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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣ند الب

اسـتعراض   :بنـود للمناقـشة واختـاذ القـرار    
     إحصاءات العمالة:الربامج

 لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا      مكتب اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة      
  إحصاءات العمل:الشمالية

  
 مذكرة من األمني العام  

 
 يتـشرف األمـني العـام    ،**وفقا لطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني     

ــر مكتــب    ــأن حييــل تقري ــة للمملكــة املتحــدة  ب ــدا   اإلحــصاءات الوطني ــا العظمــى وأيرلن لربيطاني
ميـدان إحـصاءات العمـل الـدويل واسـع ومتنـوع، وقـد ركـز                ف. الشمالية عن إحصاءات العمل   

وقد تـود اللجنـة إبـداء     . يف املستقبلحمددة على اجملاالت اليت ميكن فيها إجراء حتسينات التقرير
ــتنتا  ــائج واالسـ ــا خبـــصوص النتـ ــستقبلي يف آرائهـ ــة بالعمـــل املـ ــيات املتعلقـ ــالجات والتوصـ   جمـ

 . من هذا التقرير٨٩ يف الفقرة الوارد على النحو إحصاءات العمل

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  **  ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2007/24) ٤ ، امللحــق رقــم٢٠٠٧الوث

 .ألف - األول
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 لربيطانيـا العظمــى  تقريـر مكتـب اإلحــصاءات الوطنيـة للمملكـة املتحــدة      
 إحصاءات العمل :وأيرلندا الشمالية

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

. الوالية والنهج -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٣-١
ــة -ثانيا   ــودة يف العمـــل احلـــايل ملختلـــف املنظمـــات املعنيـ ــرات املوجـ ــه النجـــاح والثغـ أوجـ

.بإحصاءات العمل           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٠٣-٣
.ما هي إحصاءات العمل وما هي حاجتنا إليها؟                            -ألف    . . . . . . . . . . . .٨٣-٣
.مؤشرات إحصاءات العمل                -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٥-٩
.ت العمل      دور املنظمات الدولية املعنية بإحصاءا                  -جيم    . . . . . . . . . . . .٤٦٩-٢٢
.أنشطة جتميع اإلحصاءات ونشرها                     - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٩-٢٢
.العمل الذي تقوم به الوكاالت الدولية يف جمال التطوير                         - ٢    . . . . . . . .٤٠١٢-٣٣
.املساعدة التقنية         - ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦١٤-٤١
.وضع املعايري ودور منظمة العمل الدولية                  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠١٥-٤٧

. للدول األعضاء يف األمم املتحدة                االستقصاء السنوي         -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١٧-٥١
.معلومات أساسية ومعدالت االستجابة                      -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣١٧-٥١
.نوعية إحصاءات العمالة يف البلدان املستجيبة                        -باء    . . . . . . . . . . . . .٥٦١٨-٥٤
.دور الوكاالت الدولية          -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨١٨-٥٧
.أولويات املواضيع املتعلقة بالتطوير                 -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١٩-٥٩

.توسيع نطاق اإلطار احلايل لسوق العمل                      -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨٢٠-٦٣
.معلومات أساسية            -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩٢٠-٦٣
.حتسني اإلطار احلايل إلحصاءات العمل                        -باء    . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨٢١-٧٠
.مواصلة تطوير اجلوانب الدينامية                 - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٢٢-٧١
.إطار مواز للطلب على العمل               - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٢٤-٧٩
٨٥٢٤-٨٢. واألسرة املعيشية         ،  نطاق استخدام اإلحصاءات املتعلقة باألسرة                    توسيع    - ٣   
.إجياد تفاعالت مع جماالت أخرى                     - ٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨٢٥-٨٦

.نقاط للمناقشة         -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٩٢٦
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 الوالية والنهج -أوال  
 للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا       عي مكتب اإلحصاءات الوطنيـة    ، دُ ٢٠٠٧ مارس/آذاريف   - ١

وقبـل املكتـب هـذا     . إىل إجراء اسـتعراض لـربامج إحـصاءات العمالـة    ى وأيرلندا الشماليةالعظم
ورغـم أن   . ٢٠٠٧نـوفمرب   / االسـتعراض يف تـشرين الثـاين       زأجنـ املثري لالهتمـام و   املهم و التحدي  

استعراض إحصاءات العمالـة، فـإن املكتـب قـرر توسـيعها لتـشمل            تتعلق ب الوالية األولية كانت    
 : لألسباب التاليةإحصاءات العمل

ــة    )أ(  ــر يف إحــصاءات العمال ــط ألن النظ ــة    فق ــة اإلحــصاءات املتعلق ــيغفل أمهي س
 ؛اخل باإليرادات،

لتجنب حتول تركيز االستعراض إىل مناقـشة للحـدود بـني إحـصاءات العمالـة             )ب( 
 ؛ومفاهيم أخرى على صلة وثيقة هبا

 .اجملاللتقدمي نظرة عامة أكمل عن العمل الدويل يف هذا  )ج( 

 مـع اخلــرباء، إىل  والتـشاور  مـن البحـث املكـتيب    جوأُجـري االسـتعراض باسـتخدام مـزي     - ٢
وفيمـا يلـي األسـئلة الرئيـسية      . األعضاء يف األمم املتحـدة الدولجانب دراسة استقصائية آلراء 

 : االستعراضإليهااليت تطرق 
  ية؟ حاليا وما هي اجلهات الفاعلة الرئيسالذي يتم إجنازهما  )أ( 

 ما هو مستوى جودة النظام احلايل؟ )ب( 

 حاليا بشكل كاٍف مع الطلب على هذا النـوع مـن      ما يتم إجنازه  هل يتماشى    )ج( 
 هناك ثغرات؟أن اإلحصاءات أم 

 ما هي اجملاالت ذات األولوية للمستقبل؟ )د( 
 

 النجــاح والثغــرات املوجــودة يف العمــل احلــايل ملختلــف املنظمــات  أوجــه - ثانيا 
 إحصاءات العملب املعنية

 ما هي إحصاءات العمل وما هي حاجتنا إليها؟ –ألف  
 مواصـفات  تعـدد وهـي   . علـى الـسواء  األشخاص واملنظمـات بتتصل إحصاءات العمل  - ٣

تـشمل اإلحـصاءات الـيت تتـصل     هـي  و .هذه اجلهات الفاعلة وسلوكها يف عـامل العمـل وحولـه   
يعملون فيها، ومـشاركتهم يف اختـاذ القـرارات يف          شخاص يف العمل، والظروف اليت      حبقوق األ 

ــهم وامــأ ــشون فيهــا مــع أســرهم    يف كن عمل ــة، والظــروف الــيت يعي ــشمل  .جمتمعــاهتم احمللي وت
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 واضــيعاملإحــصاءات العمــل أيــضا إحــصاءات تتعلــق بتكلفــة العمــل، والطلــب علــى العمــل، و   
شمل إحصاءات عـن احلـوار    الذي ي،وهناك أيضا جمال العالقات الصناعية املهم .املتصلة بذلك

 . الصناعيةالنـزاعاتاالجتماعي، وعضوية جمموعات أرباب العمل، واالتفاقات اجلماعية، و

  مـن جمموعـة مـن املـصادر نتيجـة لطلبـات      الـسنني وقد تطورت إحصاءات العمل مع مر        - ٤
 حمـددة ات فالنظم السياسية واإلدارية تتطلب دائما القدرة على قياس ما إذا كانـت سياسـ   .خمتلفة

وبشكل مماثل، تعـين طلبـات نظـم احملاسـبة الوطنيـة أيـضا أن هنـاك         .تؤدي إىل التغيريات املنشودة
 .ثر ذلك على االقتصادأحاجة إىل إحصاءات لضمان قياس شامل للتغيريات يف سوق العمل و

 احلادي والعـشرين  وسيختلف دور احلكومة يف حتديد سياسات سوق العمل يف القرن            - ٥
، جزئيا بسبب اختالف مراحل النمو ولكن أيضا فيما يتعلق مبسائل مـن قبيـل                إىل آخر  من بلد 

ويف بعـض البلـدان، حتـدد احلكومـة      .مرونة سوق العمـل ومـدى التحريـر مـن القـوانني والـنظم      
 شجعالـصحة والـسالمة، وتـ     ب املتعلقـة وتنظم سياسـات األجـور، وتنفـذ جمموعـة مـن الـشروط              

ــوى العاملـــ   ــددا للقـ ــدريبا حمـ ــة       .ةتـ ــسياسات االجتماعيـ ــن الـ ــع مـ ــدى أوسـ ــضا مـ ــاك أيـ وهنـ
الــذي يعمــل لتعزيــز االقتــصادية، مــن قبيــل تــشغيل نظــام الرعايــة االجتماعيــة،  - واالجتماعيــة

 املعلومـات يف  احلاجـة إىل  هـذه الـشروط   وحتـدد  . منو العمالة ومن مث النمو االقتـصادي وتنشيط
 .خر على الصعيد الدويلجمال إحصاءات العمل وختتلف كثريا من بلد إىل آ

ــة        - ٦ ــرارات الفردي ــاك حاجــة إىل إحــصاءات العمــل الختــاذ الق ــى نطــاق أوســع، هن وعل
فاألعمـال التجاريـة تقـيم األسـواق مـن خـالل النظـر إىل         . أصـعدة خمتلفـة  مدىوالتنظيمية على 

تخدم ويــس .األرقــام املتــصلة باجملــاالت احملليــة وخــصائص األفــراد واملنافــسني يف هــذه اجملــاالت 
 النقابـــات العماليـــة، إحـــصاءات العمـــل لتحديـــد جمموعـــة مـــن خـــصائص وضـــمنهماألفـــراد، 

 .الوظائف، مبا يف ذلك عند وجود شواغر، وساعات العمل ومستويات األجور
، نظــرا الســتمرار   يةوســتبقى إحــصاءات العمــل مهمــة يف فهــم االجتاهــات املــستقبل        - ٧

 مـسألة تـشكل  العوملـة   ومـن الواضـح أن     .ألفراد هلـا  التغريات يف طبيعة العمل وطريقة استجابة ا      
 للمستقبل ولكنها ال ختـضع للتغطيـة بقـدر كـبري مـن التفـصيل يف هـذا االسـتعراض ألن          ةرئيسي

وجـه  وميكن تصور العوملة على أهنا عملية متعـددة األ  .آثارها أوسع بكثري من إحصاءات العمل
ــي ــوجي    ريلتغـ ــصادي والتكنولـ ــصعيد االقتـ ــى الـ ــي علـ ــاح    هيكلـ ــصف بانفتـ ــاعي، يتـ واالجتمـ

وهنـاك مـن    . والعمـال األجانـب  ة األجنبيـ أمـام التجـارة ورؤوس األمـوال   االقتصاديات الوطنيـة  
كون هلـا حتمـا آثـار     ت الـيت سـ    ،رياتيحيث إحصاءات العمل عدد من اجلوانب املهمة هلـذه التغـ          

 مـن  ملـدى الواسـع  ا ومـن بينـها   .علـى االحتياجـات مـن البيانـات الوطنيـة والدوليـة يف املـستقبل       
مـستوى التكامـل املـايل، وحتـديات        ارتفـاع   اآلثار االجتماعية واالقتصادية على الـسكان، وأثـر         

 .قياس حركة العمل عرب احلدود الوطنية
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ويعــد  . أمهيـة حيويــة إلحـصائيي العمـل   ييـاس الــسكان املقـيمني يف أي بلــد ذ  ويعـد ق  - ٨
 . اخلـرباء يف ميـدان إحـصاءات الـسكان    ايقـوم هبـ  تسجيل تنقل املهاجرين مسألة عامليـة أخـرى   

 سـرعة التعـديالت يف سـوق        حيـث  املسائل ذات الصلة بإحصاءات العمل من        إىلوميكن النظر   
ومــن ناحيــة معاجلــة املــسائل   .العمــل للتكيــف مــع القيــود الناشــئة املتــصلة بــالعرض والطلــب   

ضع هنج موحد لقيـاس     الرئيسية للمستقبل، ينبغي أن يتمثل أحد أهم اجلوانب يف البحث عن و           
 . معايري األمم املتحدة للهجرة الطويلة األجلباإلضافة إىلاهلجرة القصرية األجل، 

 
 مؤشرات إحصاءات العمل - باء 

إن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب    - ٩
ة الرئيسية املعنية بتجميع مؤشـرات      اإلحصائي للجماعات األوروبية ثالث من املنظمات الدولي      

 بــدور مهــم يف هــذا اجملــال، ويــضطلع عــدد مــن املنظمــات األخــرى أيــضا  .إحــصاءات العمــل
ويركـز   .فيهـا الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة وصـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل           مبا

ــة ومنظمــة التعــاون والتنم      ــدان  االســتعراض أساســا علــى عمــل منظمــة العمــل الدولي ــة يف املي ي
 ونطـاق   ة هـذه املؤسـسات    االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة نظـرا لعـضوي          

ويـرد يف وثيقـة املعلومـات األساسـية مـوجز لألنـشطة        .إحـصاءات العمـل  ب فيما يتعلـق أنشطتها 
 .اإلحصائية الرئيسية هلذه املنظمات الثالث

قيــسها منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة ورغــم وجــود بعــض املؤشــرات املــشتركة الــيت ت  - ١٠
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، فــإن هنــاك 

ويف الظروف  . أكثر اتصاال بنطاق مسؤولية كل منهالكوهناأيضا مؤشرات تنفرد هبا كل منظمة 
إىل حـد كـبري     ؤشـرات متـشاهبة     املثالية، ستـستخدم منظمـات دوليـة خمتلفـة نفـس املؤشـرات أو م              

غري أن الواقـع هـو أن    .االتساق وقابلية املقارنةتتعلق بجلمع املعلومات عن سوق العمل ألسباب 
 ومن مث فإن اإلحـصاءات الـيت جتمعهـا قـد ختتلـف اختالفـا                ،ملختلف املنظمات احتياجاهتا اخلاصة   

ــان إجــراء   التفــسري عــن املنظمــات األخــرى، ممــا يتعــذر معــه يف   مــن حيــث طفيفــا   بعــض األحي
 مؤشـرا رئيـسيا يف املؤشـرات الرئيـسية     ٢٠وملنظمـة العمـل الدوليـة قائمـة مكونـة مـن        .مقارنات

وتـرد   .حامسـة تعتربهـا  اليت  ولكن منظمات أخرى جتد صعوبة يف حتديد املؤشرات ،لسوق العمل
ليــة ومنظمــة يف وثيقــة املعلومــات األساســية قائمــة للمؤشــرات املــشتركة بــني منظمــة العمــل الدو

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

ــة و  تلقــى و - ١١ ــة والبطال ــة للعمال انظــر وثيقــة  (عــدم النــشاطتعــاريف منظمــة العمــل الدولي
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي        قبوال من   ) املعلومات األساسية 

 تفسريات خمتلفة، خاصة عنـدما تكـون املبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة      هلالجماعات األوروبية ولكن  ل
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يختلف سن العمل على سبيل املثال من بلد إىل بلد نظـرا الخـتالف سـن    ف .العمل الدولية واسعة
، ومبا أن منظمة العمل الدولية ال تذكر حدا أدىن للسن يف تعريف العمالة . املدرسة والتقاعدترك

ويـستخدم املكتـب اإلحـصائي     .، حـسب البلـد   سـنة ١٦و  ١٤ بـني  يتـراوح فإن ذلـك ميكـن أن   
مــع بعــض ( لتحديــد ســن العمــل “ ســنة١٥أكثــر مــن ”للجماعــات األوروبيــة املــدى العمــري  

، بينما تـستخدم منظمـة التعـاون والتنميـة          )االحنرافات الطفيفة يف عدد قليل من البلدان األوروبية       
ويطبـق املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      .“ سـنة ٦٤ إىل ١٦”مـن  صادي املـدى  يف امليـدان االقتـ  

 ).سنة “٧٤ إىل ١٥من ”أي (األوروبية أيضا قيود السن على العاطلني 

 .غري املتفرغني بني املنظمات مؤشر العاملني تباينا تعرفومن املؤشرات األخرى اليت  - ١٢

العمـل بعـض    بـشأن   تفاقيـة   اال ورد يف    ، كمـا  غـري متفـرغ   فتعريف منظمة العمل الدوليـة لعامـل        
 تقــل ســاعات عملــه العاديــة عــن ســاعات العمــل العاديــة   شــخص مــستخدم”، هــو )١(الوقــت

 .غــري أنــه لــيس املقــصود أن يكــون هــذا تعريفــا إحــصائيا  .“للعــاملني طيلــة الوقــت املمــاثلني

 علـى    املتفـرغني  غـري وباملقارنة، تعرف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي العـاملني               
 . ساعة يف األسبوع يف وظيفتهم الرئيـسية ٣٠أهنم األشخاص الذين يعملون يف العادة أقل من 

ويشترط املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية من دراسـات االحتـاد األورويب االستقـصائية             
بني، بـدال   علـى أسـاس اإلبـالغ الـذايت للمـستجي       غـري املتفـرغني   للقوى العاملة أن حتدد العاملني      

ومـن املـستحيل تقريبـا التمييـز بـشكل أدق بـني العمـل         .من أن تستند إىل عتبة لساعات العمـل 
سـاعات العمـل بـني      يف  الختالفـات   ل نظـرا    على أساس التفرغ   والعمل   على أساس عدم التفرغ   

 إحـصاءات مماثلـة   وإلصـدار  . الـصناعة نوعالدول األعضاء واالختالفات يف التوزيعات حسب 
، على الوكاالت الوطنيـة أن تقـوم باملزيـد مـن العمـل لفهـم              على أساس عدم التفرغ   ل  عن العم 
 أكثـر عالقـة بقيـاس االرتبـاط بـسوق      على أساس عدم التفـرغ   ذلك لألفراد ألن العمل      هما يعني 

 للدراسـة االستقـصائية للقـوى    حديثوأشار حتليل  .العمل منه بتصنيف جمموع ساعات العمل
 العمل على أساس عدم التفـرغ أو التفـرغ  فصل بني الأن جمرد إىل  )٢(تحدةالعاملة يف اململكة امل 

 .ال يعكس بشكل مالئم مدى تنوع أمناط العمل القائمة داخل قوى العمل

ومـن بـني    .وتعتمد املقارنات الدولية على متاسك املدخالت الواردة من البلدان املختلفة - ١٣
 املمارسـات الوطنيـة  ف .يف السكان الناشطني اقتـصاديا األمثلة على ذلك آثار االختالفات يف تعار

 بني البلدان، كما ميكن مالحظة ذلك من معاملة اجملموعات من قبيل القوات املـسلحة أو                ختتلف

__________ 
 .١٩٩٤ بشأن العمل بعض الوقت، ٧٥االتفاقية  )١( 
 Walling, A, Understanding statistics on full-time/part-time employment, Economic and Labour: انظـر  )٢( 

Market Review, Vol 1, No.2, February 2007. 
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ــشطة        ــاملني يف أن ــصليني أو األشــخاص الع ــال الف ــة أو العم ــاحثني عــن أول وظيف األشــخاص الب
، تـدرج كـل هـذه اجملموعـات أو بعـضها          فـي بعـض البلـدان     ف .على أساس عدم التفـرغ    اقتصادية  

ولكـن علـى العمـوم،     .غري نـشطة ضمن الناشطني اقتصاديا بينما تعامل يف بلدان أخرى على أهنا 
ال تتضمن البيانات املتعلقة بالسكان الناشطني اقتصاديا األشخاص املنشغلني فقـط باملهـام املرتليـة               

املتقاعـدين،  و اجلماعيـة، ونـزالء املؤسـسات،        األسر املعيشية  اخلاصة، وأعضاء    أسرهم املعيشية يف  
 .واألشــخاص الــذين يعيــشون كليــة بإمكانيــاهتم اخلاصــة، واألشــخاص املعــالني بــشكل كامــل   

 . املختلفةيعامل األشخاص املسرحون مؤقتا أيضا بنفس الطريقة يف البلدان وال

قائمــة مــن معياريــة ألهنــا ال تعطــي تعــاريف ليــست تعــاريف منظمــة العمــل الدوليــة  و - ١٤
فيمكن االلتـزام بتعريـف البطالـة علـى حنـو نـاجح عنـد         .طرحهااليت ينبغي األسئلة االستقصائية 

 قـصور  أوجـه غـري أن هنـاك    .استخدام دراسة استقصائية للقوى العاملة تتعلـق باألسـر املعيـشية   
 يـؤدي يف  اممـ يف استخدام البيانات اإلدارية لتقـدمي األرقـام وفقـا هلـذا التعريـف للبطالـة،          عديدة  

 .ن تقديرات مستوى البطالة احلقيقيالغالب إىل التقليل م
عمـل يف الفتـرة     ال لبدء   مستعدين العاطلني   ه جيب جعل  نأمنظمة العمل الدولية    وتوضح   - ١٥

 هــذه يــد، ولكــن ميكــن متد)حــصاءات اإلهامنــللدراســة االستقــصائية الــيت اســُتمدت  (ةاملرجعيــ
 يحــصائ املكتــب اإل ويعــّرف.مــرذا لــزم األإ حقــة هلــاال  ســابقة أوفتــراتلتــشمل  أكثــرالفتــرة 

ء  لبـد  ستعدونل املـ  ا العمـ  بـأهنم أولئـك    ة العمال املستعدين يف حينـه للعمـل       وروبي األ عاتاجملل
 للبحـث   “ةاحملـدد  خـرية الفتـرة األ  ” يعّرفكما  . ةسبوعني من الفترة املرجعي   أيف غضون    العمل

وخـالل هـذه   .  املتعلقـة بالدراسـة االستقـصائية   مقابلـة ربعة السابقة لل  سابيع األ  األ بأهناعن عمل   
اء معيـار   سـتيف جل ا أقل للعثور على عمل من       على األ  ة واحد ةطريقة نشط ب ينبغي القيام    ،الفترة

 .“الباحثني عن عمل”
  علــى الــصعيدملرأة غــري قابلــة للمقارنــةاصــة بــاخل امعــدالت النــشاطوكــثريا مــا تكــون  - ١٦
و أ املـزارع     يف ساعدةيد امل من النساء    عداد كبرية نسبياً  أ تقدملبلدان  دويل، ألنه يف كثري من ا     ال

 املعايري املعتمـدة لتحديـد      من حيث جر، وختتلف البلدان    أ دون   ةليئيف غريها من املؤسسات العا    
هـي  بعض البلـدان فقـط      و.  يف عداد النشطني اقتصاديا    تمالا الع ؤالء ه  إمكانية احتساب  مدى
. كثـر مـن ثلـث يـوم عمـل عـادي           أل الـذين يعملـون      العاملني املـسامهني  أفراد األسرة    درجتاليت  

 لـشباب بـسبب االختالفـات     اصـة با  خلامقارنـة معـدالت النـشاط       توخي احلذر عنـد     كما ينبغي   
الـذين مل يـسبق أن       العـاطلني و،  أفراد األسرة العاملني املـسامهني     بني البلدان يف معاملة      املوجودة
 .بدوام جزئي  اقتصاديةةنشطأ سون الذين ميار، والطالبوااسُتخدم
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 علــى الــصعيد بــني املفــاهيم والتعــاريف ةحــرز قــدر هائــل مــن التقــدم يف املواءمــ أُقــد و - ١٧
ــ  ة تعزيــز مواءمــ وســيظل.عمــال منظمــة العمــل الدوليــة أســاس مــن خــالل  ألابدويل، وذلــك ال
 يف  هاونـشر  القابلـة للمقارنـة   حصاءات العمـل    إ مجع    عملييت شكل جزءا رئيسيا من   يدخالت  امل

جـل  أ بلـد مـن       كـل   مـع  مباشـر ل املستقبل على العمل بـشكل       اعمأ تنصبن  أجيب  و. املستقبل
سـيتحقق قـدر    ىل ذلـك، إضـافة  وباإل.  كلمـا كـان ذلـك ممكنـا     ةلئسـ  األ ةتشجيع وتعزيـز مواءمـ    

تكـون  سـية   ساحـصاءات العمـل األ    إ من خالل وضع جمموعة من مؤشـرات         جامسنأكرب من اال  
 .ت الدولية الرئيسية الثالثلوكاالا ة بنيمشترك
 ةيئحـصا  توسـيع نطـاق املعلومـات اإل       إمكانيـة  منظمة العمـل الدوليـة       تبحثن  أينبغي  و - ١٨
منظمــة العمــل الدوليــة، واملكتــب  ( الوكــاالت الدوليــة الرئيــسية الثالثــة  بــني ةاملــشتركنــسقة امل
 وينبغــي). االقتــصادي يف امليـدان   ومنظمـة التعــاون والتنميــة ة،وروبيــ األعــاتاجم لليحـصائ اإل

 يف جمموعــة مــشتركة مــن املؤشــراتوضــع مراعــاة الطــابع العملــي لالقتــصادات وقــدرهتا عنــد  
 .صيغتها النهائية

 مــع  علــى الــصعيد الــدويلحــصاءات العمــل غــري منــسقةإغالبــا مــا تكــون مؤشــرات و - ١٩
 قــضاياالوينبغــي معاجلــة . الــصحة والتعلــيم واالقتــصاد ك ،خــرىأواضــيع اصــة مبخلاؤشــرات امل

 البيانـات   اسـتخدام جل  أ من    بينها  املقارنة بني املعلومات ذات الصلة والتداخل      املتعلقة بإمكانية 
 ا أدنـاه   مبزيـد مـن التفـصيل يف اجلـزء رابعـ           ةلأ هـذه املـس    وسيجري تناول . كفأ استخدام  أ املتاحة

 ادجيـ إيـث  حصاءات العمل من ح إلطار احلايل   اإل على   ادخاهلإ  املمكن تحسينات ال الذي يناقش 
 . خمتلف اجملاالتنيبوثق أ  إحصائيةصالت
ــامج ســية، ساحــصاءات العمــل األإ ة مــننتــاج جمموعــة متناســق إ وخبــصوص - ٢٠ فــإن الربن

يقـدم هـذا الربنـامج    و.  الـصدد ا يف هـذ منوذجـا جيـدا  عـد   ُي)٣(نظمـة العمـل الدوليـة     املعتمد من م  
 ةيئ مـن الدراسـات االستقـصا      ُتقيتة واسـ  تعلق بالعمـل والبطالـ    ت اًساسيأمؤشرا   ١١جمموعة من   

 الـيت   األوسـع وهذه املؤشرات هي جمموعة فرعية من جمموعة املؤشرات       . للقوى العاملة الوطنية  
 املنـاظر ربنـامج  يف الاملؤشـرات   وقد ُعـدلت    . املؤشرات الرئيسية لسوق العمل    نشرة   رت يف صد

 ةمبــادئ التوجيهيــ للشــد تطبيــق ممكــن   أ مــع ة النظريــة مــن الناحيــة تــسقمجلعــل التقــديرات  
ــةةيئحــصااإل ــة   مل الدولي ــسوية   راعــىوت. حــصاءات العمــل إ بــشأننظمــة العمــل الدولي ــة ت عملي

 والعمـــر نطـــاق تغطيـــة الدراســـات االستقـــصائية  يف  املوجـــودةالفـــاتتخ اال علـــىاحلـــسابات
ربنــامج عــدد البلــدان املــشاركة  وقــد زاد ال.  البلــدانفــرادىمة يف  املــستخَدةالفتــرات املرجعيــو
 سيــصبح الربنــامجدويل الــ علــى الــصعيدنتيجــة لتوســيع نطــاق التغطيــة  وبلــدا،  ٣٠ن زيــد عــلي

 .حصاءات العملية إلوهرواضيع اجلاملتعلقة بامل املنسقة للمعلومات ام قّيامصدر
__________ 

 .منظمة العمل الدولية العمالة والبطالة،  بشأننظمة العمل الدوليةالتقديرات القابلة للمقارنة مل )٣( 
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، املنـاظر منظمـة العمـل الدوليـة    برنامج  ة تغطي  نطاق توسيع إمكانية   ينبغي استكشاف و - ٢١
 .ةجنَتزيادة جمموعة املؤشرات امل وألدان املشاركة سواء من حيث زيادة عدد الب

 
 حصاءات العملبإدور املنظمات الدولية املعنية  - جيم 

 اإلحصاءات ونشرهاجتميع ة نشطأ - ١ 
  ونـشرها حصاءات العمـل إتجميع بة عنيجناحات الوكاالت الدولية املتلخيص ال ميكن   - ٢٢

 هـو تـسليط الـضوء علـى          إذا دف هنـا  اهلـ . هـذا ك يف مـوجز استعراضـي مقتـضب       شامل   بشكل
 . عمل هذه الوكاالت يف املستقبليف ا مباشرا تأثريستؤثرجنازات اليت بعض اإل

منظمــة العمــل الدوليــة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة   وتــصدر  - ٢٣
 مؤشــرات ســوق العمــل  شــاملة تتــضمن نــواتجهــاالتعـاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي مجيع 

 .)ساسيةنظر وثيقة املعلومات األلالطالع على مزيد من التفاصيل، ا(
  إذ . بطرائـق خمتلفـة    حصاءات العمـل الدوليـة    إ وُنشر من مع   جُ ا م جودةقاس  ُتن  أميكن  و - ٢٤

 تـها  ومروناهتـ  توقيتـها ودق مثـل ُحـسن   ،د من اخلصائص الرئيسية للبيانـات بعد  اجلودةميكن قياس 
نـه بـالرغم مـن    أىل إجريـت كجـزء مـن هـذا االسـتعراض      أ الـيت    شارت البحوث أقد  و. هاومتاسك
 ١٨ ةانظـر الفقـر    (ةهنـاك بعـض االزدواجيـ     فة واسـعة مـن املعلومـات املتاحـة دوليـا،            طائفـ وجود  
 الـبعض   ة ميكن معاجلـ    اليت ريفا التع يفالفات  تخ جمموعة من املشاكل النامجة عن اال      مثةو). أعاله

 ). أعاله٢١ ةانظر الفقر (ةينظر الة من الناحيةقتساملتقديرات المنها من خالل تعديل 
يف مـن ناحيـة    ا   ونـشره   اجلودة عالية ال حصاءات العمل إاملعيار الرئيسي لتجميع    يتمثل  و - ٢٥

 جمــال هــذا  إال أن.استخدمهالــيت تــفــراد واملنظمــات حــصاءات احتياجــات األ اإلأن تلــيب هــذه
جـراء  إ  هـي  ن أفـضل طريقـة    أرئـي   سبب  وهلـذا الـ   .  بشأنه راءحلصول على توافق يف اآل    اصعب  ي

ــصا  ــة    ةيئدراســة استق ــه للمعاهــد اإلحــصائية الوطني ــق بعمليــ  ةلئســأوتوجي ــوفري ة حمــددة تتعل  ت
 نتـائج االسـتبيان     وتـرد  .لعمليـة اذه  هـ   حتـسني   هبا ميكنية اليت   كيفالالبيانات للوكاالت الدولية و   

 .ةىل جانب التوصيات الالحقإ ا أدناه ثالثزءيف اجل
  ونــشرها بالنــسبةحــصاءات العمــلإ جتميــع ة مــناخــواملتهــداف الرئيــسية  األشابهوتتــ - ٢٦

ــاللمنظمـــات الـــثالث ــراء وتـــشمل .  مجيعهـ   أن تكـــونمقارنـــات بـــني البلـــدان، وضـــمان إجـ
. هـداف احملـددة للمنظمـة     األحتقـق   ذا كانـت    إ مـا    عرفـة  وم ة، وموثوقـ  جدوىحصاءات ذات   اإل

ــ تركيــز خــاص هبــا ون جمــالكــل منظمــة ل غــري أنــه .  خمتلفــة قلــيالها مــصاحلذلك تكــونتيجــة ل
ــة   يهتمســو ــدان ذات بة اصــخلاقــضايا مبختلــف ال املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي البل

 . تركيز منظمة العمل الدوليةال جمضمن  بقدر أكربندرجيا قد هو مالدخل املنخفض، و
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 تقـوم    الـيت  عمـل حـصاءات ال  إفتئت منظمة العمل الدولية تعمل على حتسني نوعية         وما   - ٢٧
، ) اخلامـسة ةالطبعـ  (املؤشرات الرئيسية لـسوق العمـل   خرية من  األ ةفي الطبع ف. ها ونشر هاجبمع

 علـى    وذلـك  لـى بعـض املؤشـرات،      ع  حتـسينات  إدخـال   بني ذلـك   ومن.  عدة حتسينات  أُدخلت
 ةوكانـت هنـاك حتـسينات يف التغطيـ        . قارنـة عـرب البلـدان     املمن األسـهل    يكون  وجه اخلصوص ل  

 مجـع    احلاصـلة يف عملـيت      املعلومات يف الوقت املناسب نظرا للتغريات      يف مدى توفري  وفية  اجلغرا
 .تهاومعاجل املعلومات

 جتميـع البيانـات   جمـال أنـشطة   منظمة العمل الدولية يف    هاكرب القضايا اليت تواجه   أومن   - ٢٨
وليـة  حب ملتعلق ا  االستبيان السنوي   أُرسل ،٢٠٠٦في عام   ف. ا عدم االستجابة من البلدان    هونشر

مل جتـب عليـه بالكامـل     بلـدا و ٢٣٢ىل إإحصاءات العمل الـصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة             
.  جزئيـة  إجابـات  املائـة     يف ٥٠ تقـارب   نسبة أجابتبينما   من البلدان     تقريبا ملائةيف ا  ٢٠ سوى

ة يـ عونن  بـشأ  تقييمـات    علـى إجـراء   ن هذا يؤثر على قدرة منظمة العمل الدولية         أومن الواضح   
ضــافية مرتبطــة إهنــاك مــشاكل و.  عليــهجابــة اإلالــيت مل تــستطعحــصاءات العمــل يف البلــدان إ

لفتــرات عــن ا أو  املطلــوبشكلالــن بعــض البلــدان غــري قــادرة علــى تقــدمي املعلومــات يف بكــو
ــة  ــة املطلوب ــسيالء اجــزومــن بــني األ . الزمني ــييت ةرئي ــة اجلــود  يف عمل  عــن ة مجــع معلومــات عالي

 وأسـاليب  ها دقيقـة عـن مـصادر   توضـيحية   القدرة على توفري بيانـات  نشرها و حصاءات العمل إ
 يف بعـض هـذه       املعلومـات  نأ إىلهـذا االسـتعراض     أُجريـت مـن أجـل       ث  و حبـ   وأشارت .هامجع

 .جراء مقارنات على الصعيد الدويلإ ياتنامكإ  مندحيا مم ،و غري كافيةأاحلاالت حمدودة 
 دلابــلتبحـث عـن وسـائل     أن تكـاالت الدوليـة أيـضا   لول  ينبغـي ،ةلأملعاجلـة هـذه املـس   و - ٢٩

جـراء مقارنـات علـى الـصعيد     إ سريحـصاءات العمـل لتيـ   إمـا يتعلـق جبمـع        أفضل املمارسات يف  
 عـدة مـرات،     ها البيانات مرة واحدة واستخدام    جتميعوسيشمل ذلك استخدام مفهوم     . الدويل

 البلـدان  امللقـى علـى عـاتق    عـبء ال  مـن  عمليـة مجـع البيانـات وخيفـف       ب من شأنه أن يعجل      هذاو
 وسـائل التـصدي     إحـدى ذا كانت   إ يف ما    نظر ت أن منظمة العمل الدولية      ويتعني على  .عضاءاأل
نظــام تبــادل  البيانــات ونــشرها، علــى غــرار تجميــعد ليــ نظــام وحقيــطب تيف  األمــر تكمــنهلــذا

 هبـدف تعزيـز     ٢٠٠١  عـام   يف  العمل هبـذا النظـام     بدأ (التوضيحيةالبيانات اإلحصائية والبيانات    
 مـن خـالل      وذلـك  ،ة لتجنـب االزدواجيـ    دةيـ للبيانـات اجل   فعـال التبـادل   التوجيهات و العايري و امل

ــا  ــةتاســتخدام التكنولوجي ــيتنظمــاتامل ومــن بــني . ) احلديث ــادرة املــ   ال  صرف ترعــى هــذه املب
صــندوق النقــد الــدويل،   وورويب، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،    املركــزي األ

 ، التـسويات الدوليـة    مـصرف البنك الدويل، و  و االقتصادي،    والتنمية يف امليدان    التعاون منظمةو
 علـى    الوطنيـة  ةيئحـصا  تـشجيع الوكـاالت الدوليـة والوكـاالت اإل          ومن شـأن   ).مم املتحدة واأل
ل جلنـة  اعمـ أ، ودعـم  توضـيحية نظام تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات ال      شبيه ب  نظام   ادمعتا
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 التقـدم   ساعد علـى إحـراز مزيـد مـن        ن ي أ،  اإلحصائية ةلشعبل ة التابعة يئحصا اإل ةنشطتنسيق األ 
ن يـساعد  أيـضا  أومـن شـأنه   . هاحصاءات العمـل ونـشر  إ عملية مجع املعلومات عن حتسنيحنو  

  اإلحــصاءات جمــاالت يف أخــرىحــصاءاتإنــب اىل جإحــصاءات العمــل إيف مجــع واســتخدام 
 .ذات الصلة الجتماعيةحصاءات ااإلة وياالقتصادية واملالية والتجار

 تجميـع د ليـ  نظـام وح  اعتمـاد عشجي تـ  سـبل ن تنظـر يف أنظمـة العمـل الدوليـة     ينبغي مل و - ٣٠
نظام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانـات      حصاءات العمل ونشرها، على غرار      إاملعلومات عن   
 .التوضيحية

 الدوليـة يف املـدى الطويـل         الوكـاالت   الـيت تتوخاهـا    هدافاأل وجيب أن يكون من بني     - ٣١
  يف الوقـت الـراهن     قـادرة ال يف البلـدان غـري       تمعحصاءات العمل اليت جُ   إة  جود و ةحتسني تغطي 

 يف  لكـن رمبـا سـيكون   .لجداول الزمنية املطلوبـة وفقا ل وشكال املطلوبةاألب األرقام   راإصدعلى  
 . الكـبرية  ن املراحـل  مـ  عـدد    منظـور  عمليـة مجـع البيانـات مـن           إىل رالنظـ  يـربر ما  جل القصري   األ

 : هذه املراحلة مثال على طبيعويتضح أدناه
 ؛ يف الشكل املطلوبهاميقادرة على تقدالمجع البيانات من البلدان  )أ( 
أن قادرة على القيام بذلك، ينبغي ملنظمة العمل الدوليـة          البالنسبة للبلدان غري     )ب( 
 حيثمـا كـان   ومـا إىل ذلـك،  ة خمتلفـة  ريف وفترات زمنيـ ا تع وفق مجع املعلومات    ةمكانيإ تبحث

 ؛ذلك ممكنا
نظمـة  ينبغـي مل  ،  على حد سواء   ٢ و   ١ تني يف اجملموع   املوجودة نالبلدل لنسبةاب )ج( 

ني لِمع متاحة بـسهولة للمـست  ةناسبامل التوضيحيةالبيانات   تعمل على أن تكون نأالعمل الدولية   
 ة؛ مقارنةيأ ند إجراءع  مجع البياناتةاالختالفات يف منهجيأن تراعى لضمان 
جـراء  إ إمكانيـة  ، يف قتضى احلـال  حيثما ا ينبغي ملنظمة العمل الدولية أن تنظر،        )د( 

 . من البلدان أصغر من جمموعة املستقاة مقارنة املؤشراتةمكانيإ ادةيز لداخلهاتعديالت 
ها بويبـ وتحـصاءات العمـل     إن تعيد النظر يف أساليب مجع       أنظمة العمل الدولية    ينبغي مل  - ٣٢
 هنـج    اعتمـاد   علـى   األمـر   ينطـوي هـذا    قـد و.  لضمان أفضل مستويات ممكنة لالستجابة     هاونشر
إمكانيـة  كـرب مـن     أحتقيـق قـدر      لياً مـن أجـ    رقام داخل  لتعديل األ   املعتمد عالهأن   املبيّ لنهجمماثل ل 

ت بيانـات املتاحـة مـن البلـدان ذا    ال كـل  مجـع   يـساعد علـى   مـن شـأنه أن  هو مـا ، و  بينها ملقارنةا
 .ةاملوارد احملدود
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  يف جمال التطويرالدولية لوكاالتالذي تقوم به ا العمل - ٢ 
تعــد األهــداف املــشتركة الــواردة يف برنــامج تــوفري العمــل الالئــق مــن بــني التطــورات    - ٣٣

، وهو يـوفر  ١٩٩٩وقد طُرح هذا املفهوم يف عام  . يف منظمة العمل الدوليةالرئيسيةاملفاهيمية 
ويعــرف هــذا املفهــوم بأنــه  .اإلحــصاءات وتطويرهــا داخــل املنظمــة وخارجهــا إطــارا لتكامــل 

ومن بـني   . “العمل املنتج يف ظل أوضاع تتسم باحلرية واإلنصاف واألمن والكرامة اإلنسانية          ”
ونظـرا   ومـع ذلـك،   .الصعوبات أن تطبيق مفهوم اللياقة على النشاط االقتصادي حيتمل التأويل

، العمالــة واسـعة مـن مؤشـرات سـوق     تـضم جمموعــة  “ق العمـل املؤشـرات الرئيـسية لـسو   ”ألن
 .فهي مفيدة يف تقييم العديد من القضايا املتعلقة بربنامج توفري العمل الالئق

 حتقيــق حيويــة لرصــد التقــدم احملــرز يف     الرئيــسية لــسوق العمــل  كمــا أن املؤشــرات  - ٣٤
 أمـاكن وجـود نقـص يف    حتديـد  وميكن هلذه املؤشرات أن تـساعد يف  .األهداف اإلمنائية لأللفية

 عند قياسه لـيس فقـط يف إطـار األفـراد العـاملني الـذين ال ميكنـهم رغـم                  ال سيما العمل الالئق،   
ذلــك انتــشال أنفــسهم مــن مــستنقع الفقــر بــل أيــضا يف إطــار نوعيــة العمــل أو انعــدام العمــل     

 .اإلطالق على
اد نـسخة مـستكملة مـن       بإعـد التزمـت    منظمـة العمـل الدوليـة        فـإن عالوة علـى ذلـك،       - ٣٥

، وهو الوقـت الـذي سـتقوم فيـه     ٢٠٠٧ حبلول هناية عام )٨٨ (التصنيف الدويل املوحد للمهن   
 ).E/CN.3/2008/28انظر  (٢٠١٠البلدان بإدماج استعداداهتا جلولة التعداد السكاين عام 

، مـل الع الدوليـة لقيـاس إحـصاءات    املعـايري ومنظمة العمل الدولية مـسؤولة عـن إعـداد        - ٣٦
 مـن أجـل  ومـن الـضروري مواصـلة هـذا العمـل       .وزيادة قابليتها للمقارنة علـى الـصعيد الـدويل   

غـري أن هـذا االسـتعراض قـد      .توفري اإلطار الذي ميكن إصدار إحصاءات العمل املنـسقة حولـه  
 . وإعـدادها وإقرارهـا  املعـايري سلط الضوء على احلاجة إىل تعجيل العملية الـيت يـتم هبـا مناقـشة     

 .يتضمن ذلك إعداد أفرقة اخلرباء، علـى غـرار فرقـة بـاريس، للعمـل علـى قـضايا الـساعة        وقد 

 موضـوع  يف إطـار  ١٩٩٧وقد أنشئت فرقة مدينـة بـاريس حتـت رعايـة األمـم املتحـدة يف عـام           
وهي فرقة تبادل غري رمسية، وأعضاؤها خرباء إحصاءات عماليـة   .العمالة والتعويضات الشامل

  الفرقـة ويف السنوات األخرية ركـزت  . الوطنية أو املنظمات الدوليةاتءينتمون ملعاهد اإلحصا
على إعداد مسودة قرار املؤمتر الدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة بـشأن قيـاس وقـت العمـل،                    

كمـا جـرت مناقـشات      . ٢٠٠٨يف عـام    الـدويل   والذي سيعرض على االجتماع التايل للمـؤمتر        
، نقـص االسـتخدام  ويتضمن ذلك  .شيوخة القوى العاملةأيضا بشأن مسائل بعينها ذات صلة ب

وقــد بــّين  .علــى املؤشــراتوتأثريهــا اهليكــل الــسكاين ب اإلســقاطات املتعلّقــةوأمنــاط التقاعــد، و
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العمل الذي تقوم به فرقة باريس أن قضايا بعينها ميكن مناقشتها يف إطـار فرقـة أقـل عـددا مـن                      
 . يف منتدى تعاوين البلدان املعنية، وإعداد املقترحاتممثلي
ولــدى منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي تعزيــزات شــىت يف إحــصاءات     - ٣٧

؛ ومنها توفري املزيد من املعلومـات األساسـية         ٢٠٠٧سوق العمالة من املزمع أن جتريها يف عام         
ت القـوة   مقارنة جمموعات العمالة الرئيسية، وأسباب أوجه االخـتالف بـني بيانـا           إمكانية  حول  

عـدد  مناشـدة  وهناك حتسن آخر يتمثل يف  .العاملة والتقديرات اليت جيمعها احملاسبون الوطنيون
 .ضئيل من البلدان البطيئة يف الرد على االستفتاء السنوي أن تعجل من ردها

وتتضمن األنشطة اليت جيريهـا حاليـا املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة بـشأن                  - ٣٨
ضـمان جـودة الدراسـات االستقـصائية للقـوى       : مـا يلـي  سوق العمالةصاءات حتسني نوعية إح

 للدراســات االستقــصائية خمصــصة؛ وإعــداد منــاذج القوميــةالعاملــة، واالتــساق مــع احلــسابات  
تتنـاول معـامل أو تفـاعالت معينـة لـسوق العمالـة مـع اجملـاالت األخـرى؛ وإجنـاز                     للقوى العاملة   

 تـصنيف اجتمـاعي واقتـصادي أورويب وتنفيـذ      إجياد؛ و رةالوظائف الشاغ إحصاءات فصلية عن    
للتصنيف اإلحصائي لألنـشطة االقتـصادية يف اجلماعـات األوروبيـة؛            ٢تصنيف نشاط املراجعة    

  .وحتديد نظام مؤشرات جلودة االستخدام
 حتـسينات  إدخـال  مثـاال علـى   للوظائف الشاغرةوميكن اعتبار إعداد إحصاءات فصلية       - ٣٩

ومـن املتوقـع أن يعتمـد الربملـان      .عيـة يف إطـار قيـاس عناصـر الطلـب علـى العمالـة       مهمة يف النو
 بالوظـائف الـشاغرة   اإلحـصاءات الفـصلية اخلاصـة       معـين ب  اقتراحا لالئحة جملـس     قريبا  يب  واألور

 الوظـائف الـشاغرة   ذلك اإلطار إلصدار إحصاءات     حيدد  ويقترح أن   . داخل اجلماعة األوروبية  
 .ويقترح أيضا وضع الئحة تنفيذية لتحديد التفاصيل األخرى .د األورويباالحتايف كافة أحناء 

وتقــدم أغلبيــة الــدول األعــضاء بالفعــل معظــم اإلحــصاءات الــضرورية إىل املكتــب اإلحــصائي   
 املواءمـة للجماعات األوروبية على أساس طوعي، رغم احلاجة إىل بذل جهود شىت حنو زيـادة               

 .للوائحاالمتثال من أجل 
نظمة العمل الدولية أن تعمل مع الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، ومنظمـة             ملبغي  ين - ٤٠

التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مـن أجـل                   
 : عن طريقأعمال التطويرحتسني عملية تنسيق 

  صاءات العمالة؛ إحمواضيع املشاركة يف احلاليةالعمل مع أفرقة املدن  )أ( 

 .البارزةقضايا الأجل العمل على من التوسع يف نطاق استخدام أفرقة اخلرباء  )ب( 
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 التقنية املساعدة - ٣ 
يقدم املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة املـساعدة التقنيـة للـدول غـري األعـضاء                  - ٤١

ن البحــر املتوســط، وبلــدان بلــدا(يف االحتــاد األورويب، خاصــة البلــدان ذات الــروابط اجلغرافيــة 
وال يقتــصر هــذا  .، بـل أيــضا أمريكــا الالتينيـة وآســيا وســائر األقـاليم   )بــاوالبلقـان، وشــرق أور 

التعاون على إحصاءات سـوق العمالـة بـل يغطـي أيـضا العديـد مـن سـائر اجملـاالت اإلحـصائية                       
 .املؤسسيةواملنظمات 

ــشر  ٢٠٠٣ويف عــام  - ٤٢ ــة وال اكة يف اإلحــصاء مــن أجــل  ، عقــدت منظمــة العمــل الدولي
ــة يف القــرن  ــاء القــدرات اخلاصــة       التنمي ــشأن بن ــة دراســية مــشتركة ب احلــادي والعــشرين حلق

 واستهدفت احللقة الدراسية حتديد املـشاكل الـشائعة يف إعـداد الـنظم      .)٤(باإلحصاءات العمالية 
القـــدرات املـــستدامة إلحـــصاءات العمالـــة، واقتـــراح بعـــض االســـتراتيجيات املـــستقبلية لبنـــاء   

 على إحدى القضايا اليت حتددت أن نظم إحصاءات العمالـة ال يـتم التنـسيق    ومثال .اإلحصائية
 يواجــه ومــن مث ال تعمــم داخــل القطــر الواحــد، التعــاريفأن وفيمــا بينــها يف أغلــب األحــوال 

قـاليم أو فتـرات   ألاملستخدمون مشاكل يف التوفيق بني اإلحصاءات الناجتة عن مصادر خمتلفـة و         
التطورات املستقبلية قيام كـل بلـد باسـتعراض نظـم     ب املتعلقةوتضمنت التوصيات  .منية خمتلفةز

 سنوات، مـع التركيـز علـى        ٥إحصاءات العمالة على الصعيد الوطين، واليت ينبغي حتديثها كل          
ويف الــسنوات األخــرية، قــام إحــصائيو منظمــة العمــل الدوليــة   .التــدريب لكفالــة االســتمرارية

  .يف إجراء تلك االستعراضات)  والصني ونيبالزمبابوي(دد من البلدان مبساعدة ع
وتقــدم منظمــة العمــل الدوليــة قــدرا كــبريا مــن املــساعدة التقنيــة ألعــضائها عــن طريــق  - ٤٣

 اخلرباء واألدلة التقنية واملبادئ التوجيهية والتدريب ملساعدة البلـدان علـى تطبيـق              مشورةتقدمي  
وتغطـي املـساعدة جمـال إحـصاءات      .يعول عليهـا إلنتاج الفعال إلحصاءات املعايري املطلوبة يف ا

وتــسوية  مــن قبيــل إصــالح قــانون العمالــة وإدارة العمالــة  ذات الــصلةســوق العمالــة واملــسائل 
وهنـــاك ميـــل حنـــو تكييـــف التوجيهـــات  . الـــوعي االســـتخدام وزيـــادةاتالرتاعـــات وسياســـ
مــن خــالل البعثــات أو اهليئــات فقــط ها لــيس مــة القــدرات الوطنيــة، وتقــدميءواإلرشــادات ملال

غري أن مـوارد هـذا النـوع     .االستشارية بل أيضا من خالل املراسالت واالتصاالت االلكترونية
 - ، كمــا أشــري يف حلقــة منظمــة العمــل الدوليــة  حمــدودة بــل آخــذة يف التنــاقص مــن املــساعدة

 .لبناء القدراتشرين احلادي والع الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن

__________ 
احلــادي  الــشراكة يف اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن-تقريــر حــول حلقــة عمــل منظمــة العمــل الدوليــة )٤( 

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣العمالية، جنيف، والعشرين بشأن بناء القدرات لإلحصاءات 
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وتقوم بـرامج البحـوث والتـدريب والتعلـيم واملنـشورات املكثفـة بتعزيـز أنـشطة وضـع             - ٤٤
الدوليـة   ويف إطار ذلك، تدير منظمة العمل .املعايري والتعاون التقين داخل منظمة العمل الدولية

 تعــزز ســعي  هبــدف تقــدمي التــدريب يف املوضــوعات الــيت  واملركــز الــدويل للتــدريب يف تورينــ 
 يعمـل املركـز   ، الـدورات التدريبيـة  عقـد وعـالوة علـى    .املنظمة لتحقيـق العمـل الالئـق للجميـع    

 دورة ٣٥٠ املركـز أكثـر مـن    يـنظم و .عـن بعـد  تدريبيـة للتعلـيم    دورات ينظمأيضا كملتقى، و
 دورات عــن إحــصاءات العمالــة ونظــم يــشمل ذلــكو . فــرد٨ ٠٠٠ يبلــغسـنويا لعــدد إمجــايل  

  . العمالة وحتليل سوق العمالةمعلومات سوق
 . بناء القـدرات اإلحـصائية     لربنامجوميكن اعتبار هذا النوع من التدريب جزءا مكمال          - ٤٥
ألنــشطة منظمــة العمــل الدوليــة مــؤخرا مراجعــة خارجيــة للحــسابات أجريــت عمليــة قامــت و

 الفنـيني يف كـل      املتصلة بإنتاج اإلحصاءات بتسليط الضوء على احلاجة إىل املزيد مـن املـوظفني            
وعـالوة   .ويهدف هذا إىل توفري املساعدة التقنية اإلضافية للبلـدان  .من املقر واملكاتب اإلقليمية

 بضرورة أن يتوفر يف كل مكتب إقليمي موظف فين واحـد             عملية املراجعة  على ذلك، أوصت  
 .اتومجــع البيانــ علــى األقــل متخــصص يف معــايري وأســاليب تــصميم الدراســات االستقــصائية 

 مــع منظمــة العمــل الدوليــة إىل أنــه يف ظــل ميزانيــة املنظمــة    الــيت أجريــتوأشــارت املناقــشات
 .املوارد اخلارجية  دعم مناملنعدمة النمو ستكون هناك حاجة إىل

ــة للممارســني يف املعاهــد اإلحــصائية      - ٤٦ ــوفري املــساعدة التقني ــة ت وينبغــي اســتعراض عملي
وسـتقوم   . يف تنفيذ إحـصاءات العمالـة علـى الـصعيد الـدويل     الوطنية وسائر املنظمات املشاركة

 .هبذا االستعراض منظمة العمل الدولية، وسيتضمن اخلرباء املعنـيني يف سـائر املنظمـات الدوليـة               
وسيكون حتسني تغطية إحصاءات العمالة يف البلدان اليت ال يتوفر فيها استقصاء عمالـة بـشكل              

مـا يف هـذا االسـتعراض، ومـن الـضروري إجـراء تقيـيم               منتظم وموثـوق أو مـا يعادلـه جـزءا مه          
 .لتحقيق ذلكالالزمني للموظفني اإلضافيني 

 
 وضع املعايري ودور منظمة العمل الدولية -دال  

ومعـايري العمالـة يف    .تضطلع املنظمة بدور رئيسي يف إطار وضع معايري العمالة الدولية - ٤٧
وتغطـي املعـايري نطاقـا     .ع األفراد يف بيئة العمـل  قواعد حتكم كيفية التعامل م هيأبسط صورها

كمـا أهنـا    . مـا خيـص حقـوق اإلنـسان األساسـية يف جمـال العمـل       ال سـيما ، املواضـيع واسعا من 
 واألجـور   ،تغطي أيضا اإلدارة اجليدة، مثـل التفتـيش وإدارة العمالـة، وكفالـة دفـع أجـر العمـل                  

 .ؤمتر العمـل الـدويل  ملـ  اتفاقـات وتوصـيات   نشأت معـايري العمالـة الدوليـة يف شـكل    قد و .الدنيا
وقد اعتمد مـؤمتر     . عليها تصديقهوتصبح هذه االتفاقات جزءا من اإلطار القانوين للبلد مبجرد          



E/CN.3/2008/2
 

16 07-64479 
 

اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن          ) اجلمعيـة العامـة الـسنوية للـدول األعـضاء         (العمل الدويل   
 .١٩٨٥، يف عام (R170) مالة، وتوصية بشأن إحصاءات الع(C160)العمالة إحصاءات 

كـل مخـس سـنوات    مـرة  يعد املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية، الذي جيتمـع        و - ٤٨
 .إحــصاءات العمالــةجمــال الــسياسات يف املتعلقــة بتوجيهــات الصياغة لــتقريبــا، األداة الرئيــسية 

ولة عن مكاتـب     معظمهم من الوزارات املسؤ    يعنيويتضمن املشاركون خرباء من احلكومات،      
 منظمــات أصــحاب العمــل والعمــال إحــصاءات العمالــة واإلحــصاءات الوطنيــة، وكــذلك مــن 

كل مؤمتر من املؤمترات الدوليـة خلـرباء   يدعى و .يعكس اهليكل الثالثي ملنظمة العمل الدولية مما
اإلحصاءات العمالية لتقدمي توصيات بـشأن موضـوعات خمتـارة إلحـصاءات العمالـة يف شـكل                  

قبـل أن تـصبح جـزءا مـن      ت وتوجيهات يقرها بعدئذ جملـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة            قرارا
ــة ــة   جمموع ــشأن إحــصاءات العمال ــة ب ــايري الدولي ــاهيم     . املع ــق التوصــيات باملف ــا تتعل ــادة م وع

 والتصنيفات وسائر اإلجراءات املنهجية اليت يتفق على أهنـا متثـل أفـضل املمارسـات                التعاريفو
لفـة، والـيت سـتزيد، عنـدما يـستخدمها املنتجـون الوطنيـون، مـن احتمـال تـوفر                    يف جماالهتا املخت  

لمقارنـــة مبـــرور الوقـــت   لقابليـــة الإحـــصاءات العمالـــة القابلـــة للمقارنـــة دوليـــا، وكـــذلك      
  .البلدان داخل
ويقر جملس إدارة منظمة العمل الدولية جـدول أعمـال جلـسات املـؤمتر الـدويل خلـرباء                   - ٤٩

 بناء على اقتراحات مكتب اإلحـصاءات بوصـفه جهـة االتـصال املـسؤولة               اإلحصاءات العمالية 
 علــى أســاس توصــيات املــؤمترات املواضــيعوتتحــدد  .داخــل املنظمــة عــن األنــشطة اإلحــصائية

يف جمال معني، ومـن خـالل   اإلدارة  ، وأعمال جملس     السابقة الدولية خلرباء اإلحصاءات العمالية   
املنتجني الوطنيني واملنظمات اإلقليميـة     من   و املستعملنية من    الوارد اإلشاراتبرامج املنظمة أو    

 عــن طريــق إجــراء أكثــر مشــوالليــصبح ذا النظــام توســيع نطــاق التغطيــة هلــوميكــن . )٥(والدوليــة
وسـيكفل ذلـك إثـارة القـضايا ذات      .حوار مع املكاتـب اإلحـصائية املعنيـة يف البلـدان املـسامهة     

 العادة ال يتـضمن جـدول أعمـال املـؤمتر الـدويل أكثـر       ويف .الصلة ودراستها على أساس منتظم
ومـن مـساوئ ذلـك أنـه مــا مل      .مـن ثالثـة جمـاالت رئيـسية ينظـر فيهـا مـن أجـل وضــع املعـايري         

، فمـن املمكـن    الـدويل يكتمل موضوع بعينه بالقدر الكايف للنظر فيه يف إحدى جلسات املؤمتر        
  .ى اجملتمع الدويلأن مير أكثر من مخس سنوات حىت ميكن عرض األمر عل

نظمـة العمـل الدوليـة اسـتعراض عمليـة وضـع املعـايري احلاليـة داخـل املنظمـة،                    ملينبغي  و - ٥٠
وقد يتضمن ذلك عقد االجتماعـات بـصورة أكثـر     .سيما فيما يتعلق جبلسات املؤمتر الدويل ال

__________ 
 )٥( Young, S., Statistics in the ILO: roles and responsibilities, Bulletin of Labor Statistics, Vol 1, 2003. 
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مـال  ول أعاوعلـى املنظمـة اسـتعراض عمليـة وضـع جـد       . مدة االجتماعتقليصانتظاما شريطة 
 .جلسات املؤمتر الدويل لكفالة مشوليتها وانتظامها وفعاليتها

 
 املتحدة األمم يف األعضاء للدول السنوي االستقصاء - ثالثا 
 االستجابة ومعدالت أساسية معلومات -ألف  

من بني أهـداف هـذا االسـتعراض، تقـدمي توصـيات      فإن   أعاله،   ٢يف الفقرة   كما ذكر    - ٥١
هلـذه الغايـة، أعـد مكتـب     حتقيقـا  و .ألولوية إلحـصاءات العمالـة مـستقبال   جملاالت ذات ابشأن ا

اإلحــصاءات الوطنيــة اســتبيانا مت توزيعــه علــى مكاتــب ومعاهــد اإلحــصاءات الوطنيــة بالــدول   
واسـتخدمت العديـد مـن اسـتنتاجات        . ٢٠٠٧أغسطس  /األعضاء يف األمم املتحدة خالل آب     

 حيــدد البــاب ثالثــا القــضايا الــيت ،ســتعراض، ومــن مثاالســتبيان يف إعــداد التوصــيات يف بقيــة اال
 .يتم مناقشتها يف مواضع أخرى مل

حتليل نتائج كهذه مـن واقـع االسـتبيان الـذايت           من بني قضايا    القضايا الرئيسية   وإحدى   - ٥٢
ــي   ــتكمال ه ــايناالس ــدالت تب ــتجابة  مع ــة    االس ــستويات اإلمنائي ــصادات ذات امل ــسبة لالقت بالن

  يف املائـة ٣٦ بلـغ  بلدا مما أسفر عن معدل رد إمجايل ٦٩صول على ردود من ومت احل .املختلفة
يرد يف وثيقة املعلومات األساسية املزيد مـن التفاصـيل بـشأن الـردود حـسب تـصنيف الـدخل                    (

 الـدخل القـومي اإلمجـايل لكـل نـسمة            نصيب الفرد يف   التحليلي األعم؛ ويستخدم هذا التحليل    
أعلـى كـثريا يف     االسـتجابة   وكانـت معـدالت     ). ف االقتـصادات  بوصفه املعيـار الرئيـسي لتـصني      

 مقارنـة   املرتفـع  االقتـصادي ذات الـدخل       امليـدان البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف        
ومـن اجلـدير باالهتمـام     .بالبلدان ذات الدخل املنخفض والبلـدان ذات الـدخل املتوسـط األدين   

لتعـاون والتنميـة يف اجملـال االقتـصادي ذات الـدخل العـايل              األعـضاء يف منظمـة ا     غري   البلدان   أن
 .استجابةكانت الفئة اليت سجلت ثاين أدىن معدل 

اإلمجايل علـى االسـتبيان أعلـى قلـيال مـن ثلـث الـدول األعـضاء يف         االستجابة وكان معدل    - ٥٣
ة النتائج بـني فئـات   ونظرا للطبيعة املختلفة للردود، ال بد من توخي احلذر عند مقارن .األمم املتحدة

ــدان ــاالت،   .البلـ ــدويف بعـــض احلـ ــدخل     تعقـ ــصل الـ ــق فـ ــن طريـ ــردود عـ ــني الـ ــات بـ إىل  املقارنـ
وقـد اختـذ قـرار     .كـل فئـة  اسـتجابة  معدالت مراعاة  يف هذه احلالةمنخفض؛ وينبغي /متوسط/مرتفع

ن وراء  بشأن تلك النتائج علـى أسـاس أن اهلـدف مـ           من أنواع الترجيح    بعدم القيام بإجراء أي نوع      
الستعراض واملوارد املتاحة هلذا اويف ضوء اجلدول الزمين  .مجع املعلومات النوعيةهو هذا االستبيان 

 .له، اعترب من غري العملي مجع املعلومات الكمية من ذلك العدد الكبري من البلدان
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 املستجيبة البلدان يف العمالة إحصاءات نوعية - باء 
 اليت استخدمت لتقـسيم البلـدان اجمليبـة حـسب        ،من األسئلة ويشمل االستبيان جمموعة     - ٥٤
وتقوم هـذه األسـئلة علـى أعمـال         . ةملا الع ةلقولدراسة استقصائية عادية    أو عدم وجود    ود  جو

مراحـل  بلغـت   نظم إحصاءات العمل يف بلـدان  خصائصمنظمة العمل الدولية، اليت نظرت يف    
جابة باسـتخدام هـذه الفئـات إىل      الستعدالت ا ويشري النظر إىل م   . خمتلفة من التطور اإلحصائي   

 :ا يليتتسم مبأن البلدان 
عاديـة وموثوقـة لليـد العاملـة علـى أسـاس            إحـصاءات    يف املائة منها لديها      ٥٦ )أ( 
 ؛رفيعة املستوىجتارية فصلي إىل جانب إحصاءات  وأشهري 
 لليـد العاملـة   عمـل ضـمن إحـصاءات خمصـصة         إحـصاءات   لـديها    يف املائة    ٢١ )ب( 
 عن األعمال التجارية؛حصاءات اإلوبعض 

لليد العاملة أو إحـصاءات جتاريـة   إحصاءات ليس لديها أي    منها   يف املائة    ٢٣ )ج( 
 .على اإلطالق

االســتجابة وتــشري هــذه الــردود نوعــا مــا إىل األســباب احملتملــة الخنفــاض مــستوى         - ٥٥
ــة املفــصلة يف الفقــرة    الســتبيانات  ــة منظمــة العمــل الدولي ــاء حتليــل هــذا  .  أعــاله٢٨حولي وأثن

 ةكل بلـد علـى حـد   يف   املوارد املستخدمة    نطاقاالستبيان، اتضح أيضا عدم توفر كتالوج يبني        
ة لتقييم قدرة البلدان علـى تـوفري        حيويوتعد هذه املعلومات معلومات     . جلمع إحصاءات العمل  

االتـصال بالبلـدان،    عـدد مـرات     تـؤدي زيـادة     قـد    و .املعلومات الـيت تطلبـها الوكـاالت الدوليـة        
 أعـاله،  ٤٥ و ٤٤يف الفقـرتني  علـى النحـو املـشار إليـه     ما عن طريق تقدمي املساعدة التقنيـة       ـرب

 .ع وحتديث قاعدة بيانات من هذا النوعيمجتإىل التمكن من 
روابـط أوثـق مـع البلـدان وخاصـة مـن خـالل          إقامـة   يتعني على منظمة العمل الدولية      و - ٥٦

املـوارد القائمـة إلحـصاءات العمـل     املهمة عـن   التقنية، وجتميع املعلومات عملية تقدمي املساعدة  
 .عن مستوى جودهتامن أجل إجراء تقييم واسع النطاق 

 
 دور الوكاالت الدولية -جيم  

الدخل املرتفع تنظر إىل الـدور      ذات  بلدان  التشري الردود املقدمة على االستبيان إىل أن         - ٥٧
مـع  مبـا فيهـا املنهجيـة ووضـع املعـايري،           املتعلقة بـالتطوير    األعمال  الرئيسي للوكاالت من حيث     

ويـتغري هـذا الـنمط      ). انظر وثيقة املعلومـات األساسـية     (أقل على املساعدة التقنية     إعطاء اهتمام   
نظـر هنـا    وُي. أقـل تطـورا    نظم إحـصاءات العمـل    كون  الدخل املنخفض حيث ت   ذات  بلدان  اليف  
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األعمـال اإلمنائيـة هـي    يف جمـال  املـساعدة التقنيـة   مـن حيـث    ليـة   أولويات الوكاالت الدو  أن  إىل  
 .أقل أمهية

ي ذاملعـايري الدوليـة الـ     وضع  جانب  ماهية  ويف هذا اجلزء، قدم سؤال بشأن املتابعة عن          - ٥٨
علـى  شـيوعا   كثـر   الـرد األ  وقد متثـل    . تود البلدان أن تنظر إليه على أنه دور الوكاالت الرئيسي         

 نويفتـرض أن ينبـع ذلـك مـن كـو     . اث مفـاهيم وتعـاريف متفـق عليهـا        هذا السؤال يف اسـتحد    
، هـو أولويـة يف جمـال التحليـل والـسياسات             على حد سواء   البلدان وفيما بينها  داخل  ،  االتساق

 .مقارنات مع االقتصادات املماثلة يف مجيع أحناء العاملعقد ويف 
 

 املواضيع املتعلقة بالتطويرأولويات  -دال  
األوىل  الثالثـة    ةولويـ األاالت  رؤيتها جملـ  لب من البلدان تقدمي      االستبيان، طُ  كجزء من و - ٥٩

ذا ـهـ اإلجابة عن   وترد نتائج   .  جماالت تسعةيف املستقبل من بني قائمة تضم        ات العمل إلحصاء
 البياين الوارد يف وثيقة املعلومـات األساسـية إىل جانـب مزيـد مـن التفاصـيل                  شكل يف ال  سؤالال
 . املتقدمةدرجات األولويةت ذاع يضان املوع

أكثر من غريها يف اهليكـل املـتغري   عموما  ع الثالثة اليت أبلغ عنها      يضاوإمجاال، تتمثل املو   - ٦٠
 . والعمالة غري الرمسية، وقياس اإلنتاجيةلحوظلقوة العمل، واالقتصاد غري امل

الـدخول يف   بـدون   يستحيل حتديد تفاصيل املسائل الواردة حتت هذه العناوين العامـة           و - ٦١
ويتعني علـى منظمـة العمـل الدوليـة تنفيـذ املزيـد مـن               . املناقشة مع كل بلد على حدة     مزيد من   

هـذه بالنـسبة إلحـصاءات العمـل       جمـاالت التطـوير     األعمال من أجل حتديـد اآلثـار النامجـة عـن            
بعـضها  وميكن القيام بذلك من خالل جمموعة مـن األفرقـة العاملـة، وقـد يكـون               . ي املستقبل ــف

قـد مت تـشكيل     لو. كيفيـة تلبيتـها   مـن أجـل معرفـة        بالفعل، لتحديـد االحتياجـات والعمـل         اقائم
فريــق دهلــي، علــى ســبيل املثــال، كمنتــدى دويل لتبــادل اخلــربات يف جمــال قيــاس القطــاع غــري    

 .الرمسي
ويتعني على منظمة العمـل الدوليـة إنـشاء وتنـسيق جمموعـات مـن األفرقـة العاملـة مـن                      - ٦٢
 مناقشة كل موضوع من املواضيع اخلمسة احملددة أعاله واقتراح اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا               أجل

وميكـن عندئـذ أن تـوفر التوصـيات املتـصلة باملعـايري الـيت               . إدخال حتسينات يف اجلودة والتغطيـة     
 .تقدمها هذه األفرقة مدخالت للمؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية
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 ل اإلطار احلايل لسوق العميع نطاقتوس -رابعا  
 

 معلومات أساسية -ألف  
ورغـم  .  كـبري مـن البيانـات املتعلقـة بـسوق العمـل            قـدر  يف غالبية الدول املتقدمة      وفريت - ٦٣

ذلك، يواجـه البحـاث واإلحـصائيون والـسياسيون مـشكالت كـبرية يف احلـصول علـى صـورة                    
 :يوتشمل األسباب الرئيسية لذلك ما يل. كاملة لسوق العمل

 الكاملة؛تغطية غري ال )أ( 
 بني مصادر البيانات؛نتائج تضارب ال )ب( 
 ؛قصور يف وصف ديناميات سوق العملالصعوبات وأوجه ال )ج( 
االفتقــار إىل الــروابط بــني إحــصاءات ســوق العمــل واإلحــصاءات االقتــصادية  )د( 

 .واالجتماعية األخرى
يري دوليـة، بغيـة الـتمكن مـن مجـع بيانـات              معـا  مـاد كاتب اإلحصائية اعت  املويتعني على    - ٦٤

مجيــع ني املقارنــة بــإتاحــة إمكانيــة ســوق العمــل مــن خمتلــف املــصادر وحتقيــق االتــساق و  عــن 
. ويف أوائل الثمانينات، أجريت مناقشة دولية بشأن كيفية التغلب على هـذه الـصعاب      . البلدان

د ـملــة، أو النظــام احملاســيب لليــ االعاليــد إطــار متكامــل حلــسابات إجيــاد ومتثــل احلــل املقتــرح يف 
، مبا يف ذلك من جانـب منظمـة العمـل الدوليـة              واسع النطاق  العاملة والذي حظي بقبول دويل    

ــة   ــيت (واملفوضــية األوروبي ــشرت ال ــام ن ــة   ٢٠٠٣يف ع ــصفوفات احملاســبة االجتماعي ــب م  كتي
 ).ملةاعيد الوحسابات ال

ذا اإلطار يف اجلمع بـني مـصادر        هب العاملة   ويتمثل اهلدف األساسي للنظام احملاسيب لليد      - ٦٥
البيانــات اإلحــصائية لتعزيــز قــدراهتا والتغلــب علــى جوانــب ضــعفها مــن أجــل إنتــاج سلــسلة     

وتـشمل املزايـا الرئيـسية لوضـع نظـام حماسـيب لليـد             . لبيانـات األصـلية   أعلى جـودة مـن ا     جديدة  
دميغرافيـة، وإزالـة النتـائج املتناقـضة        ية والبيانـات ال   موقالعاملة الروابط املضمونة مع احلسابات ال     

وخاصة مـن حيـث حتـسني       (على الصعيد العاملي    لسوق العمل   صورة عامة   وتوفري منتوج يقدم    
 ).اق املدخالت واملنتجات يف جمال االنتاجيةسات

العمـل، هـو التركيـز علـى احلـدود          إحـصاءات   وتارخييا، كان التركيز الرئيسي لتحليـل        - ٦٦
ــاب العمــل   ــذين خيلقــون الطلــب علــى   ا(بــني أرب ــد ل ــةاالعالي ــذين (واملــوظفني ) مل يعرضــون ال

ذا هلـ مؤشرات سوق العمـل بـني قيـاس جانـب اإلمـداد             انقسمت  ونتيجة لذلك، فقد    ). عملهم
املـوظفني  عـن خـصائص     ويـشمل اجلانـب األول معلومـات        . اإلطار، واقتصادات سـوق العمـل     
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ــوع اجلــنس و     ــر ون ــث العم ــن حي ــستوى م ــشمل ا م ــيم وي ــة    التعل ــام املتعلق ــاين األرق ــب الث جلان
 ومؤشـرات اإليـرادات وتكلفـة       ،املتعلقة بالوظائف املهنية  واألجور  باالجتاهات يف جمال األجور     
 متثل اهلدف اإلمجـايل يف قيـاس مـستويات اإلنتاجيـة وتكـاليف              معالتعويض عن ساعات العمل     

 .عملوحدة ال
طنيـة إطـار عمـل مفـاهيمي للنظـام          ويف اململكة املتحدة، وضع مكتب اإلحـصاءات الو        - ٦٧

 ويقــوم .ة إحـصاءات العمــل جــود كجــزء مـن اســتعراض  ٢٠٠٢احملاسـيب لليــد العاملـة يف عــام   
الــيت تعـاريف  الفـاهيم و امل: ذا اإلطـار علـى جمموعــة مـن أربعـة مبــادئ تنظيميـة رئيـسية، هــي      ـهـ 
عمــيم  وترتيبــات عــرض وت ؛وم عليهــا اإلحــصاءات ومــصادر ومنهجيــة اســتقاء البيانــات     ـتقــ

ة، راسـخ طـار علـى توصـيات دوليـة         اإلويقـوم   . روابط مـع اإلحـصاءات األخـرى      الـ البيانات، و 
منظمــة العمــل الدوليــة، والــيت تتــضمن أيــضا احلاجــة إىل تغطيــة شــاملة قدمتــها ل تلــك الــيت ـمثــ

أقـل، بعـض مبـادئ الـسلوك         وأ إىل حـد أكـرب       ،ةتنوعـ  امل صائصوتشمل هذه اخلـ   . لإلحصاءات
 .قوم عليها العالقات املشتركة للمتغريات، وال سيما هيكل الطلب والعرضاالقتصادي اليت ت

طــار املعــين بإحــصاءات ســوق العمــل  اإل باململكــة املتحــدة، يعتــرب ،ويف الوقــت احلــايل - ٦٨
إطارا ضمنيا إىل حد كبري داخل شكل العرض القائم، وتتوفر بيانـات املنـشور األول الـشهري                 

وتعـد مـسألة اتبـاع    . صف مجيع العناصـر الرئيـسية لـسوق العمـل     من جمموعة من املصادر اليت ت     
ويرمـي هـذا اإلطـار      . طـار اإل ملعايري دولية مقررة وراسـخة أحـد جوانـب قـوة             ةاملفاهيم الرئيسي 

إىل إنتـاج جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت تـساعد يف                بـصفة أساسـية     صعيد الـوطين    الـ على  
 .تعميمها وحتليلها بشأن خمتلف جوانب أسواق العمـل       تفسري عملية مجع املعلومات وإنتاجها و     

 املـصادر وقابليتـها     نطـاق اتـساق   حتـسني   ولقد أدى تطبيق هذا اإلطار على الـصعيد الـدويل إىل            
 .للمقارنة

وهـي تتمثـل يف النـاس    .  وحدات رئيـسية للقيـاس  أربع ةاليبصورته احل طار  يتضمن اإل و - ٦٩
) األجـر  (نقـود ، وال )أو الـشواغر  الوظـائف    (يـة فيوظناصـب ال  ، وامل )حالتهم الوظيفية من حيث   (

املهنة وأنشطة البحـث عـن       (وجمموعة متنوعة من خمططات التصنيف    ) ساعات العمل (والوقت  
 ).إخل....عملال
 

 طار احلايل إلحصاءات العملاإلحتسني   -باء  
جني ني واملنـت  لمع يهدف إطار إحصاءات العمل إىل تزويـد املـست         ،وحسب ما ورد آنفا    - ٧٠

إلحــصاءات العمــل بنمــوذج واضــح وشــامل لــسوق العمــل ميكــن ضــمنه وضــع اإلحــصاءات    
 . من جوانب النقص املتعلقة بالنظام القائم حسبما يرد أدناهاهناك عددغري أن . وتفسريها
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 مواصلة تطوير اجلوانب الدينامية - ١ 
 تعـرب عـن   قـديرات يعتمـد أساسـا علـى ت     اسـتاتيكي   ه احلالية هـو نظـام       ورتإن النظام بص   - ٧١

 ، هـذا األمـر، إىل حـد مـا         عكـس وي. الطلـب والعـرض   املتعلقة جبانيب   للعوامل  نقطة زمنية حمددة    
وال تقـدم  . االستقـصاء واإلدارة طـار مـن حيـث كـل مـن مـصادر             اإليقوم عليهـا    شاملة  بيانات  

ن التحركــات عــهــذه اللمحــات صــورة كاملــة لــسوق العمــل حيــث أهنــا تفتقــر إىل معلومــات  
لقـوة  املـشاهد ل يكـل  اهلالبطالة والعمالة وعدم النشاط، والـيت تـسفر عـن          ة داخل وخارج    التحتي
 .ةملاالع
 خيفـق يف متثيـل بعـض        ا مغلقـ  ا، نظامـ  البياينبصورته املعروضة يف الشكل     طار،  ميثل اإل و - ٧٢

تــشمل احلركــة داخــل النظــام قــد و. أشــكال احلركــة داخــل النظــام وخارجــه علــى حــد ســواء 
جـرة الداخليـة وأولئـك الـذين يـصلون إىل سـن العمـل والوظـائف اجلديـدة قيـد                     تغريات مثل اهل  

 النظام عـن طريـق أولئـك الـذين يتجـاوزون سـن العمـل        يةارجاخلحتدث احلركة   بينما  اإلنشاء،  
 .وإلغاء الوظائف، رمبا نتيجة توقف أرباب العمل عن العمل

ومـدة تقلـد الوظيفـة، املتـوفرة مـن      ع مثـل مـدة البطالـة    يضاوتشري املعلومات املتعلقة مبو   - ٧٣
العمالــة وال ســيما البطالــة ختتلــف مــن كــل اخلارجيــة لجمموعــة مــن البلــدان، إىل أن التــدفقات 

 عن االختالفـات اهليكليـة ضـمن أسـواق          روق وتنشأ هذه الف   .)٦(اختالفا كبريا من بلد إىل آخر     
ة مـن االختالفـات     تنوعوعة م وهي تبني أيضا التأثري الناجم عن جمم      . العمل على الصعيد الدويل   
الـيت  رائب املرتبات   ض وآليات حتديد األجور و    ، ومستويات األجور  ،يف سياسات محاية العمالة   

 هـذه   رثؤوتـ .  واستحقاقات تأمني البطالـة علـى سـبيل الـذكر ال احلـصر             ،العمليسددها أرباب   
 يـدخل فيهـا     ل والـيت  عمـ التـرك   حـاالت التوظيـف و    يف نطاقـه    العوامل على املعدل الذي حتدث      

ــوة العالاألشــخاص إىل  ــاق ــست  تركوهنــا  أو يةمل ــرق لي ــاواضــحبط ــبني . ة دائم رقــام األوال ت
 .ةنوعاملتعلقة مبستويات البطالة إال التوازن بني مجيع هذه العوامل املتالرئيسية 

ا، حنو هذه األحداث اهلامـة يف سـوق العمـل،    ينظم إحصاءات العمل، تقليد   ال توجه   و - ٧٤
. ستويات احلاليـة للعمالـة والبطالـة      املـ ا بشكل أكـرب إىل إمجـايل تأثريهـا علـى            هجيهيتم تو حيث  

مـل  جملبالتدفقات اإلمجالية إىل تعزيز كـبري  املتعلقة  حنو مجع وتعميم املعلومات  حولوقد يأيت الت  
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فقـــد مت حتديـــد أمهيـــة  . صـــورة أســـواق العمـــل علـــى الـــصعيد الـــوطين 

ت املتنوعـة ضـمن سـوق العمـل كمـسألة للمـستقبل مـن جانـب                 حـوال رفـة الت  الديناميات يف مع  
يـثري االهتمـام بدرجـة كـبرية      و. )٧(اعات األوروبية مفرقة العمل التابعة للمكتب اإلحصائي للج     

__________ 
 )٦( Pember, R.J., “Development of labour statistics systems”, Bulletin of labour statistics, vol.1. 
ــع لفرقــة العمــل الثانيــة املعنيــة بالتحــديات             )٧(  ــن إحــصاءات ســوق العمالــة، االجتمــاع الراب مناقــشة أوليــة ع

 .٢٠٠٧نوفمرب / الثاينتشريناإلحصائية، 
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طويعهــا  القائمــة بالفعــل ميكــن ت ةملــاقوة العالأن الكــثري مــن الدراســات االستقــصائية املعنيــة بــ  
العـضوية  ن ديناميـات العمـل ويـؤدي تـصميم          عـ ع معلومـات    بصورة سهلة نـسبيا مـن أجـل مجـ         

 إىل الـتمكن مـن الـربط بـني      ةملـ اقـوة الع  االستقـصائية لل  دراسـات   الألغلبية  القائم على التناوب    
 .ةخالل نقاط زمنية حمدداملعلومات املتعلقة بنفس األفراد 

ها مبعزل عـن غريهـا،     ورغم أن األرقام املتعلقة بالتدفقات هي أرقام هامة عند النظر إلي           - ٧٥
ميكن بسهولة احتساب احتماالت التحول للفئات الفرعيـة للـسكان عـن طريـق قـسمة التـدفق                  

ويؤدي هذا األمر إىل التمكن من دراسة احتمـال احلركـة بـني            . على عدد الناس يف دولة املنشأ     
 فهمـا   وقد يفيد هذا على وجه اخلصوص يف احلاالت اليت يقل فيها فهم احلركة            . خمتلف الدول 

 .جيدا، مثلما حيدث يف حالة العالقة بني العمالة وعدم النشاط
ــدفقات يف قيــاس نقــص       - ٧٦ وبــصورة أعــم، ميكــن أيــضا اســتخدام معلومــات متعلقــة بالت

ففي السابق، قيس االلتحـاق بـسوق العمـل علـى أسـاس معـايري حتديـد                 . استخدام القوة العاملة  
ويف إطار نقـص اسـتخدام القـوة        .  عدم التوفر للعمل   البطالة واألسباب املتعلقة بطلب العمل أو     

العاملة، فمما قـد حيظـى مبزيـد مـن األمهيـة مـن ناحيـة التحليـل أن يـتم حتديـد أولئـك املتـصلني                           
ــصاديا ألن         ــشطني اقت ــسوق العمــل مــن حيــث اســتعداد األشــخاص غــري الن ــشيا ب ــصاال هام ات

علومات عـن العراقيـل الـيت تعتـرض         وباإلضافة إىل ذلك، فإن مجع امل     . يصبحوا نشطني اقتصاديا  
األشخاص الذين هم من خارج القوة العاملة لكي يصبحوا نشطني قـد تـؤدي إىل حتديـد الفئـة      

ــا  ــسنوات األخــرية علــى مجــع    . غــري النــشطة ال إرادي ــز يف ال ــاك تركي ويف اململكــة املتحــدة، هن
وقـد مشـل هـذا    . ملـة وحتليل معلومات أفـضل عـن أولئـك املـرتبطني ارتباطـا هامـشيا بـالقوة العا              

األمر توسيع نطاق أسئلة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالقوة العاملة لتحديد اسـتعداد النـاس             
للعمــل يف املــستقبل، واســتخدام بيانــات التــدفق للنظــر يف احلركــة حنــو عــدم النــشاط وخارجــه  

مـات مـن أجـل      وينبغي تشجيع استخدام هـذا النـوع مـن املعلو         . بالنسبة لفئات معينة من الناس    
استكمال األرقام الرئيسية املتعلقة بالنشاط االقتصادي على أساس وطين من أجـل التوصـل إىل               

 .فهم أكمل خلصائص أسواق العمل
وتعرض األرقام الواردة يف وثيقة املعلومـات األساسـية مؤشـرا عامـا لكيفيـة زيـادة أمهيـة                    - ٧٧

ا، فإن تقدمي أرقام التدفقات بصورة منتظمة       وعموم. اجلوانب الدينامية إلطار سوق العمل احلايل     
 .مع مؤشرات أسواق العمل الرئيسية األخرى قد يعزز تعزيزا أكرب إحصاءات العمل ككل

 حمّسنة من إطـار   طبعةيتعني على منظمة العمل الدولية أن تنسق العمل من أجل إعداد             - ٧٨
يناميـة حلالـة النـشاط مـن خـالل      إحصاءات العمل يتم فيها التركيز بقدر أكرب على العناصـر الد          

ويتعني أيضا العمل على كفالـة اتـساق النـواتج اإلحـصائية يف             . إدخال معلومات عن التدفقات   
 .مجيع هذه اجملاالت
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 إطار مواز للطلب على العمل - ٢ 

 العمل يف هيئتـه الراهنـة بـشكل رئيـسي علـى عناصـر النظـام املتعلقـة                   سوقيركز إطار    - ٧٩
مـن خـالل الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة      أساسـا  وتقاس هـذه العوامـل    . بالطلب على العمل  

بقــوى العمــل، والــيت تــشمل اخلــصائص البــشرية لألفــراد، ونــوع اخلــصائص املميــزة لوظــائفهم  
القيـاس  جانـب الطلـب يف اإلطـار إىل    قيـاس  وينحو  . شون فيها ياملعيشية اليت يع  ولألسر واألسر   

 مـن دراسـات استقـصائية       مـستقاة علومـات   واستكماله مب ية،  من خالل نطاق من املصادر اإلدار     
وقـد تزايـدت مبـرور الـزمن أمهيـة الرابطـة بـني              . نطاق من أرباب العمل واألعمال التجارية     عن  

عناصــر العــرض والطلــب لــسوق العمــل، نظــرا إىل أن فهــم الفــوارق بــني املــدخالت والنــواتج   
وتعتــرب مواءمــة الدراســات . لعــامل النــاميأصــبح مــسألة ذات أولويــة أكثــر تقــدما، ال ســيما يف ا

 األعمـال التجاريــة وأربـاب العمــل، حــول مـسائل مــن قبيـل الــشواغر وعــدد     ناالستقـصائية عــ 
. ونــوع الوظــائف، مــسألة بالغــة األمهيــة لفهــم عمليــة إقــدام األفــراد علــى شــغل وظــائف معينــة

 أجل حتقيق أقـصى قـدر       من املوظفنيمستويات مهارات   بني  بني الوظائف و  التواؤم  ويعترب فهم   
 .اجلوانب األساسية لنظام إحصاءات العمل على نطاق العامل، أحد ممكن من اإلنتاجية

ويثري إدماج جانب الطلب من اإلطار القائم لسوق العمل يف هذا النمـوذج عـددا مـن              - ٨٠
اهنا، فهم كيفية إجياد الوظـائف وفقـد      زيادة  التحديات اجلديدة، اليت ميكن النظر فيها من حيث         

وتعترب عملية إدخـال هـذا النـوع مـن املعلومـات عـن              . والعالقة بني الوظائف واملراكز الوظيفية    
 مفيـدة فيمـا يتعلـق بإكمـال احللقـة، مـن خـالل               ،طريق احلكومـات يف أنظمـة الـصحة والتعلـيم         

 ومــن مث اســتيفاء احتياجــات ،حتــسني تــوفري اخلــدمات مــن أجــل اســتيفاء احتياجــات املــوظفني 
 .عمل، عند النظر إليها من منطلق احتياجاهتمأرباب ال

 إطار مواز للطلـب علـى   إعداديتعني على منظمة العمل الدولية تنسيق العمل من أجل          - ٨١
 .العمل

 
 واألسرة املعيشيةباألسرة، توسيع نطاق استخدام اإلحصاءات املتعلقة  - ٣ 

األسـرة  اهات الرئيسية لتكـوين  حيدد املختصون يف جمال الدميغرافيا عادة عددا من االجت    - ٨٢
وهي اجتاهات نشأت يف أوروبا، خالل اجلـزء األخـري مـن القـرن العـشرين،                . وتشكيل هيكلها 

تأخر االنتقال إىل مرحلة األبوة واألمومة بسبب حصر إجناب األطفـال يف عـدد قليـل      : وتشمل
غر حجـم   من السنوات ومرحلة متقدمـة مـن العمـر، وتـدين معـدالت اخلـصوبة النـاجم عـن صـ                    

العائالت، والفصل بني الزواج و األبـوة واألمومـة، وازديـاد أعـداد األشـخاص الـذين يعيـشون         
حتولـت، يف معظـم أجـزاء العـامل الغـريب، مـن       األسـرة  وتعـين نتـائج هـذه الـتغريات أن        . مبفردهم
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منوذج موحد إىل حد كبري، يتمثل يف الزواج وإجناب األطفال، والعـيش مـع أجيـال أكـرب سـنا                    
ريف اكثري من األحيان، لتصبح منوذجا ألسرة أصغر حجما وأكثر تباينا وأقل ارتباطـا بالتعـ              يف  

ــدان كــثرية      . املؤســسية ــى عناصــر هــذه االجتاهــات يف بل ــامليف أحنــاء وميكــن التعــرف عل . الع
أن  وبـالرغم مـن أن هــذه الـتغريات قــد قيـست مـن حيــث صـلتها حبجــم وهيكـل الــسكان، إال       

 ويـشري اإلطـار يف      .الوضـوح بـشيء مـن عـدم       ملـتغرية للعمـل يظـل مـشوبا          على الطبيعة ا   هاتأثري
ــة إىل وجــود ارتبــاط بــني    واألســر املعيــشية واألفــراد، فيمــا يتعلــق بنــوع   األســر صــورته الراهن

كـي يغطـي الطبيعـة      أن يوسـع ل   حيتـاج إىل    األمـر   بيد أن هذا    . واألسرة املعيشية األسرة  وتكوين  
العمـل يف وظيفـة     بـني   العالقة بني العمـل األسـري غـري املـأجور و          وتعترب  . والعمللألسر  املتغرية  

 .النساءيف ما يتعلق ب شيئا أساسيا لفهم االتساق بني الوظائف واألفراد، وخباصة ،ذات أجر
املــستخدمة النمذجــة وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتتحقق فائــدة عظيمــة مــن تطبيــق أمنــاط   - ٨٣

ية، مبــا يف ذلــك العمــل غــري املــأجور يف نطــاق لقيــاس االســتهالك علــى مــستوى األســرة املعيــش
األقـل وضـوحا    األسرة الضيق واإلطار األوسع للمجتمـع، عـالوة علـى توضـيح بعـض احلـدود                 

 ومن شـأن توسـيع نطـاق املعلومـات الـيت ُتجمـع              .بني احلياة العملية واحلياة األسرية    اليت تفصل   
 على األنشطة غـري املـأجورة علـى         على مستوى األسرة املعيشية لتشمل قياس الزمن الذي ُينفق        

اختالفها، وقياس التحويالت النقدية أو العينية الـيت تـتم بـني أفـراد األسـر املعيـشية أو مـع أسـر                       
معيشية أخرى، وكيفية التوصل إىل قرارات بشأن التعليم والصحة داخـل األسـرة املعيـشية، أن        

 .تخدامهايتيح إطار عمل أكثر فائدة جلمع إحصاءات العمل وفهمها واس
وتنحو مؤشرات سوق العمل إىل أن تنحصر، يف الوقت الراهن، يف اخلصائص املميـزة              - ٨٤

كيفيـة  لنظرة أكثر اكتمـاال  واألسرة، تعميم التحليالت املتعلقة باألسرة املعيشية ويوفر  . لألفراد
ل يساعد علـى إجيـاد مـدخل للتـأثري علـى قطـاع العمـ              كما أنه   حتسني مستويات توظيف املرأة،     

غري الرمسي غري املأجور، ويعني على قياس الفقر مـن خـالل تقيـيم الـروابط بـني توظيـف املـرأة                      
 .وفقر األسر املعيشية

مستكملة من إطار إحـصاءات     طبعة  عداد  إليتعني على منظمة العمل الدولية أن تنسق         - ٨٥
 .العمل من أجل إدماج املعلومات املتعلقة باألسر املعيشية والعائالت

 
 إجياد تفاعالت مع جماالت أخرى - ٤ 

ــن         - ٨٦ ــى شــيء م ــشتمل عل ــه ال ي ــادات األخــرى لإلطــار احلــايل يف أن ــل أحــد االنتق يتمث
التفــاعالت مــع جمــاالت أخــرى، كاجملــاالت املــؤثرة علــى عناصــر ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك     

يف ( ٢ويعطــي الــشكل . جمــاالت الــصحة والتعلــيم واحلــسابات الوطنيــة والــسكان والــدميغرافيا 
حملة عن كيفية تـداخل العناصـر املختلفـة هلـذه اجملـاالت مـع عناصـر                 ) وثيقة املعلومات األساسية  
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وال يعترب هذا الرسم البيـاين مـستوفيا بـأي شـكل مـن األشـكال، بـل          . معينة لنظام سوق العمل   
ــداخالت   إىل يعمــل فقــط كمؤشــر   ــيت حتــدث فيهــا ت ويكــون بعــض هــذه  . بعــض األمــاكن ال
عنــد طريقــة عــرض املعلومــات املتعلقــة بــسوق العمــل، مثلمــا حيــدث  مــن  التــداخالت واضــحا

البطالــة واألنــشطة حــسب اخلــصائص الدميغرافيــة، مبــا يف ذلــك العمــر /عــرض معــدالت العمالــة
وتنحو املعلومات يف هذه احلاالت إىل أن تأيت من ذات املـصدر            . ونوع اجلنس واالنتماء اإلثين   

عض اجملاالت األخرى أكثـر تعقيـدا فيمـا يتعلـق باإلدمـاج،             وتكون ب . مما يسّهل عملية إدماجها   
 .نظرا إىل املسائل اليت تنشأ نتيجة الختالف املصادر واملفاهيم والتفسريات

ومــع ازديــاد التعقيــد يف العــامل، يــصبح النظــر إىل نظــام إحــصاءات العمــل مبعــزل عــن     - ٨٧
.  اليت تقف وراء األرقام الرئيـسية      اجملاالت األخرى ذا طابع مقيد جلهة التمكن من فهم العملية         

البلــدان علــى النظــر إىل ســوق العمــل باعتبــاره جــزءا مــن نظــام أوســع  فــرادى ويــتعني تــشجيع 
انظـر الـشكل   (بعـض التفـاعالت بـني اجملـاالت     شـأن  لإلحصاءات، وعلى أن تبحـث مـن مث يف        

وسـيؤدي هـذا    . قائم، على أن يكون املنطلق هو اإلطار ال       )الوارد يف وثيقة املعلومات األساسية    
 .إىل رفع درجة الوعي مبدى إمكانية مقارنة املعلومات املستقاة من مصادر خمتلفة

عداد إطار إحصائي أوسـع يـتم فيـه النظـر           إليتعني على منظمة العمل الدولية أن تنسق         - ٨٨
 .إىل الروابط بني نظام إحصاءات العمل واجملاالت األخرى

 
 نقاط للمناقشة -خامسا  

الرغم من أن مسائل أخرى عديدة قد ُحددت، وأن مقترحـات قـد قُـدمت، يف مـنت هـذا          ب - ٨٩
 :التقرير، يطلب إىل اللجنة أن متنح األولوية القصوى وأكرب قدر من التعجيل للتوصيات التالية

ألنـشطة املطلوبـة مـن أجـل        اأولويات  حتدد  نظمة العمل الدولية أن     ملينبغي   )أ( 
رسـاهلا  طرائق اليت تدعم إنتاج إحـصاءات عمـل قابلـة للمقارنـة وإ            تعزيز تناسق املفاهيم وال   

ســتناد إىل الاب(بعــد ذلــك اخلطــة هــذه ونــشرها؛ وأن تعــد خطــة عمــل؛ وأن تنــسق تنفيــذ   
 ؛ )٣٢ و ٣٠ و ٢١ و ١٨التوصيات الواردة يف الفقرات 

لتقــدمي املــساعدة منــسقا نظامــا تعــد يــتعني علــى منظمــة العمــل الدوليــة أن  )ب( 
باالستناد (ة، من أجل مساعدة البلدان على تقدمي إحصاءات عمل ذات جودة أعلى التقني

 ؛)٤٥ و ٤٦إىل التوصيات الواردة يف الفقرتني 
ــة  ملينبغــي  )ج(  ــة اإلحــصائية ومنظمــة   أن تعمــل نظمــة العمــل الدولي مــع اللجن

علـى   التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة،           
 :التاليةالعناصر ، من خالل  مثالحتسني عملية وضع املعايري الدولية
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انعقاد املؤمتر الدويل خلرباء إحصاءات العمـل، والفتـرات         وترية  استعراض   ‘١’ 
 الزمنية اليت يستغرقها انعقاد املؤمتر، ووضع جداول أعماله؛

 ااسـتناد (الـساعة   التوسع يف استخدام أفرقة اخلرباء للعمل املتعلـق بقـضايا            ‘٢’ 
 ؛)٥٠ و ٤٠إىل التوصيات الواردة يف الفقرتني 

ــة      )د(  ــع اللجنـ ــشاور مـ ــة أن ُتنـــشئ، بالتـ ــة العمـــل الدوليـ ــتعني علـــى منظمـ يـ
 الــيت ةاخلمــساملواضــيع كــل واحــد مــن ملناقــشة اإلحــصائية، سلــسلة مــن األفرقــة العاملــة  

اسـتنادا  (ذه األفرقة   تطوير العمل، وأن تنسق أعمال ه     بغرض  ُحددت يف هذا االستعراض     
وقــد يتطلــب هــذا يف بعــض األحيــان العمــل مــع  ). ٦٢إىل التوصــيات الــواردة يف الفقــرة 

 :التاليةالعناصر قد يتضمن مناقشة كما األفرقة القائمة بالفعل، 
 تغيري هيكل قوة العمل؛ ‘١’ 
 العمالة غري الرمسية واالقتصاد غري املرئي؛ ‘٢’ 
 عمل األطفال القسري؛ ‘٣’ 
 قياس اإلنتاجية؛ ‘٤’ 
 .العوملة ‘٥’ 
ــة        )هـ(  ــع اللجنـ ــشاور مـ ــوم، بالتـ ــة أن تقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــى منظمـ ــتعني علـ يـ

طبعـة  ، مـن خـالل إعـداد         وأمهيتـها  اإلحصائية، بتنـسيق العمـل بغيـة تعزيـز اتـساق النـواتج            
مستكملة من إطار إحصاءات العمـل، يـتم فيهـا التركيـز بقـدر أكـرب علـى األشـياء التاليـة                       

 ):٨٨ و ٨٥ و ٨٣ و ٨١ و ٧٨تنادا إىل التوصيات الواردة يف الفقرات اس(
 العوامل الدينامية، كسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة بالتدفقات؛ ‘١’ 
التدابري املتعلقـة بالطلـب علـى العمـل مـع التـدابري املتعلقـة               تكامل  ضرورة   ‘٢’ 

 بعرض العمل وحتقيق اتساقها؛
 واألسر املعيشية؛باألسر املتعلقة املعلومات إدماج  ‘٣’ 
 .السياسات/حتقيق التكامل مع اجملاالت األخرى لإلحصاءات ‘٤’ 


