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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
 *من جدول األعمال املؤقت) ط (٣البند 

 إحصاءات العمالة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
      

تقرير منظمـة العمـل الدوليـة عـن إحـصاءات العمالـة وعـن نتـائج املـؤمتر                       
 صاءات العماليةحالدويل الثامن عشر خلرباء اإل

      
 مذكرة من األمني العام    

بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، يتـشرف األمـني العـام                    
ألولويـات  ا ويعرض هذا التقريـر      ,بإحالة تقرير منظمة العمل الدولية، املقدم إىل اللجنة ملناقشته        

العمــل الدوليــة الــيت حــددهتا منظمــة العمــل  املتعلقــة بأعمــال التطــوير يف املــستقبل إلحــصاءات  
ــا التاســعة        ــة يف دورهت ــيت نظــرت فيهــا اللجن ــربامج ال ــة اســتجابة لتوصــيات اســتعراض ال الدولي

 التقريـر أيـضا    يعـرض  و ,والثالثني وعـن طريـق آليـة املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة                
 العماليـة بـشأن تنظيمـه       ء اإلحـصاءات  توصيات املؤمتر الدويل الثامن عشر خلربا     اخلطوط العامة ل  

 ومدته، ويناقش تقـدمي الـدعم إىل األجهـزة اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل إعـداد                     انعقاده وتواتر
 وقد تود اللجنة أن تعـرب عـن آرائهـا بـشأن البنـود املعروضـة للمناقـشة يف                   ,إحصاءات العمالة 

 .التقرير  من هذا٣٦الفقرة 
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 إحـصاءات العمالـة وعـن نتـائج املـؤمتر           تقرير منظمـة العمـل الدوليـة عـن            
 الدويل الثامن عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية

  
 مقدمة  -أوال   

ــر عــن اســتعراض         - ١ ــثالثني، يف تقري ــا التاســعة وال ــة اإلحــصائية، يف دورهت نظــرت اللجن
ه، بناء علـى طلـب اللجنـة، مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة               أعدّ العمالة إحصاءات   يتناولالربامج  

 . الشماليةوأيرلنداملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ملبا

تقريــر اســتعراض الــربامج، وأحاطــت علمــا بالتوصــيات  بوأشــادت اللجنــة اإلحــصائية   - ٢
 ,)١(بااللتزامات اليت قطعتها على نفـسها      منظمة العمل الدولية و    استجابةالواردة فيه، ورحبت ب   

ألولوية، بـالنظر إىل املـوارد املتاحـة،    وشددت على احلاجة إىل ترتيب تلك التوصيات، حسب ا   
  .وطلبت وضع خريطة طريق لتنفيذها

وطلبت اللجنة إىل اجلهات املاحنة دعم املساعدة التقنيـة الدوليـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة             - ٣
 عالية اجلودة، والحظت أن املساعدة التقنيـة ينبغـي          الةالبلدان النامية على إعداد إحصاءات عم     

 .إطار برامج التعاون التقين القائمةأن تنسق وتنفذ يف 

 اللجنة بالعمل الذي يـضطلع بـه املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة،                  رحبتو  - ٤
 مـدى تـواتر دوراتـه    ال سـيما إعـادة النظـر يف أسـاليب عملـه،     يف الوقـت نفـسه،      رحت عليـه    اقُت

قريــرا يف دورهتــا األربعــني تإليهــا  وطلبــت اللجنــة إىل منظمــة العمــل الدوليــة أن تقــدم ,ومــدهتا
 توصـيات التقريـر االستعراضـي،       نتـائج املـؤمتر واإلجـراءات األخـرى املتخـذة بـصدد تنفيـذ              عن
 .يف ذلك خريطة الطريق مبا

يف جنيـف، يف الفتـرة مـن         املؤمتر الدويل الثامن عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية       وعقد  - ٥
 وحـضرته وفـود مـن أكثـر مـن      ٢٠٠٨يـسمرب  د/ كـانون األول ٥نـوفمرب إىل  / تشرين الثاين ٢٤
 دولة عضوا، فـضال عـن ممـثلني عـن أربـاب العمـل والعمـال واملنظمـات احلكوميـة وغـري                      ١١٢

ومتثلت النتائج الرئيـسية للمـؤمتر يف        , مشاركا ٢٥٠ وبلغ جمموع املشاركني     ,احلكومية الدولية 
 وتتــضمن ,وأوقــات العمــلاعتمــاد املعــايري اإلحــصائية الدوليــة اجلديــدة بــشأن عمــل األطفــال   

املعــايري اجلديــدة مبــادئ توجيهيــة دوليــة شــاملة بــشأن األســاليب الفنيــة لقيــاس كــل موضــوع    
 وناقش املؤمتر باستفاضة ما ميكن أن تـضطلع بـه     ,وتطبيقها يف بلدان تتفاوت مستوياهتا اإلمنائية     

__________ 
ــصادية واالجتمــاعي،    انظــر   )١(   ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٨الوث ، الفــصل )E/2008/24 (٤، امللحــق رق

  .باء - األول
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، مبـا يف    العمالـة   من عمل يف املستقبل من أجل تطوير أساليب إحصائيات         ةمنظمة العمل الدولي  
 .ذلك األولويات اليت حددها التقرير االستعراضي

 الدوليـة  ةلـ ا إحـصاءات العم العمل مستقبال على تطـوير   ويعرض هذا التقرير ألولويات       - ٦
الــيت حــددهتا منظمــة العمــل الدوليــة، بالتــشاور مــع جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية وغريهــا،  

 هـذه األولويـات اسـتجابة       وضـعت  وقـد    ,ي قدما هبذا العمل   وُيبني االستراتيجية املقترحة للمض   
ــة      ــدويل خلــرباء اإلحــصاءات العمالي ــة املــؤمتر ال ــربامج وعــن طريــق آلي  ,لتوصــيات اســتعراض ال

 معرفـة مـوظفي   تأسيـسا علـى   منظمة العمل الدوليـة و أجهزة مسامهات   يف ضوء  أيضا   وحددت
لنظم اإلحـصائية األقـل تطـورا، والـيت          البلدان ذات ا   رغباتمنظمة العمل الدولية باحتياجات و    

 .رمبا مل يكن لديها من املوارد ما يسمح هلا باملسامهة يف استعراض الربامج

خلــرباء  توصــيات املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر اخلطــوط العامــة ل التقريــر أيــضا يعــرضو  - ٧
ىل األجهـزة    وينـاقش تقـدمي الـدعم إ       ، ومدتـه   انعقـاده  مالية بشأن تنظيمه وتـواتر    اإلحصاءات الع 

 .اإلحصائية الوطنية من أجل إعداد إحصاءات العمالة
  

 أولويات العمل يف املستقبل  -ثانيا   
  

 تغري بنية القوة العاملة  - ألف  
يشمل املوضوع طائفة واسعة من املـسائل املتـصلة بـاملتغريات الـسكانية والبنيويـة علـى             - ٨

 . وترد أدناه مناقشة لبعض أهم هذه املسائل,حد سواء
  

 الشيخوخة  -  ١  

شيخوخة القوة العاملة عنـصر مهـم يف تغـري بنيتـها بالنـسبة لعـدد كـبري مـن البلـدان يف                         - ٩
تقـديرات شـيخوخة القـوة العاملـة     ) أ (:وتـشمل املـسائل الـيت تلـزم معاجلتـها         ,شىت أحنـاء العـامل    

 املتعلقـة  استكـشاف اإلحـصاءات  ) ب( القـوة العاملـة؛   يف العمال املسنني ومشاركةوإسقاطاهتا  
باســتخدام العمالــة املــسنة أو ضــعف اســتخدامها، ونقــل املهــارات وتطويرهــا وفــرص عــروض   

إعـداد استقـصاءات لقـوة العمـل تـسمح        ) ج(العمل املتاحـة للمـسنني غـري النـشطني اقتـصاديا؛            
بتوقع حركة االنتقال من وضعية اخلمول االقتـصادي إىل العمالـة يف صـفوف العمـال املـسنني؛                  

مثـل  ( التقاعد وعمليات وأمنـاط خـروج العمـال املـسنني مـن العمالـة                سلوكياتتغري  قياس  ) د(
ــا إىل ذلـــــك   ــل، ومـــ ــاعات العمـــ ــاس   ) ه(؛ )خفـــــض ســـ ــة لقيـــ ــات طوالنيـــ ــع دراســـ وضـــ

 .والتقاعد الشيخوخة
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ويف الوقــت الــراهن، تــسلك الوكــاالت الوطنيــة ُنهجــا متباينــة لقيــاس شــيخوخة قــوة      - ١٠
، أو اتبـاع هنـج أعـم        ، يف بعـض احلـاالت     لبيانـات املوجـودة   العمل عن طريق مواءمـة خمرجـات ا       

 وضـع  وعليه، من الالزم     ,يشمل املسائل املتصلة بالشيخوخة عرب عدد من الوكاالت احلكومية        
إعــداد مؤشــرات رئيــسية للــشيخوخة قابلــة   مــن أجــلمفــاهيم وقياســات موحــدة ومنــهجيات  

 ,ن اخلمـسني أو فوقهـا     وصـف وتـصنيف جتـارب عمـل األشـخاص يف سـ            من أجـل    للمقارنة، و 
ــة وترمجــة تلــك        ــسية املعني ــة الرئي ــسياسات العام ــد مــسائل ال ــستند ذلــك إىل حتدي وينبغــي أن ي
االحتياجات إىل مفاهيم وقياسات إحصائية وحتديد مـا هـو متـاح حاليـا مـن قياسـات املفـاهيم                    

 .الرئيسية وتعاريفها
  

 نوع االرتباط بقوة العمل/درجة  -  ٢  

من عناصر مسألة تغري البنية بتباين صيغ وضع قوة العمل واالرتبـاط            يتعلق عنصر آخر      - ١١
 وميكن اسـتعمال البيانـات الـشاملة لعـدة قطاعـات، بـل أكثـر طموحـا مـن ذلـك،                      ,بقوة العمل 

ــشمل أشخاصــا يف العمــل وآخــرين منخــرطني يف خطــط        ــل صــيغ ت ــسيابية لتمثي ــات االن البيان
 ويف حالـة غيـاب طويـل األجـل؛ ومـستفيدين            وقياسات العمالة يف سـوق العمـل؛ ويف التعلـيم؛         

 ومــن شــأن البيانــات  ,جزئيــا مــن معاشــات أو اســتحقاقات ضــمان اجتمــاعي، ومــا إىل ذلــك  
االنـسيابية الــيت تـبني مــسارات الـشباب يف االلتحــاق بالنـشاط االقتــصادي واملـسنني يف مرحلــة      

 أن تظهـر  ‘‘ ى احليـاة  املـسارات الوظيفـة مـد     ’’بعد التقاعد، مشفوعة بدراسات طوالنية عن        ما
 ,حــاالت مناوبــة علــى مــدى احليــاة بــني العمــل والدراســة، توضــح بــدورها تــرابط قــوة العمــل 

وأصبح االنتقال من املدرسة إىل العمل ينطوي أكثر فأكثر علـى ظـاهرة تـأخر التخـرج وتـأخر                   
وميكن إعداد مؤشرات رئيـسية تتعلـق بأصـحاب الوظـائف غـري املـستقرة                ,دخول سوق العمل  

ويترتــب أيــضا علــى هجــرة العمــال   ,شــخاص الــذين يعملــون علــى هــامش ســوق العمــل  واأل
ــاج        ــة مــن أجــل اإلنت ــة األجــل عــرب احلــدود الوطني ــنقالت القــصرية والطويل وتطــور حركــة الت

 .والعمل، آثار يف بنية قوة العمل وأسواق العمل الوطنية
  

 ت العملالبطالة وإحصاءا/فئات جديدة بني العمالة  -  ٣  

 أجــل زيــادة إبــراز تغــريات بنيــة قــوة العمــل لغــرض وضــع الــسياسات العامــة           مــن  - ١٢
االقتــصادية واالجتماعيــة، وتوصــيف أســواق العمــل احلديثــة، ميكــن حبــث األســاس املفــاهيمي   

وميكن حتسني جوانبها املفيدة لو تـضمن مفهـوم          ,لإلحصاءات الراهنة املتعلقة بالعمالة والبطالة    
تـاج الــوطين، وتوليـد الـدخل وتـأمني العــيش، فـضال عـن االعتــراف       املـسامهة يف اإلن ‘‘ العمـل ’’

االجتماعي باألنشطة اليت ال تدخل حاليا ضمن قوة العمل، مبا يف ذلك اخلدمات غـري الـسوقية       
وميكـن تنـاول تـدفقات قـوة العمـل           ,، مثل العمل الطوعي واألعمال املرتلية     املدفوعة األجر غري  
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يل للغـرض الشخـصي، والعالقـة بالتنميـة االقتـصادية، بـل قـد        بني النشاط السوقي واإلنتاج املرت 
ــتغرية للقــوى        ــة امل ــصلة بالبني ــصادية املت ــة واالقت ــائق االجتماعي ــى وصــف احلق ــساعد ذلــك عل ي

 .والعمل العاملة
  

األولويات املتعلقة بتغري بنية قوة العمل بالنسبة للمشاركني يف املؤمتر الدويل الثامن عشر   -  ٤  
 ءات العمالية خلرباء اإلحصا

يـشكل أيــضا حتديــد احلركــة بــني فئــات كـل مــن العمــال، وأربــاب العمــل، والعــاملني     - ١٣
حلساهبم اخلاص، وخالف ذلك من مراكز العمالة ودراسـتها علـى حنـو واضـح عنـصرا رئيـسيا                   

 وهكذا، فقـد أشـار املـؤمتر إىل البنـود التاليـة باعتبارهـا بنـودا ذات                 ,يف فهم تغري بنية قوة العمل     
إمكانيـــة ) ب(؛ و )ICSE-93(مراجعــة التــصنيف الــدويل ملركــز العمالــة      ) أ: (أولويــة، وهــي  

ــة        ــصاديا، والعمال ــسكان الناشــطني اقت ــة بإحــصاءات ال ــة املتعلق ــة الراهن ــايري الدولي ــة املع مراجع
 .١٩٨٢خلرباء اإلحصاءات العمالية لعام  والبطالة، اليت اعتمدها املؤمتر الدويل الثالث عشر

  
 طة الطريقخري    

لدى دراسة منظمة العمل الدولية هلـذه املـسائل وسـواها وسـبل املـضي قـدما بالعمـل،                     - ١٤
اتــصلت املنظمــة بفريــق بــاريس املعــين مبوضــوع العمــل والتعويــضات طلبــا ملــسامهته والتماســا    

ومل يقدم الفريق أي رد رمسي، رغم أن الكثري من أعضائه قـدموا            ,الهتمامه بقيادة هذا اجملهود   
يتـضح   ومل ,مسامهات فردية تتعلق بتلك اجلوانب اليت تعترب مهمة، على حنو ما هو مبني أعـاله         

ما إذا كان الفريق ال يزال يؤدي مهامه على النحو الذي أنشئ من أجلـه أصـال، وعليـه تقـرر،          
وأشــار  ,بالتــشاور مــع جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية توجيــه نظــر اللجنــة إىل هــذه املــسألة   

تـشكل يف   مـن األعـضاء إىل رغبتـهم يف مواصـلة املناقـشة عـن طريـق عمليـة أقـل رمسيـة                       العديد  
 :يقترح ما يلي، من مثو .يعهد إىل كل منها مبوضوع أفرقة قطرية إطارها

ــال         )أ(   ــع الوكــاالت األخــرى، األعم ــاون م ــة، بالتع ــة العمــل الدولي ــود منظم تق
واملعـايري  ) ICSE93(نيف الـدويل ملركـز العمالـة    املتصلة باجلوانب املتعلقة باملراجعة احملتملة للتص 

الدولية الراهنـة لإلحـصاءات املتعلقـة بالـسكان الناشـطني اقتـصاديا والعمالـة والبطالـة والعمالـة                   
 والنيــة هــي أن تقــدم املقترحــات إىل اجتمــاع خــرباء مــن أجــل عــرض ,)ICLS 1982(الناقــصة 

ؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة، رمبـا           النتائج أو التقارير املرحلية على دورة قادمة للمـ        
 .٢٠١٤الدورة العشرين، يف عام  تكون

 حتديد مكاتب إحصائية وطنيـة أو منظمـات تتجـاوز حـدود             تقتضي الضرورة   )ب(  
لعمـل يف جمـاالت أخـرى       يف ا الوالية الوطنية، باستطاعتها أن تقود األفرقة القطرية غـري الرمسيـة            
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وبعدئـذ، حتـال    ,  ذلك من دعم منظمة العمل الدوليـة ومـسامهاهتا         مثل الشيخوخة، مستفيدة يف   
 . إىل اجتماع خرباء رمسي للنظر فيهااجملموعات تلك تطرحهااملقترحات اليت 

  
 إطار إحصاءات العمل وديناميات قوة العمل  -باء   

لتجــاوب علــى حنــو أفــضل مــع لحظيــت احلاجــة إىل توســيع إطــار إحــصاءات العمــل،   - ١٥
وة العمل من جهة، ولتضمني بعض املسائل املثارة أعاله مـن جهـة أخـرى، بـالكثري                 ديناميات ق 

 ونوقـــشت املواضـــيع ذات الـــصلة يف االجتماعـــات ,مـــن االهتمـــام خـــالل الـــسنوات األخـــرية
الدولية، مبـا فيهـا املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة، ومـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني                     

خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة توصـية اسـتعراض           ؤمتر الدويل الثـامن عـشر      وأيد امل  ,وفريق باريس 
 فيمــا يتعلــق بتطــوير اإلحــصاءات  ال ســيماالــربامج بكــون املوضــوع يــشكل جمــاال ذا أولويــة،   

 .ومع ذلك، ال توجد أية معايري دولية تتعلق بأي من هذه املواضيع ,املتعلقة بالتدفقات
  

 خريطة الطريق    

 فرقة عمل أو فريق عامل إلمكانية وضع معايري دوليـة، ألن ذلـك كـان                يوصى مبناقشة   - ١٦
وسـيكون مـن الـالزم أن يتـألف ذلـك الفريـق العامـل           ,مفيدا بالنسبة ملواضيع أخرى يف املاضي     

وسيجتمع الفريق وفقـا لواليـة       ,من خرباء إحصاء وطنيني مهتمني ومستعدين لتقدمي مسامهات       
د املسألة، وحتديد اجلدوى والنهج املتبـع فيمـا يتعلـق بوضـع             واضحة وحمددة ملناقشة خمتلف أبعا    

أن يــنظم معهــد  ومــع أنــه ســيكون مــن الــالزم  ,مبــادئ توجيهيــة دوليــة بــشأن هــذه املواضــيع  
ــشات،          ــشاط يف املناق ــساهم بن ــة ست ــة العمــل الدولي ــإن منظم ــل، ف ــة العم إحــصائي وطــين فرق

وإىل املــــؤمتر الــــدويل خلــــرباء وستيــــسر إحالــــة املــــواد إىل اجتماعــــات خــــرباء أكثــــر رمسيــــة  
 .العمالية اإلحصاءات

ــع    - ١٧ ــد،  ومــن املتوق ــى وجــه التحدي ــة    عل أن يقــود األعمــال مكتــب اإلحــصاءات الوطني
 الـشمالية، بـدعم مـن منظمـة العمـل الدوليـة وفريـق               وأيرلنـدا للملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      

ج أو تقريـر مرحلـي إىل املـؤمتر الـدويل           وميكن أن ُيقدم تقرير عن النتائ      ,غري رمسي  عامل قطري 
ــة يف عــام    التاســع عــشر  ــسيلزم   ,٢٠١١خلــرباء اإلحــصاءات العمالي  ومهمــا يكــن مــن أمــر، ف

النتائج يف أية مراجعة للقرار املتعلـق بالـسكان الناشـطني اقتـصاديا املـشار إليـه يف الفقـرة              إدراج
 .أعاله) أ (١٤
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 العمالة غري الرمسية  - جيم  
قرير االستعراضي العمالة غري الرمسيـة واالقتـصاد غـري املراقـب ضـمن اجملـاالت              حدد الت   - ١٨

 وأشــار التقريــر إىل أن مثــة حاجــة إىل  ,ذات األولويــة بالنــسبة إلحــصاءات العمــل يف املــستقبل 
 الـيت ميكـن إجـراء حتـسينات فيهـا علـى صـعيدي        يقتـرح اجملـاالت    املوضوع و  يناقشفريق عامل   

 .النوعية ونطاق الشمول
  

 خريطة الطريق    

 : جيري حاليا تنفيذ األنشطة التالية  - ١٩

موجـود فعـال   ) فريق دهلـي ( املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي      اخلرباء فريق  )أ(  
القيـام يف املـستقبل القريـب، بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة،                 ويعمل يف هذا اجملال هبـدف       

وستطرح منظمة العمـل     .ة والقطاع غري الرمسي   دليل عن استقصاءات العمالة غري الرمسي      بوضع
ــومي       ــده ي ــرر عق ــق دهلــي املق ــسألة يف اجتمــاع فري ــة امل ــاين ٣٠ و ٢٩الدولي ــاير / كــانون الث ين

 وقد مت فعال إجناز قدر كبري من العمل يتعلق بقياس العمالة غـري الرمسيـة، مبـا يف ذلـك                     ,٢٠٠٩
ويل السابع عشر خلرباء اإلحـصاءات      اعتماد تعريف إحصائي دويل موحد من جانب املؤمتر الد        

 ؛)٢٠٠٣(العمالية 

ة مـن وجهـة     سيتناول اجمللد الثاين لنظام احلسابات القوميـة العمالـة غـري الرمسيـ              )ب(  
 نظر احلسابات القومية؛

يشترك كل من اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحـدة والـشعبة اإلحـصائية يف           )ج(  
العوملــة والتنظــيم، ومنظمــة العمــل الدوليــة، يف   :  غــري الرمســياألمــم املتحــدة واملــرأة يف العمــل 

 .مشروع حساب إمنائي لوضع إحصاءات تتعلق بالعمالة واإلنتاج يف القطاع غري الرمسي

 يف هـذا اجملـال علـى التعـاون الـتقين       األعمـال اإلضـافية  تنـصبّ أن فمن املـرجح   وعليه،    - ٢٠
 .وتبادل اخلربات الوطنية

  
 تاجيةقياس اإلن  - دال  

ــداد         - ٢١ ــة يف إع ــة كإحــصاءات قاعدي ــدان اإلحــصاءات العمالي ــن البل ــد م ــستخدم العدي ت
 بيـد أن فهـم املفـاهيم والتعـاريف          ,تقديرات احلسابات القومية، مبـا يف ذلـك اإلنتاجيـة العماليـة           

األساسية املتعلقة باإلحـصاءات العماليـة يتفـاوت بقـدر كـبري بـني خـرباء اإلحـصاءات العماليـة                    
ــوطنينيواحمل ــع والتــسوية عنــد     ,اســبني ال  وكــذلك، فــإن البلــدان تطبــق أســاليب خمتلفــة للتجمي
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ــة   ــة يف حــساباهتا القومي  ومــن مث، فــإن مــسائل تنــشأ خبــصوص   ,اســتخدام اإلحــصاءات العمالي
 .املقارنات الدولية بني البلدان بل حىت املقارنات على مدى فترات زمنية داخل البلدان نفسها

 :لعمل يف هذا اجملال يتوخي هدفني رئيسيني مهاوعليه، فإن ا  - ٢٢

التوصل إىل تفاهم بني خرباء اإلحصاءات العمالية واحملاسـبني الـوطنيني بـشأن               )أ(  
ــة املــستخدمة ألغــراض احلــسابات       ــاريف وأســاليب إعــداد اإلحــصاءات العمالي ــاهيم والتع املف

 القومية؛

مية مثل اإلنتاجيـة العماليـة   وضع معايري دولية إلعداد مؤشرات احلسابات القو       )ب(  
 .باستخدام أساليب متفق عليها يف جمال التجميع والتسويات

  
 خريطة الطريق    

تــنظم منظمــة العمــل الدوليــة، بالتــشاور مــع الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة            - ٢٣
واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، حلقــات دراســية إقليميــة مــشتركة لفائــدة خــرباء  

 واهلدف من هذه احللقـات الدراسـية هـو هتيئـة حمفـل              ,صاءات العمالية واحملاسبني الوطنيني   اإلح
لتبــادل املعلومــات بــني خــرباء اإلحــصاءات العماليــة واحملاســبني الــوطنيني بــشأن اســتخدامات     
اإلحصاءات العمالية مبفهومها الواسع يف احلسابات القومية، مبـا يف ذلـك اسـتخدامها يف قيـاس         

ــة ــة، اإلنتاجي ــى و العمالي ــة هــذه      الوقــوف عل ــا اإلحــصاءات العمالي ــيب هب ــيت تل ــسبل ال  أفــضل ال
وأثناء املناقشة مع فريق حترير نظـام احلـسابات القوميـة، سـاد الـشعور أيـضا بـأن                    ,االحتياجات

 وأيدت جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية        ,من شأن ذلك أن حيسن التواصل بني هذين الفريقني        
 ومـن املؤمـل أن   , مؤسسات أخرى عـن رغبتـها يف املـشاركة يف العمليـة           هذا املقترح، وأعربت  

 .٢٠٠٩ُتعقد احللقة األوىل من هذه احللقات الدراسية يف الربع األول من عام 

ــررحــىتو  - ٢٤ ــة    اآلن، مل يتق ــصفة هنائي ــع    معاجلــةب ــة بتجمي ــة املتعلق ــايري الدولي ــسألة املع  م
 ويعــد اعتمــاد املــؤمتر ,اميع احلــسابات القوميــةاإلحــصاءات العماليــة وتــسويتها عنــد إعــداد جمــ 

لقـرار بـشأن أوقـات العمـل         اإلحصاءات العماليـة يف اآلونـة األخـرية        الدويل الثامن عشر خلرباء   
مسامهة يف هذه املعايري، حيث تـضمن القـرار األسـاليب املقبولـة لقيـاس مـدخالت العمالـة مـن                     

 .أجل إعداد تقديرات اإلنتاجية العمالية
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الثـامن عـشر     جماالت العمل األخـرى ذات األولويـة الـيت حـددها املـؤمتر الـدويل                -هاء   
 خلرباء اإلحصاءات العمالية

خلرباء اإلحـصاءات العماليـة جلـسات        مشلت املناقشات أثناء املؤمتر الدويل الثامن عشر        - ٢٥
 ألفرقة عاملة تضمنت مناقشات معمقة بشأن قياس العمل الالئـق، ومؤشـرات نقـص اسـتخدام            

ونتيجة لذلك، اعتمد املؤمتر قرارات تتضمن توجيهـات تتعلـق           ,العمالة، وقياس العمل الطوعي   
بأعمــال مكتــب العمــل الــدويل يف املــستقبل بــشأن وضــع تــدابري لقيــاس ورصــد العمــل الالئــق   

 .ونقص استخدام العمالة

مكملـة  ودعا القرار املتعلق بنقص استخدام العمالة إىل وضع جمموعة مؤشرات تكـون               - ٢٦
واعُتــربت  ,ملعــدل البطالــة وتعكــس بوجــه أكمــل حقــائق عــامل العمــل يف العديــد مــن البلــدان    

ــة        ــة املهــارات مؤشــرات قوي ــدين وعــدم مواءم ــدخل املت املؤشــرات املتعلقــة بتراخــي العمــل وال
 وارتأى املـشاركون أنـه سـيكون مـن املهـم أخـذ هـذه املؤشـرات اجلديـدة يف احلـسبان                       ,حمتملة

ية ال تقل عن معدل البطالة، واستخدامها إىل جانـب معـدل البطالـة، يف تقيـيم                 بدرجة من اجلد  
 .أداء أسواق العمل اليت تعنيهم

وقدم املؤمتر أيضا توصيات تتعلق بأعمال إجناز دليل قياس العمل الطوعي، الذي متـت                - ٢٧
 التــابع صــياغته يف إطــار الــشراكة بــني منظمــة العمــل الدوليــة ومركــز دراســات اجملتمــع املــدين  

 وقــدم املــؤمتر أيــضا توجيهــات إىل منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن بنــود  ,جلامعــة جــون هــوبكيرت
 .أخرى من أعمال املنظمة يف املستقبل

  
 خريطة الطريق    

ــق، مبــا يف ذلــك        - ٢٨ ــاس العمــل الالئ ــة األعمــال املتعلقــة بقي ســتقود منظمــة العمــل الدولي
لعمالــة واحلــوار االجتمــاعي، بالتعــاون مــع  مواصــلة العمــل بــشأن مؤشــرات نقــص اســتخدام ا 

الوكاالت األخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرقة العمل املعنية بقياس نوعيـة العمـل، املـشتركة           
 ,بني منظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا ومفوضـية االحتـاد األورويب             

كتبية، ومن املزمع عرض النتائج على املـؤمتر        وقد بدأت الدراسات التجريبية واالستعراضات امل     
 .٢٠١١خلرباء اإلحصاءات العمالية املقرر عقده يف عام  الدويل التاسع عشر

وستضطلع منظمـة العمـل الدوليـة باألعمـال املتعلقـة بوضـع إطـار متـوائم إلحـصاءات                     - ٢٩
ا يف سـياق فريـق   األجور، بالتعاون مع املكاتب اإلحصائية الوطنيـة والوكـاالت األخـرى، ورمبـ         

خلـرباء اإلحـصاءات      وميكن أن يصبح تقرير جاهزا للمناقـشة يف املـؤمتر الـدويل العـشرين              ,عامل
 .٢٠١٤العمالية يف عام 
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وخبصوص مراجعة القرار املتعلق بإحصاءات الضمان االجتماعي الذي اعتمـده املـؤمتر              - ٣٠
قود إدارة الــضمان االجتمــاعي فــست ،١٩٥٧الـدويل التاســع خلــرباء اإلحــصاءات العماليــة لعــام  

التابعة ملنظمة العمل الدولية اجلهود فيما يتصل بالطلبات احملددة التاليـة الـيت قـدمها املـشاركون       
 ومل تتضح بعُد كيفية تنفيـذ األعمـال         ,الثامن عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية     يف املؤمتر الدويل  

 .وال اجلهات املشاركة فيها
  

 رات الدولية لإلحصاءات العمالية ومدهتا وتواترهاتنظيم املؤمت  - ثالثا  
 ومدتـه   انعقـاده تـواتر   جرت مناقشة دور املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة و               - ٣١

 وكـان مثـة تأييـد قـوي لالحتفـاظ بـدور       ,مناقشة مستفيضة أثناء الـدورة الثامنـة عـشرة للمـؤمتر          
امهة خــرباء اإلحــصاءات العماليــة وحمللــي وزارات حتديــد املعــايري التقنيــة املنــوط بــاملؤمتر، ومــس 

 وهيـأ املـؤمتر أيـضا مناسـبة خلـرباء           ,العمل يف املهمة اجلوهرية املتمثلة يف وضع ُنُهـج قيـاس قويـة            
العمل الدولية بـشأن جـدول أعماهلـا ومـا تقـوم بـه               اإلحصاءات من أجل تقدمي املشورة ملنظمة     

متر الــدويل الثــامن عــشر خلــرباء اإلحــصاءات   ومــع أن املــؤ,مــن أعمــال دعمــا للــدول األعــضاء 
العمالية قـد أعـاد تأكيـد مـسؤوليته الشخـصية العامـة عـن املبـادرة بوضـع املعـايري واستعراضـها                       

 ,فقد تضمن عددا من إمكانيات االرتقاء بكفـاءة املـؤمتر وآلياتـه الداعمـة              وإجازهتا أو حتديثها،  
دم فيه بصورة أكـرب أفرقـة اخلـرباء التقنـيني           وعلى وجه التحديد، فقد حدد املمثلون جماال تستخ       

وسواهم من األفرقة على الصعيدين الدويل واإلقليمي وكذا الوسائل اإللكترونيـة للتـشاور مـن               
أجل النهوض بالعمل الفين وإتاحة مشورة مستنرية للمؤمتر فيمـا جيريـه مـن مـداوالت ويتخـذه                  

 .من قرارات

وتــرية املــؤمتر ليعقــد كــل ثــالث ســنوات،      ووافــق املمثلــون علــى مقترحــات زيــادة       - ٣٢
ومن شأن تقليص فترة املؤمتر إىل مخسة أيام أن ُييسر حـضور مزيـد مـن كبـار                   ,واختصار مدته 

املشاركني وحيقق التواصل بني دورات املؤمتر، بل رمبـا يـسمح مبـشاركة أكثـر مـن ممثـل واحـد                    
 إذا أصــبح عقــد جلــسات عــن الدولــة العــضو الواحــدة ليــساعد يف أعمــال املــؤمتر يف حــال مــا  

 .موازية ضروريا

 جملـس إدارة    ي ومدتـه، يوصـ     انعقـاده  قـرارا بـشأن تنظـيم املـؤمتر وتـواتر         واعتمد املـؤمتر      - ٣٣
 وإذا مـا أقـر      ,منظمة العمل الدولية بعقد املؤمتر كل ثالث سنوات وبأن تكون مدته مخسة أيام            

ــة   رجملــس إدارة هــذه التوصــيات، فــإن املــؤمتر الــدويل التاســع عــش    خلــرباء اإلحــصاءات العمالي
 .٢٠١١سيعقد يف عام 
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املساعدة التقنية املقدمة ملساعدة البلدان علـى إعـداد إحـصاءات عماليـة               - رابعا  
 عالية اجلودة 

مبـن فـيهم مـصرف التنميـة        (جتري منظمة العمل الدولية مناقـشات مـع شـركاء التنميـة               - ٣٤
 بلـدان   ال سيما  املساعدة التقنية للبلدان النامية،      من أجل حتسني توافر   ) األفريقي والبنك الدويل  

 ,أفريقيا، للنهوض بقدراهتا على تنظيم مسوحات لقوة العمل تكون معقولـة مـن حيـث التـواتر                
وحدد املـدير العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة هـذا املوضـوع باعتبـاره موضـوعا رئيـسيا يف اإلطـار                        

 ويتوقــع أن يعــد برنــامج تعــاون تقــين  ٢٠١٥-٢٠١٠االســتراتيجي للــسياسات العامــة للفتــرة 
 .شامل بشأنه، بالتعاون مع شركاء التنمية اآلخرين

  
 استنتاجات  - خامسا 

ــال         - ٣٥ ــستقبل يف جمـ ــل يف املـ ــود العمـ ــة ببنـ ــسية املتعلقـ ــسائل الرئيـ ــر املـ ــذا التقريـ ــبني هـ ُيـ
علـى مــدى  اإلحـصاءات العماليـة للنظـام اإلحـصائي العـاملي وُيفـصل اخلطـط املمكنـة لتنفيـذها          

 ويــشدد بوضــوح علــى احلاجــة إىل التعــاون بــني املكاتــب اإلحــصائية  ,٢٠١٤-٢٠٠٩ الفتــرة
الوطنية والوكاالت الدولية، مبا فيها منظمة العمـل الدوليـة، مـن أجـل املـضي قـدما حنـو حتقيـق                      

 ويف هــذا الــصدد، يوصــي التقريــر، إدراكــا منــه بالتحــديات املتعلقــة بــاملوارد،  ,هــذه األهــداف
إلحــصائية الوطنيــة والوكــاالت  يق الــيت تقتــضي التزامــا مــن املكاتــب ا سال آليــات التنــباســتعم

تشارك يف املؤمترات واالجتماعات فحسب، بل أن تتيح أيضا الفرصة لذوي اخلـربات مـن     بأال
 ,املوظفني للمشاركة بصورة مباشـرة يف األعمـال عـن طريـق األفرقـة العاملـة العديـدة املقترحـة                   

 .ضا تلك اجلهات بأن تعرض قيادة بعض من أفرقة املناقشة هاتهويشجع التقرير أي
  

 بنود للمناقشة  -سادسا  
 : اللجنة مدعوة إىل أن  - ٣٦

ــا يتعلـــق باألعمـــال     )أ(   تـــستعرض املقترحـــات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر فيمـ
 املستقبل؛ يف

 ؛تستعرض مركز فريق باريس املعين مبوضوع العمل والتعويضات  )ب(  

املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت اليت تتجاوز حدود الوالية        تشجع    )ج(  
الوطنيــة علــى جتــشم عنــاء قيــادة األعمــال يف إطــار األفرقــة العاملــة املقترحــة كبــديل عــن    

 باريس؛ فريق
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تؤكد تأييدها ملـا تبذلـه منظمـة العمـل الدوليـة وسـائر شـركاء التنميـة مـن                      )د(  
 ال سـيما  إىل برنامج إلجراء استقصاءات قـوة العمـل،   جهود لكفالة تقدمي املساعدة التقنية   

 يف أفريقيا؛

حتيط علما بالقرارات املتعلقة بأوقات العمل وعمل األطفال اليت اعتمدها            )هـ(  
 املؤمتر الدويل الثامن عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية؛

خلــرباء  حتــيط علمــا بــاإلجراء الــذي اختــذه املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر         )و(  
  .وتواتره ومدته إلحصاءات العمالية استجابة للتوصيات املتعلقة بتنظيم املؤمترا

  


