
E/CN.3/2006/18  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
14 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
110106    110106    05-64654 (A) 

*0564654* 

 اللجنة اإلحصائية
 ة والثالثونبعاسالدورة ال

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

   بالعمل واألجورفريق باريس املعين: بنود للعلم
 تقرير فريق باريس املعين بالعمل واألجور  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتــشرف األمــني **ة والــثالثنيدساساسـتجابة لطلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورـا الــ   

، والـذي يقـدم إىل اللجنـة    العام بأن حييل إىل اللجنة تقرير فريق باريس املعـين بالعمـل واألجـور     
 .اللجنة أن حتيط علما بتقرير الفريق هذا يطلب إىلو. للعلم

 

 

 *  E/CN.3/2006/1. 
، الفــصل )E/2005/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر   ** 

 .باءاألول، 
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 تقرير فريق باريس املعين بالعمل واألجور  
 يف  فريـق بـاريس املعـين بالعمـل واألجـور         يوجز هذا التقريـر األنـشطة الـيت اضـطلع ـا              - ١

فقــد انعقــدت دورة فريــق بــاريس . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤جمــال قيــاس وقــت العمــل خــالل عــامي  
ــشب  ــسادسة يف ل ــن  ال ــرة م ــول٢٩ونة يف الفت ــشرين األول١ســبتمرب إىل / أيل ــوبر / ت  ٢٠٠٤أكت

ــة عــن وقــت العمــل وإلجــراء      واصــلةمل ــة وتوصــيات دولي ــادئ توجيهي  العمــل بــشأن وضــع مب
 .القوى العاملةشيوخة مناقشات أولية بشأن املواضيع املرتبطة ب

اللجنـة  ات إىل   وقُدم تقرير عـن اجتمـاع لـشبونة يتـضمن مـوجزا للمناقـشات والتوصـي                - ٢
، بوصـفه وثيقـة     ٢٠٠٥مـارس   / الـيت انعقـدت يف آذار      ة والـثالثني  دساساإلحصائية يف دورا الـ    

ــسابقة املقد وكمــا. معلومــات أساســية ــة، تنجــز أعمــال   ورد يف التقــارير ال فريــق مــة إىل اللجن
 يف جمال قياس وقت العمل ملساعدة منظمة العمل الدولية على وضع قـرار بـشأن وقـت                   باريس

واملقـرر مبـدئيا عقـده يف        ،قبـل امل العماليـة    املؤمتر الدويل خلـرباء اإلحـصاءات     العمل لعرضه على    
 .٢٠٠٨عام 
القـوى العاملـة يف إطـار       شـيوخة   وسينجز مزيد من العمل بـشأن قيـاس وقـت العمـل و             - ٣

 ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار١٧ إىل ١٥ مـــن االجتمـــاع الـــسابع املقـــرر عقـــده يف بـــاريس يف الفتـــرة 
 .ستبوداب يف
 

 االجتماع السادس لفريق باريس  
 معـايري إحـصائية دوليـة     كان موضوع املناقشة الرئيـسي خـالل اجتمـاع لـشبونة وضـع               - ٤

 ولالجتمـاع   ٢٠٠٤جتمـاع عـام     وركـزت الوثـائق الـيت أعـدا البلـدان ال          . لقياس وقت العمل  
ال وحتديـد عـدد      على التجارب الوطنية الراهنـة يف هـذا اـ          ٢٠٠٣عام  يف  قد يف لندن    عالذي  
 لتنقــيح متهيــدوكانــت تلــك املناقــشات مبثابــة .  املنطويــة علــى مــشكالت الرئيــسيةاملــسائلمــن 

وتعزيــز أهــم املعــايري الدوليــة القائمــة املتعلقــة بإحــصاءات وقــت العمــل، أال وهــو القــرار الــذي  
قــرار وســيكون الغــرض مــن ال. ١٩٦٢ العماليــة عــام املــؤمتر الــدويل خلــرباء اإلحــصاءاتاختــذه 

مـدخالت   مثـل    ،املنقح هو معاجلة طائفة متنوعة مـن أوجـه اسـتخدام إحـصاءات وقـت العمـل                
هيميـــة واملـــشاكل املرتبطـــة  وحتليـــل أســـواق العمـــل، الـــيت تـــشمل املواضـــيع املفااليـــد العاملـــة

 .العملي بالقياس
: املوجــــــــــود يف املوقــــــــــع التــــــــــايل(ويقــــــــــدم تقريــــــــــر اجتمــــــــــاع لــــــــــشبونة  - ٥

http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/citygroup.htm ( مـــــــــــــــــــوجزا
وتوصياته بشأن األعمـال املزمـع إجنازهـا مـستقبال يف جمـال قيـاس وقـت             فريق باريس   ملناقشات  

 والــيت تقتــضي مزيــدا ،املنطويــة علــى مــشكالت ويــسرد عــددا مــن اــاالت والقــضايا ،العمــل
 .النظر من
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 ام احلسابات القوميةمسامهة فريق باريس يف حتديث نظ  
ــا تاخــالل االجتماعــ  - ٦ ــامي    يتل ــاريس يف ع ــق ب ــدها فري ، أشــار ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ عق

ــة إىل عــدد مــن      نظــام احلــسابات  اجلوانــب غــري الواضــحة يف خــرباء إحــصاءات القــوى العامل
يف ) وخباصة الفصل السابع عشر عن السكان ومدخالت اليـد العاملـة           ()١(١٩٩٣القومية لعام   
قــت العمــل، والــيت يعتقــدون أــا ســتكون موضــع إيــضاح وتنقــيح خــالل عمليــة إطــار قيــاس و

ــام احلــسابات القوميــة     ــة الــيت حــضرت     . التحــديث احلاليــة لنظ ــب إىل الوكــاالت الوطني وطُل
 حتديــد اــاالت الــيت تكتنفهــا مــشكالت خاصــة يف نظــام       ٢٠٠٤اجتمــاع الفريــق يف عــام   

ــة  ــل . احلــسابات القومي ــدان إىل  لتعليقــات الملخــصوأُحي ــشاري املعــين   بل ــق اخلــرباء االست فري
 فريــق اخلــرباءوال تــزال املناقــشات مــع . ٢٠٠٥نــوفمرب / يف تــشرين الثــاينباحلــسابات القوميــة

 .عملية حتديث نظام احلسابات القوميةجارية للتأكد من اتساق القرار املنقح مع 
 

 االجتماع السابع لفريق باريس: قبلةاألعمال امل  
مكتب اإلحـصاءات املركـزي اهلنغـاري االجتمـاع الـسابع لفريـق بـاريس               سيستضيف   - ٧

.  يف بودابـست   ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٧ إىل   ١٥الذي سينعقد، كمـا ورد أعـاله، يف الفتـرة مـن             
املـؤمتر   من مدة االجتماع الستعراض القرار الذي اختذه          فترة تزيد قليال عن يومني     وسيخصص

 بــشأن قيــاس وقــت العمــل، علــى أن تجــرى ١٩٦٢ العماليــة عــام الــدويل خلــرباء اإلحــصاءات
مناقشة موضوعية ملا تبقى من ااالت الـيت تنطـوي علـى مـشكالت كمـا هـي مبينـة يف تقريـر                  

 العمـل بـشأن موضـوع       واصـلة وسيخصص جزء من اليوم الثالث لالجتماع مل      . اجتماع لشبونة 
وقـد وجهـت الـدعوات حلـضور هـذا          ). ناه أد ١١ و   ١٠انظر الفقرتني    (شيوخة القوى العاملة  

 والـيت متثـل الـنظم اإلحـصائية للبلـدان           ،االجتماع إىل الوكاالت الوطنية من مجيع أرجـاء العـامل         
 .املتقدمة والنامية على حد سواء

وكما هو الشأن مع فرق املدن األخرى، فإن شرط احلضور هـو تقـدمي وثيقـة مـوجزة                   - ٨
ومــن . عــن القــضايا ذات الــصلة مبــشروع القــرار )  ســتةال يتعــدى عــدد صــفحاا(قبــل ذلــك 

ــوم     ــذي ســيحال إىل املــشاركني ي ــر / شــباط٢٨الواضــح أن مــشروع القــرار، ال ، ٢٠٠٦فرباي
   اجلوانـب غـري الواضـحة   ، ومن ضمنها ٢٠٠٦مايو /جرى يف أيارسيكون حمور املناقشة اليت ست 

 أن يقـصروا مـضمون وثــائقهم   في الوثـائق الوطنيـة  مـن مـؤل  وطلـب منظمـو االجتمـاع    . املتبقيـة 
 والـيت حـددها   ،على آرائهم بشأن نص مشروع القرار وااالت الـيت تنطـوي علـى مـشكالت          

 مــن التجــارب الوطنيــة يف هــذا فيدوالواضــح أن هــذه الوثــائق الوطنيــة ســت. منظمــو االجتمــاع
 .الصدد أثناء معاجلة القضايا احملددة
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 قيـاس وقـت العمـل مـشروع قـانون آخـر             وستكون نتيجة اجتماع بودابست يف إطـار       - ٩
بشأن وقت العمل سيكون أحـد املـسامهات يف اجتمـاع ثالثـي ملنظمـة العمـل الدوليـة سـينعقد                  

 .٢٠٠٨ العمالية يف عام املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات، أي قبل انعقاد ٢٠٠٧عام 
 

 القوى العاملةشيوخة أعمال فريق باريس يف جمال   
مـايو  / سيخصص جزء من اليوم الثالث الجتماع فريق باريس يف أيار          كما ورد أعاله،   - ١٠

 ،القـوى العاملـة   شيوخة   ملناقشة موضوع أو أكثر من املواضيع اخلاصة التالية املرتبطـة بـ            ٢٠٠٦
 :٢٠٠٤واليت حددها املندوبون الوطنيون يف االجتماع العام الذي انعقد عام 

ض احملتمـل مـن اليـد العاملـة يف صــفوف     نقـص اسـتخدام اليـد العاملـة والعـر     /اسـتخدام  • 
األفــراد غــري النــشطني اقتــصاديا، مبــا يف ذلــك احلــواجز واحلــوافز، وإدمــاج العمــال          

 .الناضجني، وغري ذلك، وتدريب العمال العمال األكرب سناالصغار، واالحتفاظ ب
توصيات بـشأن توحيـد أهـم املفـاهيم والقياسـات ذات      : أثر بنية السكان يف املؤشرات     • 

 .إجراء مقارنات على الصعيد الدويل واليت من شأا تيسري ،الصلة بالشيخوخة
ــر، و    •  ــط العمـــ ــا متوســـ ــا فيهـــ ــات، مبـــ ــالتوقعـــ ــالنينـــ ــك  ،سب املعـــ ــالت ذلـــ  وصـــ

 .االقتصادية بالتوقعات
، )اضــطراري/اختيــاري( التقاعــد، والــسبب معــدلمتوســط العمــر، و: منــاط التقاعــدأ • 

ــا التقعلــــــى مراحــــــل،والتقاعــــــد  صــــــيات بــــــشأن اســــــتخدام  اعــــــد، وتو ونوايــــ
 .موحدة مصطلحات

 ةابعـ ملتخمصـصة   /استخدام طائفة متنوعة من املصادر، دراسات زمنية مـستمرة        : القياس • 
 .الناس مبرور الوقت

ــئ - ١١ ــون يف االجتمــاع عمــا إذا كــانوا مــستعدين إلعــداد وثيقــة     وس ل املــشاركون الوطني
، ٢٠٠٦مـايو   /ناقشتها يف أيـار   تلك القضايا مل  مقتضبة توضح تصورام وجتارم بشأن أي من        

 أن املناقــشات الــيت ســتجري يف بودابــست لــن تــشكل ســوى خطــوة   ى أن يكــون مفهومــاعلــ
 .متهيدية يف هذا السبيل

 
 احلواشي 
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