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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ – ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٣ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
ــة:  اإلحصــاءات الدميوغرافيــة واالجتماعي

  فريق باريس املعين بالعمل واألجور 
 تقرير فريق باريس املعين بالعمل واألجور 

  مذكرة من األمني العام 
وفقا لطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثني**، يتشـرف األمـني العـام  - ١
بأن حييل تقرير فريق باريس املعين بالعمل واألجـور. وقـد تـود اللجنـة أن تعلـق علـى األعمـال 

اليت اضطلع ا الفريق وأن تسدي املشورة بشأن اجتاه أعماله يف املستقبل. 
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 فريق باريس املعين بالعمل واألجور 
الغرض 

دراسة املصادر املختلفة للمعلومات املسـتعملة لقيـاس ظـروف 
أسواق العمــل وقيـاس األجـور وتقييـم هـذه املصـادر والتوفيـق 
بينها، ال سيما يف سياق إلغاء القيود التنظيمية املفروضـة علـى 
أسواق العمل ويف سياق البطالة اهليكلية، واإلسهام يف حتسـني 

املفاهيم وتنفيذها، باإلضافة إىل وضع مؤشرات جديدة. 
 

سنة تنظيمه 
 ١٩٩٧

املشتركون 
املشــتركون حاليــا: األرجنتــني، واســتراليا، والربتغـــال،  - ١
وبولنـدا، وجنـــوب أفريقيــا، والدامنــارك، والســويد، وسويســرا، 
وفرنسا، وكندا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى 
وأيرلنــدا الشــمالية، وهولنــدا، والواليــات املتحــــدة األمريكيـــة، 
ـــة يف  واليابـان، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة التعـاون والتنمي
امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. 

 
االجتماعات 

باريس، ٢٧ و ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧. 
لندن، ٦ و ٧ متوز/يوليه ١٩٩٨. 

باريس، ١٨ و ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
أويريربو، السويد، ٢٠ و ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. 

 
املواضيع اليت نظر فيها 

مؤشرات أسواق العمـل الرئيسـية وديناميـات أسـواق  - ١
العمـل، والتوفيـق بـني تقديـرات العمالـة (والبطالـة) اآلتيـة مــن 

مصادر خمتلفة؛ ورموز أمناط األنشطة. 
ســاعات العمــل الفعلــي: مناقشــات بشــــأن خمتلـــف  - ٢
النـهوج املتبعـة إزاء قيـاس وقـت العمـل السـنوي واســتعماالت 
هذه القياسات (ألجل احلسـابات القوميـة، وتقييـم اإلنتاجيـة، 

وما إىل ذلك). 

ــة  األجـور: توزيـع املكاسـب وحتليـل اإليـرادات املتصل - ٣
بالتوظف. 

 
النواتج 

ورقـة بعنـوان �إحصـاءات بشـــأن ديناميــات أســواق 
العمــل� قدمــت يف اجتمــاع عقــده يف نيســــان/أبريـــل ســـنة 
٢٠٠١ الفريـق العـــامل املعــين بإحصــاءات العمالــة والبطالــة، 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
تقريـــران علميـــان صـــادران عـــن اجتمـــاع بــــاريس 
واجتماع لندن، ومهـا متاحـان لـدى املعـهد الوطـين لإلحصـاء 
والدراسات االقتصادية، بفرنسا، وعلى شبكة اإلنـترنت (يـرد 

العنوانان أدناه). 
تشغيل موقع اإلنترنت اعتبارا من كانون الثـاين/ينـاير 
ســـــنة ١٩٩٩ (املعـــــهد الوطـــــين لإلحصـــــاء والدراســــــات 
االقتصادية، ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي) 
 http://www.insee.fr/en/av :علـــــى العنوانـــــني التـــــاليني
servic/colloques/citygroup.htm) (وللنســــــخة الفرنســــــــي، 

 .(en/ عن /fr/ يستعاض بـ
 

 األنشطة املقررة والنواتج املتوقعة مستقبال 
يعكــف الفريــق حاليــا علــــى إعـــادة تنظيـــم نفســـه؛ 

ومل تتقرر بعد املواضيع اليت سينظر فيها مستقبال. 
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