزايا الدراسات االسـتقصائية لألسـر املعيشـية  - ٣٣
فيما يلي: (أ) توفر هذه الدراسات تغطية كاملة لسكان البلـد 
املقيمــني غــري املشــمولني يف إطــــار مؤسســـي؛ و (ب) توفـــر 
ـــــرات العمالــــة والبطالــــة؛ و (ج) حتــــاول  االتســـاق يف تقدي
إجراءات التقدير املستخدمة عـادة إجـراء تعديـالت للتعويـض 
عن حاالت التحيز الناجتة عن معدالت عدم اإلجابة االنتقائي 
يف صفـــوف الســـكان املســـتهدفني؛ و (د) تتصـــف باملرونــــة 
وميكن استخدامها لقياس املفاهيم املرغوبة. أما مساوئها فـهي 
��١ احلاجة إىل التعديل الحتسـاب فئـة العـاملني غـري املقيمـني 
املشمولني يف إطار مؤسسي يف االقتصاد الوطين، ومنهم علـى 

سبيل املثال الذين ينتقلون يوميا إىل البلدان اـاورة مـن أجـل 
العمل، وذلك من أجل ضمـان االتسـاق مـع النطـاق اجلغـرايف 
للحسابات القومية؛ و ��٢ اخنفاض مسـتوى الدقـة يف العديـد 
ـــة، وذلــك بســبب اســتخدام ــج  مـن التقديـرات ذات األمهي
العينات(ك)؛ و ��٣ االعتماد على معارف وذكريـات ايبـني، 
وهـو مـا قـد يفضـــي إىل عــدم الدقــة يف املعلومــات املتحصــل 
عليــها. ومــن منظــور النظــام احملاســيب لليــد العاملــة يف جمــال 
ــــة يف العديـــد مـــن  الســياحة، يشــكل اخنفــاض مســتوى الدق
التقديـرات ذات الصلـة أحـد العيـوب اهلامــة هلــذه الدراســات 
االســتقصائية، وإن كــــان بعـــض تقديـــرات جمـــاميع العمالـــة 
والبطالة قد يتسم بدرجة مرضية من الدقة، شـريطة أن تكـون 
املعلومـات املتعلقـة بالقطاعـات الصناعيـة قـد سـجلت بدرجـــة 
كافيـة مـن التفصيـــل تتيــح تعيــني اــاميع علــى نطــاق مجيــع 
الصناعــات اخلاصــــة بالســـياحة. واســـتبعاد األســـر املعيشـــية 
املؤسسـية مـن إطـار أخـذ العينـات يف بعـض البلـدان ميكـــن أن 
ميثل مشكلة إذا كـان هـذا يعـين اسـتبعاد أمـاكن إيـواء العمـال 

املومسيني اجلماعية من هذا اإلطار. 
وتتمثل مزايا الدراسات االستقصائية للمنشـآت فيمـا  - ٣٤
يلـي: (أ) توفـر الدراســـات تقديــرات دقيقــة مبــا فيــه الكفايــة 
للفئــات واملتغــريات الــيت تشــملها؛ و (ب) جتعـــل تقديـــرات 
العمالـة متسـقة مـع تقديـرات اإلنتـاج ودخـل عوامـل اإلنتـــاج 
الـيت توضـع يف إطـار احلســـابات القوميــة. أمــا مســاوئ هــذه 
الدراسات فهي احلاجة إىل التعديـل للتعويـض عـن ��١ نقـص 
التغطية للمنشآت الصغرية، ال سـيما يف القطـاع غـري النظـامي 
وفــــي أنشطة معينـة(ل)؛ و ��٢ رصـد (خصـائص) الوظائــــف 
ال (خصــائص) األشــخاص. وعــالوة علــــى ذلـــك، ال توفـــر 
الدراســات االســتقصائية للمنشــآت عــادة إال نطاقــا حمـــدودا 
خلصائص العاملني، ألن املعلومات اليت ميكـن للمؤسسـات أن 
توفرها بتكاليف قليلة تتوقف على السـجالت الـيت حتتفـظ ـا 
ـــري  مــن أجــل احتياجاــا اخلاصــة واحلاجــة إىل تفســريها لتوف

املعلومات املطلوبة يف استبيان الدراسة االستقصائية. 
ـــــا االســــتعانة بالســــجالت اإلداريــــة،  وتتمثـــل مزاي - ٣٥
باإلضافـة إىل مزاياهـا املرتبطـــة بتكلفــة مجــع البيانــات (وهــي 
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عـادة تكـاليف قليلـة) والتعديـالت الالزمـة (وكثـريا مـا تكــون 
كبـرية) للوكالـة اإلحصائيـة، فيمـا يلـــي: (أ) ختلــو التقديــرات 
املستندة إليها من عدم الدقة الناتج عن االعتماد على عينـات؛ 
و (ب) بعض املتغريات (اهلامة بالنسبة للعملية اإلدارية) ميكـن 
قياسـها بصـــورة موثوقــة إىل حــد بعيــد. أمــا مســاوئها فــهي 
��١ أن موثوقيــة قيــاس متغــريات أخــرى معينــة قــــد تصبـــح 
منخفضة جدا؛ و ��٢ أن املعلومات ميكن أن تتعلق باحلـاالت 
والوظائف، ال باألشخاص، ويتوقف هـذا علـى مـا إن كـانت 
ـــد اســتمدت عــن أشــخاص أو منشــآت، إال إذا  املعلومـات ق
أمكن الربط بني فرادى التســجيالت املتعلقـة بالشـخص ذاتـه، 
ــــام هويـــة شـــخصية متفـــردة مـــن النـــوع  أي باســتخدام أرق
االسكندنايف. ومن الشواغل املهمة أيضا انعـدام االسـتقرار يف 
التغطيـة والتعـاريف بسـبب التغـريات الـيت حتـــدث يف القواعــد 
واالختصاصات اإلدارية، وكذلك يف سلوك اجلمهور بالنسـبة 
إىل املؤسســات واألنظمــــة اإلداريـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالنظـــام 
احملاسـيب لليـد العاملـة يف جمـال السـياحة، يوجـــد أيضــا شــاغل 
مهم آخر هو أن نقص اإلبالغ عن بعض فئات العـاملني ملـدد 
قصـرية أو العـاملني املومسيـني ميكـن أن يكـــون أكــثر وضوحــا 
ـــة عديــد مــن  بالنسـبة لألنشـطة اخلاصـة بالسـياحة منـه يف حال
األنشطة األخرى، حـىت حيثمـا ال يشـكل العـاملون األجـانب 

غري الشرعيني مشكلة هامة. 
  

ـــدان املشـــمولة  ـــة يف البل تاسعا -اســتخدام املصــــادر املختلف
بالدراسة   

تتباين درجة األمهية النسبية ألنـواع املصـادر املختلفـة  - ٣٦
ـــــــة  يف البلـــــدان األربعـــــة الـــــيت أعـــــدت التقديـــــرات العام
للنظـام احملاســـيب لليــد العاملــة الــيت ُدرســت يف هــذه الورقــة، 
ـــن التفــاصيل انظــر  وكذلـك اسـتراتيجية اسـتخدامها (ملزيـد م
Buhmann et la (2000)). ويتضــح بصفــة خاصــة يف حالــة 

الـنرويج وهولنـــدا أن التركــيز ينصــب علــى توفــري تقديــرات 
للعمالـة تتسـق مـع تقديــرات اإلنتــاج والدخــل يف احلســابات 
ـــل نقطــة البدايــة الرئيســية للتقديــرات  القوميـة املقـدرة. وتتمث

اهلولنديـــة يف دراســـة اســـتقصائية للمنشـــــآت تجمــــع فيــــها 
املعلومات عن كل من العمالة واإليـرادات، بينمـا يتعـني علـى 
الــنروجييني أن جيــاوا جمموعــة أكــثر تشــتتا مــن الدراســــات 
االسـتقصائية للمنشـــآت ال تتســم بقــدر كبــري مــن التناســق، 
بـالرغم مـن أن معظمـها يبـدو أنـه يغطـي املتغـريات ذاــا. ويف 
ــــتمدة مـــن الدراســـة  البلديــن كليــهما تســتخدم النتــائج املس
ــــة  االســتقصائية الرئيســية لألســر املعيشــية، املعنونــة �الدراس
االستقصائية للقوة العاملـة�، إلدراج معظـم العنـاصر املفتقـدة 
مـــن التغطيـــة الكاملـــة وفقـــا لألســـــاليب املصطلــــح عليــــها 
ــــوة  للحســابات القوميــة. وتســتند الدراســة االســتقصائية للق
العاملة على عينات كبرية ومتواصلة نسبيا يف كل من النرويج 
وهولندا، مما يتيح أساسا جيـدا للتقديـرات السـنوية للمجـاميع 
واملتوسطات اخلاصة بالفئات واملتغريات املشمولة بالدراسة. 

وأعد الفريق السويسري فحوصا موازيـة عـن النتيجـة  - ٣٧
املترتبة على البدء من كل مصدر من مصادره الثالثة الرئيسـية 
ــاير  بالنسـبة للتـاريخ املرجعـي املختـار وهـو ١ كـانون الثـاين/ين
١٩٩١: تعــداد الســكان يف كــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٠، 
وتعـــداد املنشـــــآت يف أيلــــول/ســــبتمرب ١٩٩١، والدراســــة 
االسـتقصائية للقـوة العاملـة يف الربـع الثـاين مـــن عــام ١٩٩١. 
وقـد أجريـت تعديـــالت للمصــادر الثالثــة مــن أجــل مواءمــة 
نتائجـها مـع النتـائج الـيت يتطلبـها إطـــار النظــام احملاســيب لليــد 
العاملـة. وجـاءت تقديـرات جممـوع العمالـة الناجتـة عـــن هــذه 
التعديالت جد مماثلة للمصدرين اآلخرين، بفارق ينـاهز ١ يف 
املائة، بينما جاء التقدير املتوصل إليـه مـن تعـداد السـكان أقـل 

من التقديرين اآلخرين بنسبة تتراوح من ٧ إىل ٨ يف املائة. 
وينطلق عمل الدامنركيني من إحصاءات القوة العاملة  - ٣٨
املستندة إىل السجالت، تكملها بيانات مستمدة مـن املصـادر 
الـيت مل تسـتخدم بـالفعل يف إعـداد هـذه اإلحصـاءات، وذلـــك 
مـن أجـل إجـراء التعديـالت الالزمـة لتغيـري فئـة اإلحصـاء مـــن 
األشـخاص إىل الوظـــائف وتغيــري الفــترة املرجعيــة مــن شــهر 
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تشـرين الثـاين/نوفمـرب مـن السـنة املرجعيـة إىل متوسـط الســنة. 
وتشمل املصادر األخرى أيضا الدراسـة االسـتقصائية السـنوية 
ـــــري املســــتند إىل  للقـــوة العاملـــة، وهـــي املصـــدر الوحيـــد غ

السجالت اإلدارية. 
ويف مجيع هذه البلدان األربعة، تجـرى تعديـالت مـن  - ٣٩
أجـل التعويـض عـن العيـــوب يف مصــادر البيانــات األوليــة أو 
االختالفــات فيمــا بــني املصــادر وبينــها وبــني اإلطــار العــــام 
املستخدم يف النظام احملاسـيب لليـد العاملـة. ويذكـر اهلولنديـون 
ثالثة أنواع من هذه العيـوب أو االختالفـات(ن)، تتعلـق، علـى 

التوايل، مبا يلي: 
االختالفـــــات يف التعـــــاريف والتصنيفــــــات  (أ)

ومقدار التفصيل(س): والتعديل املناسب هلا هو �املواءمة�؛ 
االختالفـات يف التغطيـة السـكانية: والتعديـــل  (ب)

املناسب هلا هو �بلوغ التغطية الكاملة�؛ 
أخطاء القياس: واملسعى بشأا هو �التقليـل  (ج)

منها إىل أدىن حد ممكن�(ع). 
أما إزالة ما تبقى من االختالفات الطفيفة فيسمى �موازنة�. 
ـــة مــن  ومـن املـهم جـدا يف اجلـزء الـذي يتعلـق بالعمال - ٤٠
النظام احملاسيب لليد العاملة التمييز بني خمتلف أنواع الوحدات 
اليت ميكن أن تحسب. فالوظائف هي اليت حتسب يف الدراسـة 
االســـتقصائية للمنشـــآت ويف تعـــداد املنشـــــآت، ويحســــب 
األشـخاص يف الدراسـة االسـتقصائية للقـوة العاملـة ويف تعــداد 
السكان، يف حني أن التنسيق مـع بيانـات احلسـابات القوميـة، 
من أجل حتليل اإلنتاجية على سبيل املثال، يستوجب يف كثـري 
مـن األحيـان اسـتخدام مكـــافئ ســنوات العمــل علــى أســاس 
التفرغ أو العدد الكلي لساعات العمل. والفـرق بـني احلـالتني 
ـــة  األوليـني هـو أن بعـض األشـخاص يشـغلون أكـثر مـن وظيف
واحــدة أثنــاء الفــترة املرجعيــة. والغــرض مـــن حتويـــل عـــدد 
الوظـائف أو األشـخاص مـن جهـة، وعـدد سـنوات العمـــل أو 

ساعات العمل من جهة أخـرى، هـو التعويـض قـدر اإلمكـان 
عـن االختالفـات بـني القطاعـات والوقـت اإلضـايف يف مقـــدار 
ــرغ،  العمـل، أي يف معـدل العمـل اإلضـايف أو العمـل غـري املتف
فضـال عـن االختالفـات يف سـاعات العمـل العاديـة(ف). وليــس 
من الواضح ما إن كان من املمكن اعتبار هذه التعديالت مـن 
قبيل املواءمة حسب التصنيف املذكور أعـاله، ولكـن التعديـل 
الـذي يسـتهدف حتقيـق االتسـاق يف الفـــترات املرجعيــة يبــدو 

كذلك. 
  

ـــد  نطــاق تقديــرات النظــام احملاســيب الوطــــين للي عاشرا -
العاملة   

مثـة عـدة أبعـاد ملسـألة نطـاق أو مـــدى تغطيــة النظــام  - ٤١
ــــوع  احملاســـيب لليـــد العاملـــة: (أ) البعـــد اجلغـــرايف؛ و (ب) ن
العاملني؛ و (ج) البعد املوضوعي؛ و (د) ومسألة مـا إن كـان 
االهتمــام منصبــا علــى احلــاالت وعلــــى التغيـــريات الصافيـــة 
املنــاظرة هلــا، أو علــى إمجــايل التدفقــات الداخلــة إىل رصيـــد 

املوارد من األشخاص أو اخلارجة منه يف هذه احلاالت. 
ويتحــدد النطــاق اجلغــرايف ذو الصلــــة مبـــا إن كـــان  - ٤٢
اهلدف هو التنسيق مع نظام احلسابات القوميـة واإلحصـاءات 
االقتصاديــــة أو التنســــــيق مـــــع اإلحصـــــاءات االجتماعيـــــة 
والدميغرافيـة. ويســـتوجب التنســيق مــع اإلحصــاءات املتعلقــة 
باإلنتـاج، الـيت هـي أهـم منظـور بالنسـبة للنظـام احملاسـيب لليـــد 
العاملــة يف جمــال الســياحة، أن يغطــي النظــام احملاســــيب لليـــد 
العاملـــة مجيـــع الوظـــائف املوجـــودة يف البلـــد املعـــــين وفقــــا 
للحســابات القوميــة، وال شــيء غــري هــذه الوظــائف (انظـــر 
املناقشة الواردة يف الفرعني باء وجيم من الفصل الرابع عشـر، 
ويف الفرع باء من الفصـل السـابع عشـر مـن �صنـدوق النقـد 
الدويل وجهات أخرى (١٩٩٣)�). وكما ُذكر أعـاله، فـإن 
أهــم عــامل بالنســبة للنظــام احملاســيب لليــد العاملــــة يف جمـــال 
السياحة هو التحديـد املسـتقل للصناعـات اخلاصـة بالسـياحة. 
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ويستوجب التنسيق مـع اإلحصـاءات االجتماعيـة والدميغرافيـة 
أن يغطي النظام احملاسيب الوطين لليد العاملـة مجيـع األشـخاص 
ـــربون قانونــا مقيمــني يف البلــد (مــن الناحيــة  سـواء الذيـن يعت
ـــه (مــن الناحيــة الفعليــة). وكــون  القانونيـة) أو املوجوديـن في
األشخاص ميكن أن يشتغلوا يف بلـد غـري البلـد الـذي يقيمـون 
فيـه عـادة (أو فعـال)، يعـــين أنــه ال بــد مــن إجــراء تعديــالت 
لكفالــة أن يكــون للتغطيـــة اجلغرافيـــة لإلحصـــاءات املتعلقـــة 
بالوظائف، املستمدة عادة من تقارير املنشآت، واإلحصـاءات 
ـــــات  املتعلقــــة باألشــــخاص، املســــتمدة عــــادة مــــن الدراس
االسـتقصائية لألسـر املعيشـية، نطـــاق جغــرايف واحــد. وهــذه 
التعديالت أوضح ما تكون يف حالة اهلولنديني والسويسريني، 
وهـو مـا يعكـس األمهيـة النسـبية للتنقـل اليومـي للعـاملني عـــرب 
احلــدود لــدى كــل منــهما. وجيــــري الـــنروجييون تعديـــالت 
ـــنت الســفن املســجلة يف  الحتسـاب األجـانب العـاملني علـى م
النرويج، ولكنهم ال جيرون أي تعديالت بصدد تنقل العاملني 
ــــال. أمـــا  اليومــي عــرب احلــدود، إىل الســويد علــى ســبيل املث
الدامنركيـون فـإم ال يبينـون مـا إن كــانوا جيــرون مثــل هــذه 
التعديــالت، رغــم أن هــذا التنقــل عــرب احلــــدود مـــع أملانيـــا 
والسـويد ال بـد أن لـه بعـض األمهيـة لديـهم. ومـن املرجــح أن 
تكـون هلـذه التعديـالت املتعلقـة باألنشـــطة اخلاصــة بالســياحة 

أمهية كبرية بالنسبة لبعض البلدان. 
وميكـن مـن الناحيـة املوضوعيـة تقسـيم نطـــاق النظــام  - ٤٣
احملاسـيب لليـد العاملـة والنظـام احملاســـيب لليــد العاملــة يف جمــال 
ـــوع  السـياحة إىل عـدة عنـاصر هـي: (أ) العمالـة، مبـا فيـها جمم
ســـــاعات العمـــــل الفعليــــــة؛ و (ب) الدخــــــل املكتســــــب 
مـن العمالــــــــة؛ و (ج) تكـاليف اليـد العاملـة؛ و (د) البطالــة؛ 
و (هــ) الشـواغر. بيـد أن عنصـر العمالـة يف حسـاب الســياحة 
الفرعي يشمل أيضا مســائل مثـل ترتيبـات وقـت العمـل (مثـل 
التفـرغ/عـدم التفـــرغ، لكــن ليــس وضــع اجلــداول الزمنيــة)، 
والساعات املدفوعة األجر، واإلضرابات، و (بصورة ضمنيـة) 

ـــالتدريب أحــد  حـوادث الشـغل. وتشـكل األعمـال املرتبطـة ب
العنـاصر املفتقـدة حـىت اآلن يف كـل مـن النظـام احملاســـيب لليــد 
العاملة يف جمال السياحة وعنصـر العمالـة يف حسـاب السـياحة 
الفرعــي(ص). ويف داخــل العنصــر الــواحد، ســتنحو األعمــــال 
املتعلقة بوضع تقديرات متساوقة للنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة 
إىل التركيز على الفئات اليت تعترب أهــم مـن غريهـا، سـواء مـن 
ــــيت تعتـــرب  الناحيــة العدديــة أو مــن منظــور السياســات، أو ال
مصادر البيانات املتاحة عنها أنسب املصـادر. ونتيجـة لذلـك، 
بدأ العمل املتعلق بالنظام احملاسيب لليد العاملـة يف هـذه البلـدان 
األربعـة مجيعـها بـأول عنصـر مـن هـــذه العنــاصر، مــع تطبيــق 
إجـراءات منفصلـــة بالنســبة للعــاملني بــأجر والعــاملني الذيــن 
يشتغلون حلساب أنفسهم، ألنه مـن املتعـني اسـتخدام مصـادر 
خمتلفـة للبيانـات وتطبيـق تعديـالت خمتلفـة. ويف األعمـال الـــيت 
اضطلعــت ــا الدامنــرك والــنرويج وهولنــــدا، أعـــدت أيضـــا 
ــــرات  تقديـــرات للعنصريـــن (ب) و (ج) متســـقة مـــع التقدي
املتعلقـة بـالعنصر (أ) علـى الصعيـد الكلـي، لكـــن فيمــا خيــص 
العاملني بأجر فقط. ومل يرد بيان ألي جهود بشأن املكافـآت 
ـــــدى  والتكـــاليف املنـــاظرة املتعلقـــة باألشـــخاص العـــاملني ل

أنفسهم(ق). 
وقد أدرج العنصران (د) و (هـ) يف اإلطـار املقـدم يف  - ٤٤
�منظمة العمل الدوليـة (١٩٩٢)� وكذلـك املسـائل املتصلـة 
ـــني  بــالبعد ��٤ احملــدد يف الفقــرة ٤١ أعــاله. بيــد أنــه مــن ب
الدراسـات الوطنيـة الـيت اسـتعرضت مـــن أجــل هــذه الورقــة، 
كـانت الدراسـة السويسـرية هـي الوحيـدة الـيت تضمنـت بيانـــا 
جلـهود ملموسـة بذلـــت مــن أجــل إدراج التقديــرات املتعلقــة 
بــالعنصر (د) يف عمــل النظــام احملاســيب لليــد العاملــــة (انظـــر 
Buhmann et al (2000) اجلـداول CH2)، ومل يـدرج أي منـها 

حىت اآلن العنصر (هــ). وهـذه مفاجـأة يف حالـة العنصـر (د)، 
وهو البطالة، إذ أنه ميثل يف مجيع البلدان شاغال سياسـيا بـارزا 
توجـد بشـأنه إحصـاءات غـــري منســقة مســتمدة مــن مصــادر 
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ـــاين يف نقــاط الضعــف ومواطــن القــوة. لكــن  خمتلفـة، مـع تب
املفاجأة أقل بالنسـبة للعنصـر (هــ)، الشـواغر، إذ أنـه مـن بـني 
ــــدو أن  البلــدان الــيت تطبــق النظــام احملاســيب لليــد العاملــة، يب
اهلولنديــني والسويســريني هــــم فقـــط الذيـــن توجـــد لديـــهم 
دراســــات استقصائيــــة منتظمة للمنشآت ذا الشـأن(ر). أمـا 
البلدان األخرى فليس لديــها مـن أسـاس لإلحصـاءات املتعلقـة 
بالشواغر سوى السجالت اإلدارية، ومن املعروف أا تغطـي 

نسبة صغرية نسبيا من مجيع الشواغر. 
ومن اإلمكانات املذكورة يف �منظمة العمـل الدوليـة  - ٤٥
ـــة ليشــمل  (١٩٩٢)� متديـد إطـار النظـام احملاسـيب لليـد العامل
العنصر (و)، �األشخاص قيد التدريب�. كما يرد ذكر هـذا 
العنصــر يف األعمــال الدامنركيــة، لكنــه مقصــور علــى تعليـــم 
الكبار. ومن شأن ذلك أن يقـرب عمـل النظـام احملاسـيب لليـد 
العاملــة بصــورة أكــرب مــن إطــــار اإلحصـــاءات االجتماعيـــة 
والدميغرافية الفضفاض إىل حد ما. غري أنــه مل يـرد يف املصـادر 
الـيت اسـتعرضت بيـان لألعمـال الـيت ينبغـي االضطـالع ـــا يف 

هذا الصدد. 
وبالنســبة لكــل عنصــــر مـــن العنـــاصر املذكـــورة يف  - ٤٦
الفقرات من ٤٣ إىل ٤٥ أعاله، ميكـن وضـع تقديـرات حلالـة 
سنة (سلسلة سنوات) معينة، أي تقديرات املـوارد وتقديـرات 
التغريات الصافية. ويرد يف Buhmann et al (2000) أن متديـد 
العمـل ليشـــمل تقديــرات التدفقــات، أي التغــريات اإلمجاليــة 
بالنسبة لعنصر أو عنصرين، مل يتم إال يف حالــة سويسـرا. غـري 
أنـه ميكـن توقـع أن توضـــع هــذه التقديــرات بصــورة منتظمــة 

بالنسبة لبلدان أخرى. 

حادي عشر - مالحظات ختامية 
يتبني من اجلهود الرامية إىل وضـع نظـام حماسـيب لليـد  - ٤٧
العاملـة، والـيت اسـتعرضت ألغـــراض إعــداد هــذه الورقــة، أن 
األعمـال املضطلـع ـا يف بعـض املكـــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة 

لوضع نظام حماسيب لليد العاملة قد تطورت حاليـا مـن مرحلـة 
املناقشات املفاهيمية إىل مرحلـة إجـراء تقديـرات جزئيـة، وأن 
هـذه األعمـال ال تؤثـر حـىت اآلن علـى الطريقـة الـــيت تعــد ــا 
التقديرات املتعلقة بتأثـري األنشـطة اخلاصـة بالسـياحة والطلـب 
السياحــــي على سوق العمل. وتركز التقديــرات احلاليـة علـى 
مـا يلـي: (أ) االسـتخدام األمثـــل لإلحصــاءات املســتمدة مــن 
ــــالء األولويـــة للعمالـــة مقـــابل أجـــر  مصــادر خمتلفــة، مــع إي
واســتخدام نتــــائج الدراســـات االســـتقصائية للقـــوة العاملـــة 
ـــا فيمــا يتعلــق بالتغطيــة؛ و (ب) كفالــة  بوصفـها مرجعـا عام
التنسيق مع تقديـرات اإلنتـاج والدخـل املنـاظرة يف احلسـابات 
القوميـة. ومعظـم الظـن هـو أن تفضيـل هـــذا االعتبــار األخــري 
بدال من إعـداد تقديـرات متكاملـة عامـة للتدفقـات اإلمجاليـة، 
بــني حــاالت ســوق العمــل علــى ســبيل املثــــال، أو ألوجـــه 
ـــة، ميكــن أن  االختـالل بـني العـرض والطلـب علـى اليـد العامل
ـــها يف  يكـون الدافـع إليـه هـو مكانـة احلسـابات القوميـة وأمهيت
الربامج اإلحصائية الوطنية من ناحية، وتوافر البيانات املناسـبة 
مـن ناحيـة أخـرى. وخالصـــة ذلــك بالتــايل هــي أن التمديــد 
الذي  يبدو أكثر إحلاحا لتقديرات النظام احملاسيب لليد العاملة 
هو إدراج وصف أكثر اكتمـاال لسـوق العمـل. وقـد يبـدو يف 
هــذا شــــيء مـــن املفارقـــة، نظـــرا ألن االهتمـــام يف بـــاكورة 
املناقشـات املتعلقـة بالنظـام احملاسـيب لليـد العاملـة كـــان منصبــا 
على املوضوع األخري بقدر أكرب من املوضوع األول. غـري أن 
هذا ينبغي أن يكون حمـل ترحيـب مـن املنظـورات الـيت قـادت 
عمليـة إعـداد حسـاب السـياحة الفرعـي، إذ أن ذلـك يعــين أن 
األسـاس قـد أرسـي إلعـداد أوصـــاف إحصائيــة أفضــل لتأثــري 
الطلـب السـياحي علـى سـوق العمـل وبنيتـه، وكذلـــك تأثــريه 

بالنسبة للعاملني واملكافآت اليت حيصلون عليها. 
وليس هناك ما يدهش يف أن العمل املتعلق مبا يسـمى  - ٤٨
اآلن حسابات اليد العاملة له تاريخ طويل نوعـا مـا، نظـرا إىل 
ـــوارد الــيت  أن النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة يركـز علـى أهـم امل
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ميتلكـها أي جمتمـع وهـي: تعبئـة القـوة العاملـة وتوزيعـها علــى 
خمتلـف ميـادين العمـل، وكيفيـة حسـاب تكلفتـها ومكافأـــا. 
وفضـال عـن ذلـك، تـؤدي هـذه العنـاصر أيضـــا دورا هامــا يف 
حتديد مدى رفاهنا: قبل مشاركتنا يف سوق العمالـة ويف أثنـاء 
هـذه املشـاركة وبعدهـا. ومـا يدهـش يف هـذا الصـــدد هــو أن 
اجلـهود الراميـة إىل االسـتفادة املنهجيـة مـن هـذه اإلحصـــاءات 
املتفرقة مل تعط أولويـة أكـرب يف وقـت أبكـر بكثـري ممـا حـدث 
بالفعل(ش)؛ ومن بني اجلهود اليت أشـري إليـها يف هـذه املذكـرة، 
يبـدو أن العمـل الـذي قـــامت بــه هولنــدا هــو الوحيــد الــذي 
توافرت فيه الكتلـة احلرجـة واملثـابرة الضروريـني جلعـل العمـل 
ــا  املتعلـق بتقديـرات النظـام احملاسـيب لليـد العاملـة عنصـرا حموري
بالنسبة لعملية إنتاج واستخدام إحصـاءات سـوق العمـل مبثـل 
ـــابات القوميــة عنصــر حمــوري بالنســبة  مـا أن تقديـرات احلس
لإلحصاءات االقتصادية والتحليالت التجريبية. ويبدو بـالفعل 
أن انتماء سوق العمل ومسـائل اليـد العاملـة علـى هـذا النحـو 
إىل كــل مــن اــالني االقتصــادي واالجتمــاعي يف جمتمعنــــا، 
وتنــاول هــذه الســوق وتلــــك املســـائل بـــالتحليل مـــن قبـــل 
االقتصـــاديني وغـــريهم مـــن أخصـــائيي العلـــوم االجتماعيـــــة 
األخـرى، قـد أعاقـا، بـدال مـن أن يدعمـا، عمليـة إجيـــاد نظــم 
بيانـات متكاملـة ومتسـقة. فقـــد كــانت احتياجــات الوصــف 
وزوايا التحليل على درجـة شـديدة مـن التنـوع ال تتيـح إحيـاد 
نـواة متينـة مـن البيانـات املتكاملـة. والزمـن وحـده هـــو الــذي 
ـــا يف قــوة االهتمــام  سـيبني مـا إن كـانت الزيـادة النسـبية حالي
السياسـي والتحليلـي باملسـائل االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى 
املسـتوى اجلزئـي ال الكلـي ســـوف تــؤدي إىل توســيع نطــاق 
الدعــم وتوفــري مزيــد مــن املــوارد لألعمــال املتعلقــة بالنظـــام 

احملاسيب لليد العاملة. 
وقــد ركــز العــرض املقــدم يف هــذه الورقــة بصــــورة  - ٤٩
رئيسـية علـى مسـائل النظـــام احملاســيب لليــد العاملــة ألن هــذه 
املسائل تنطبق بنفس الدرجة على النظام احملاســيب لليـد العاملـة 

يف جمال السياحة. وقـد حـل حسـاب السـياحة الفرعـي معظـم 
املسائل املفاهيمية اخلاصة بالنظام احملاسيب لليد العاملة يف جمـال 
السـياحة. وسـتلقي التجـارب العمليـة مزيـدا مـن الضـوء علـــى 
املشاكل العملية اليت تكتنـف عمليـة إعـداد نظـام حماسـيب لليـد 
العاملـة يف جمـال السـياحة، ملرافقـة حسـاب السـياحة الفرعـــي. 
وستتوقف إمكانية إعـداد نظـام حماسـيب وطـين لليـد العاملـة يف 
جمال السياحة علـى مـدى توافـر اإلحصـاءات الوطنيـة املناسـبة 
ووجـود طلـب مـن جـــانب املســتعملني. وقــد بينــت اجلــهود 
املبذولة إلعداد تقديرات وطنية مكتملة تقريبا بناء علـى نظـام 
حماســيب لليــد العاملــة يف جمــال الســــياحة، كمـــا يف حالـــة يف 
ــــرا وهولنـــدا مثـــال، إمكانيـــة إنتـــاج هـــذه  الدامنــرك وسويس
التقديـرات علـى أســـاس منتظــم، ويف حــدود زمنيــة مقبولــة. 
وهكذا يبدو أن من املعقول توقع إمكان إنتاج تقديرات مبنية 
على نظام حماسيب لليد العاملـة يف جمـال السـياحة أيضـا ملرافقـة 
تقديرات حساب السياحة الفرعي، إذا وجد طلب علــى هـذه 
التقديرات. وقد حاول هذا التقريـر توفـري إطـار منـهجي علـى 
درجـة معقولـة مــن الدقــة والتنظيــم، ميكــن أن يتخــذ أساســا 
للتقديرات اليت تستلزمها اجلداول احملددة يف عنصر العمالـة يف 
حساب الســياحة الفرعـي اخلـاص مبنظمـة التعـاون والتنميـة يف 
امليـدان االقتصـادي، وكذلـــك للطلبــات املماثلــة إلحصــاءات 

اليد العاملة املتصلة بالسياحة. 
احلواشي 

انظر �منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي  (أ)
(٢٠٠٠)� لالطـالع علـى عـرض لعنصـــر العمالــة يف 
حساب السياحة الفرعي، انظر�صندوق النقد الـدويل 
وجــهات أخــرى (١٩٩٣)� لالطــالع علــى عـــرض 

لنظام احلسابات القومية. 
 Leunis & و Buhmann et al (2000) انظر على سبيل املثال (ب)

Altena (1996) لالطالع على عروض هلذا العمل. 

جيب أن نتوقع أن تقديرات التغريات يف حسابات اليد  (ج)
العاملــة ســيكون معظمـــها مـــن النوعـــني (ج) و (و) 
ألسـباب تتعلـق مبـــدى توافــر البيانــات. أمــا البيانــات 
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املستقاة من السجالت اإلداريـة فقـد يغلـب أن تكـون 
ـــــل أن يفضــــل بعــــض  مـــن النـــوع (د)، بينمـــا حيتم
املسـتعملني البيانـــات مــن النــوع (هـــ). ومــن اجلديــر 
بالتنويه أنه يف حـني أن جممـوع التغـريات مـن النوعـني 
(د) و (هـ)، املسجلة مثال لكل ربـع مـن أربـاع السـنة 
سـيكون مكافئـا للمجمـوع الـذي كـان سيســـجل لــو 
ـــه يف حالــة  كـانت الفـترة املرجعيـة سـنة واحـــــدة، فإن
النوعني (ج) و (و) مــــن البيانــــات، ال ميكـن إضافـة 
التغريات الفصلية بعضها إىل بعض للحصول على قيمة 

التغريات على مدى سنة واحدة. 
نظـــــرا إلـــــــى أن بعــــــض األشــخاص املوظفــني هــم  (د)
عـــاملون لـــدى أنفســـــهم، يتعــــني علينــــا اســــتخدام 
االصطــالح املخالــــــف للبديهــــــة، الــــذي مـــؤداه أن 
الشخــــص ميكن أن تكـون لـه وظيفـة وموقـع وظيفـي 
ويكـون هـو نفسـه صـاحب العمـل. وهـــــذه احلالــة ال 
متثل مشكلة من الناحية املنطقية، كما أنه ال يرجح أن 

تسبب صعوبات من وجهة نظر مجع البيانات. 
انظر Hussmanns et al (1990)، لالطـالع علـى مزيـد مـن  (هـ)

املناقشة هلذه التوصيات. 
ميكن القول بأنـه قـد توجـد يف املنظمـات البريوقراطيـة  (و)
�مواقـع وظيفيـة جممـدة�، أي يتعـني أن تبقـى شــاغرة 
بسبب عدم توافر األموال أو ألسباب أخـرى. بيـد أن 
مـــن الصعـــب إدراك املـــيزات املفاهيميـــة أو العمليــــة 

إلدراج هذه املواقع الوظيفية امدة يف اإلطار. 
فيما يتعلق بدور املعامالت يف احلسابات القومية، انظر  (ز)

 .Aukrust (1949/50 And 1966) على سبيل املثال
نظـــرا إلـــى أن الوظائـــف متثـل الرابطـة بيــــن املواقـــع  (ح)
ــــــن،  الوظيفيـــــــة املشغولــــــة واألشخـــــــاص املوظفيـــ
فليســـــت هنــــاك حاجــــة إىل ختصيــــص حسابــــــات 
منفصلــــة لـلوظائف، رغـم أـا تـؤدي دورا مفاهيميـا 
هاما يف النظام احملاسـيب لليـد العاملـة؛ وميكـن أن ينظـر 
إليها أيضا ذا الصدد على أا موازيـة للمعـامالت يف 
نظـام احلسـابات القوميـة، الـيت متثـل مـــن حيــث املبــدأ 
الوحدات الرئيسية للرصد، حىت وإن كانت ال حتصـى 
 Aukrust (1949/50 And انظر علـى سـبيل املثـال) إطالقا

 .1966)

أصعب املسائل، وإن كانت أمهيتها قاصرة علـى حالـة  (ط)
بعـض البلـدان، هـــي معاملــة حالــة األشــخاص الذيــن 

يعيشون يف بلد ويعملون يف بلد آخر. 
انظـر علـى سـبيل املثـال �األمـم املتحـــدة (١٩٩٧)�،  (ي)
 Mata و Hoffmann and Mata Greenwood (1999) وكذلك

 .Greenwood (2000)

يشـكل العمـــل السويســري املناقشــة اجلديــة الوحيــدة  (ك)
لنتـائج تعـداد السـكان يف سـياق النظـام احملاســـيب لليــد 
العاملـة. ويسـتخدم إطـار النظـام احملاسـيب لليـد العاملـــة 
ــتمدة  لتحليـل أوجـه الضعـف يف تقديـرات العمالـة املس

من تعداد السكان لعام ١٩٩٠. 
هذا النقص يف التغطية أمهيته بالنسبة لتقديـرات النظـام  (ل)
احملاسـيب لليـد العاملـة أكـرب نسـبيا مـــن أمهيتــه بالنســبة 
لتقديرات احلسابات القومية ألنه يتعلق عادة باملنشآت 
ذات االنتاجيـة األدىن مـن املتوســـط. ومعــىن هــذا أنــه 
عندما يكون الربط بتقديرات احلسابات القوميـة سـببا 
ــــتقصائية  رئيســيا الســتخدام بيانــات الدراســات االس
ـــام احملاســيب لليــد  للمنشـآت يف األعمـال املتعلقـة بالنظ
العاملة، ينبغي احلرص على عدم إجراء تعديالت بشأن 
التغطيــة يف تقديــرات النظــام احملاســيب لليــــد العاملـــة، 
ــــابات  تتجــاوز التعديــالت املنفــذة يف تقديــرات احلس

القومية املناظرة. 
ـــى أيــة  مـن املؤسـف أنـه مل ميكـن حـىت اآلن العثـور عل (م)
أمثلــة لــربامج وطنيــة تتضمــن تقديــرات وفقــا لنظـــام 

حماسيب لليد العاملة يف جمال السياحة. 
هذه األنواع من التعديالت هلا أمهية أيضا لدى إنشـاء  (ن)
سالسل زمنية متسقة، حىت عندما يقال إن املصدر هو 

نفسه بالنسبة ملختلف السنوات. 
مل يقـدم تفسـري لإلشـارة إىل مقـدار التفصيـــل، ولكــن  (س)
ميكـن افـتراض أـا تشـري إىل اسـتخدام معلومـــات مــن 
مصـدر ثـانوي لتقديـر التوزيـع بـني الفئـات ملتغـري غـــري 
مشمول يف املصدر األويل، أو ليس مشموال مبجموعة 

من القيم على درجة كافية من التفصيل. 
يدرج اهلولنديون أخطـاء أخـذ العينـات ضمـن أخطـاء  (ع)
القيــــاس. وهــــذا اســــتخدام مضلــــل وغــــري موفـــــق 
للمصطلحات، إذ أن أخذ العينات ال يؤدي إىل وقوع 
أخطـاء يف اإلحصـاءات الناجتـة، بـل إىل نقـــص الدقــة. 
وميكــن احلــد مــن هــذا النقــص يف الدقــة باســــتخدام 
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ــــا يفعلـــه  معلومــات تكميليــة، ويبــدو أن هــذا هــو م
اهلولنديون وأنه السـبب يف إشـارم إىل تقليـل أخطـاء 
ـــال  القيـاس إىل أدىن حـد ممكـن، (انظـر علـى سـبيل املث
Leunis and Altena (1996)). وميكـن للمـرء أن يتوقـع أن 

تكون التعديالت اليت تلـزم نتيجـة لعـدم معاجلـة نقـص 
الدقة يف أخذ العينات جزءا من عملية املوازنة.  

يــؤدي اســتخدام الســــاعات كوحـــدة للحســـاب إىل  (ف)
ــــل أنشطــــــة  تسـهيل إعـداد تقديـرات منسقـــــة تشمـــ
التعليـــــم والتدريـب، كمـا يتيـح التميـيز بـني األنشــطة 
ـــاملعىن الــذي  اإلنتاجيـة واالقتصاديـة وأنشـطة السـوق ب
وردت مناقشــته يف �األمــم املتحـــدة (١٩٩٧)� ويف 

 .Hoffmann and Mata Greenwood (1998)

املناقشـة الـواردة يف Altena et al (1999) ليسـت متصلـــة  (ص)
بالنظــام احملاســيب لليــد العاملــــة أو بنظـــام احلســـابات 
القوميـة؛ وينبغـي اعتبـار إنشـاء تلـــك الروابــط إحــدى 
األولويـــات يف جمـــال التنســـــيق العــــام لإلحصــــاءات 
االقتصاديــة وإحصــــاءات اليـــد العاملـــة وإحصـــاءات 

التعليم. 
يكتفي نظام احلسابات القومية بتعريف مكافأة موحدة  (ق)
لعنصـري العمـل ورأس املـــال بالنســبة للعــاملني لــدى 
ــــر ١٩٩٨، اختـــذ  أنفســهم. ويف تشــرين األول/أكتوب
املؤمتــر الــدويل الســادس عشــــر خلـــرباء اإلحصـــاءات 
العماليـة قـرارا بشـأن قيـاس الدخـــل املتعلــق بالعمالــة، 

(انظر �منظمة العمل الدولية (٢٠٠٠)�). 
بيـد أنـه مـن اجلديـر باملالحظـة أن املكتـب اإلحصـــائي  (ر)
ـــــة أنشــــأ برناجمــــا للدراســــات  للجماعـــات األوروبي
االســتقصائية للمنشــآت، علــى أســاس أن تبــدأ هـــذه 
ــال  اإلحصـاءات يف عـام ٢٠٠١ (انظـر علـى سـبيل املث
�املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماعــــــات األوروبيـــــــة 

 .(�(٢٠٠٠)
ما يسمى �ميزانيات موارد اليد العاملة�، اليت كــانت  (ش)
تعد بصورة منتظمة يف االقتصادات املسرية مركزيـا يف 
وسـط وشـرق أوروبـا ويف االحتـاد السـوفيايت الســابق، 
 Gouriev ميثل استثناء من هذا (انظـر علـى سـبيل املثـال
(1984))؛ غري أن النطاق املفاهيمي للنظام احملاسيب لليـد 

العاملة يتجاوز هذه امليزانيات، بالرغم من أنه ال ميكن 
حـــىت اآلن أن يقـــال نفـــس الشـــيء بالنســـبة ملعظــــم 

التقديرات الوطنية اليت يتم إعدادها حتت عنوان النظام 
احملاسيب لليد العاملة.  
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تذييل  
 اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب لليد العاملة 

 
 

 
 

مالحظة: �األعداد� تعين الرصيد عند نقطة زمنيـة مـا أو املتوسـط علـى مـدى فـترة زمنيـة معينـة أو امـوع 
خالل فترة زمنية ما (بالنسبة للتدفقات، ومنها مثال ساعات العمل الفعلية أو الساعات املدفوعة األجر). 

اإلحصاءات املتعلقة مبجمـوع التعويضـات حسـب القطـاع املؤسسـي وحسـب الصناعـة توفـر أداة للربـط 
بنظام احلسابات القومية. 

  
األسر املعيشية 

       
األشخــاص 

التصنيف حسب: 
- القطاع املؤسسي 

- الصناعــــــة (التصنيـــــــف
الصناعي الدويل املوحد)

- املوقع 

مصنفة حسب: 
- املهنة؛ 

- التفرغ أو عدم التفرغ؛ 
- نظام األجور 

-االتفاق اجلماعي؛ 
- مــا إن كــانت جــزءا مـــن
خطة لتوفري فرص العمل 

الوظائف 
(عالقات تعاقدية
ضمنية أو صرحية
خاص األش ني ب

أصحاب العمل 

املنشـــــآت، واألســــــر
املعيشـية الـيت تســتأجر
ــــخاص خدمــا، واألش

 
املواقع الوظيفية 

[جمموعـــات املــــهام
وشروط التوظيف]

ـــــــــري األشـــــــخاص غ
الداخلـــــني يف القـــــوة
العاملة، مبن فيـهم مـن

هم قيد التدريب 

مصنفني، مثال، حسب: 
السن، نوع اجلنس، اجلنسية، األصـل
العرقـي، عضويـة النقابـــات، مســتوى
التعليـــم، املهنـــة الســـــابقة، رغبــــات
العمــل، مــــا إن كـــانوا مدرجـــني يف

سجالت البطالة 

 
األشخاص العاطلون 

 
األشخاص املوظفون 

(أ) ســــاعات العمـــــل
الفعلية 

(ب) الســـــــــــــــاعات
املدفوعة األجر 

 
املواقع الوظيفية 

املشغولة 

 
املواقع الوظيفية 

الشاغرة 

إحصاءات العدد مصنفـة
حسـب األسـرة املعيشـــية
و/أو فئـــات األشــــخاص
وإحصاءات األنشطة غري

االقتصادية 

إحصاءات العدد مصنفـة
حسـب األسـرة املعيشـــية
و/أو فئـــات األشــــخاص
وإحصاءات األنشطة غري

االقتصادية 

إحصــاءات العــدد واألجـــر
والساعات، مصنفة حسب
صاحب العمل و/أو املوقـع
الوظيفــــــي و/أو األســـــــرة
املعيشــــــــية و/أو فئـــــــــات

األشخاص 

 
إحصــاءات العــدد مصنفــــة
حســـب صـــاحب العمـــــل
و/أو املوقــع الوظيفــي و/أو
األسـر املعيشـية و/أو فئـــات

األشخاص 

 
إحصــاءات العــدد واألجـــر
والسـاعات مصنفـة حســب
صاحب العمل و/أو فئـات

املواقع الوظيفية 

 
إحصــاءات العــدد واألجـــر
والسـاعات مصنفـة حســب
صاحب العمل و/أو فئـات

املواقع الوظيفية 


