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اجلديـــد وعـــن عـــن تنظيمهـــا اإلحـــصائي نظمـــة العمـــل الدوليـــة متقريـــر     
  إحصاءات العمل

  

  موجز  
، نظمــة العمــل الدوليــةمل  األنــشطة اإلحــصائيةعــادة تنظــيمإعمليــة  هــذا التقريــريــصف   

يف مساعدة البلـدان علـى إنتـاج    ها  دورتنشيطبغرض زيادة  أقدمت املنظمة على تنفيذها   اليت  و
عـادة  إعمليـة   مـن    يتمثل أحد األهـداف الرئيـسية     و. الئقالعمل  ال بشأن نوعية    ذات إحصاءات

أكثـر إحلاحـاً     باعتباره حاجة باتت  ،  يف التوقيت األنسب    املعلومات من البلدان   مجع يفالتنظيم  
الـيت  ألنـشطة اإلحـصائية     اأحـدث   ر  وعالوة على ذلك، يصف التقري    . وظائفال منذ بروز أزمة  
يف إطـار   ،  ملةبشأن االستخدام الناقص لليد العا    تدابري  إعداد  يف ذلك   مبا  ،  ملنظمةاضطلعت هبا ا  

التقريـر  يـشمل   و.  التاسـعة والـثالثني واألربعـني      يهـا  يف دورت   اإلحصائية قترحات اللجنة متابعة  م
 أطر إحـــصاءات العمـــل، والتـــصنيفات املهنيـــة، ومواءمـــة بـــ املتعلقـــة األنـــشطة األخـــرية أيـــضاً

يف العديد مـن      مؤشرات جديدة  استخدامعن طريق    ،قياس العمل الالئق  وحصاءات األجور،   إ
  .البلدان الرائدة
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  إعادة تنظيم األنشطة اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية  - أوالً  
 عـام الدير  املـ  مباشرةتتبع   ات جديدة لإلحصاء  إدارةمنظمة العمل الدولية إنشاء     قررت    - ١

، ٢٠٠٩مـايو  / حـىت أيـار  الـذي كـان،   ات املكتـب الـسابق لإلحـصاء   وقد أُدمج فيهـا ،  للمنظمة
 األمهيـة املتزايـدة   ب  اعتـراف  هذا الـتغري  يف  و. ات باملنظمة  السياسات واإلحصاء  إدارة تكامل يتبع  

 ا أساسـي  ا جـزء  باعتبارهـا ،   إحصائية موثوقة وشاملة عن العمل     نتاج بيانات إلنظمة  امل اليت توليها 
العديـد مـن   ي أقـره اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي و      ذتعزيز وتنفيذ برنامج العمل الالئـق، الـ       ل
ــة لاجتماعــات الا ــدول  إلقليمي ــامل، ومتابعــ  واحلكومــات رؤســاء ال ــع أحنــاء الع عــالن إل ةيف مجي

 ومــن .٢٠٠٨ لعــام منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة   
وســيلة رئيــسية لتعزيــز القاعــدة  تــشكل إنتــاج ونــشر إحــصاءات العمــلاملعتــرف بــه أن عمليــة 

  أصــحاب األعمــال نظمــاتوم ،عــضاء الــدول األاتدروقــ العمــل الــدويل،  املعرفيــة ملكتــب 
م األولويــات  ســلّكتــباملإعــادة تنظــيم وهيكلــة األنــشطة اإلحــصائية يف  وتــصدَّرت . العمــالو

، إىل  نظمـة املداخـل   بالكامـل   اليت تَعدُّ جذريـة      اإلصالح،    وترمي عملية  . هذه األهداف  لتحقيق
 يتعلــق  لــيس فقــط فيمــا    ،ائيةحــص اإلنــشطة األ علــى تأديــة   الــدول األعــضاء   تعزيــز قــدرات 

ــل ب ــصاءات العمـ ــة،إحـ ــا   التقليديـ ــضاًوإمنـ ــصاءات   أيـ ــشر اإلحـ ــاج ونـ ــة إلنتـ ــة ب املتعلقـ احلمايـ
 اجملـاالت   إىل جانب العمالـة،     تشمل، االجتماعية، واحلقوق يف العمل واحلوار االجتماعي، اليت      

الوظــائف زمــة أ حــدة ألقــتوعــالوة علــى ذلــك، .  العمــل الالئــق تــوفرياالســتراتيجية لربنــامج
ــضوء علــى  ــدان  ضــرورة ال ــة املقدمــة إىل البل ــز املــساعدة التقني جمموعــة أكــرب مــن  ومجــع  ، تعزي
  .مبزيد من الفعاليةملراقبة تطور األزمة  ، يف التوقيت األنسباإلحصاءات

 مجـع وإتاحـة اإلحـصاءات يف         مـسؤولية  اتإلحـصاء اجلديـدة ل   ويقع على عاتق اإلدارة     - ٢
 بـدأت إدارة  ،٢٠٠٩مـايو  / أيـار  فمنذ. األبعاد األربعة للعمل الالئقصفيما خي الوقت املناسب   

ها  ونـشر  هتاومراقبة جود  بإدارة وتنسيق عملية مجع املعلومات اإلحصائية للمنظمة         اتاإلحصاء
نــهجيات وقواعــد البيانــات الــيت وضــعتها  املمجيــع وتقــوم اإلدارة بتنــسيق . علــى حنــو مركــزي 
 وتـضارب   العمـل زدواجيةال اجتنبنظمة،  امل يف    احملددة واملناطقلقطاعات  ل اتبعخمتلف الوحدات   

  ملموسـة   تـدابري  إتاحـة  اإلدارة والتنـسيق     علـى صـعيدي   املركـزي   الطـابع     وُيراد من  .املنهجيات
ــة مل ــةالراقب ــي نوعي ــصادرة عــن املنظمــة  املعلومــات اإلحــصائية  ، لكــي تلّب ــايري امل ال  صائيةاإلحــع

االتـساق والتكامـل علـى صـعيد     حتقيـق  د مـن الطـابع املركـزي       راوعالوة على ذلك، يُـ    . املقبولة
املشورة التقنية املقدمـة مـن املنـاطق، متـشياً مـع املبـادئ التوجيهيـة لـإلدارة، مبـا يـضمن التنـسيق                

واهليئــات املكونــة وتوحيــد املعــايري علــى صــعيد املــشورة التقنيــة املقدمــة إىل البلــدان واجلهــات   
هيل عمليـة حتديـد املؤشـرات اجلديـدة، وتعزيـز وحتـديث تعريـف        وُيراد منه أيـضاً تـس    . للمنظمة

املؤشرات احلالية ونطاق تغطيتها، وتعبئة املوارد لتلبية احتياجات اجلهات املعنيـة إلنتـاج ومجـع               
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وُيطلـب إىل اإلدارة يف إطـار واليتـها تنفيـذ           . ونشر اإلحصاءات املتعلقة بالعمل والعمـل الالئـق       
نــشطة واملنــهجيات اإلحــصائية للمنظمــة لكفالــة أن تلــيب معــايري  آليــة لإلشــراف علــى مجيــع األ

 .“رمسية”اجلودة اليت تعتربها املنظمة 

 للمعــايري اًوتَعــدُُّ احلاجــة ملــساعدة الــدول األعــضاء علــى إنتــاج البيانــات الرئيــسية وفقــ   - ٣
وسـتعمل املنظمـة    . الدولية مـن ضـمن األولويـات، وتـستهدف، بـصفة خاصـة، البلـدان الناميـة                

سعياً لتحقيق هذا الغرض على تعزيز قـدرهتا الذاتيـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال                       
ــة، واستقــصاءات     تــصميم الدراســات االستقــصائية ذات الــصلة، كاستقــصاءات القــوى العامل
الدخل، واإلنفاق، واملؤسسات، واستقصاءات األسر املعيشية بـصفة عامـة، وكـذلك ملـساعدة              

ر مصادر املعلومات األخرى عـن العمـل، كالـسجالت اإلداريـة، والعمليـات              البلدان على تطوي  
وسـيؤدي حتليـل هـذه املعلومـات إىل فهـم أفـضل ألسـواق العمـل وأدائهـا،             . اإلحصائية اخلاصة 

 عـن   ال العرض والطلب على اليد العاملة، واألجور، وساعات وظروف العمل، فـض           اوخصوص
ل الالمركزيـة يف تقـدمي املـشورة التقنيـة يف املنـاطق             كمـا تـشك   . اجلوانب النوعيـة لعالقـة العمـل      

ــتم إرســاؤه حاليــ ا أساســيااملتنوعــة عنــصر  ــ. ا ي ــة شــبكة خلــرباء    اوحتقيق ــة، ُتعــد إقام  هلــذه الغاي
  .اإلحصاءات العمالية يف كل منطقة من املناطق من ضمن األولويات

لتنظـيم الـداخلي   إعـادة ا ) أ: (وتتركز عملية اإلصالح علـى أربعـة عناصـر رئيـسية هـي              - ٤
 احتديد األولويات على صعيد الثغرات القائمـة يف املعلومـات تبعـ     ) ب (؛لتلبية الطلبات اجلديدة  

اسـتكمال  ) ج (؛نوعيـة عاليـة ال  الدول األعـضاء علـى إنتـاج بيانـات إحـصائية         ةللمواضيع وقدر 
يـع أحنـاء   املصادر واألساليب املستخدمة إلنتاج إحـصاءات العمـل علـى املـستوى الـوطين يف مج              
يف خمتلـف   العامل، وإجـراء تقيـيم لكيفيـة تطبيـق املعـايري اإلحـصائية الدوليـة مـن جانـب البلـدان                      

إجراء استعراض كامل إلجراءات مجع املعلومات اليت ستضعها منظمـة العمـل          ) د (؛العاملأحناء  
الدوليـــة يف املـــستقبل مـــن أجـــل تـــوفري قاعـــدة بيانـــات حديثـــة، ســـهلة االســـتعمال، تتـــضمن  

  .ا عن العملصاءات صادرة يف الوقت املناسب وموثقة جيدإح
فقـد أنــشئت  . املوصــوفة أعـاله العناصـر  وتنفَّـذ عمليـة إعـادة التنظــيم الـداخلي ملواكبـة        - ٥

وحدة إنتاج البيانات املتعلقة بالعمل الالئق هبدف مجع املؤشـرات القـصرية األجـل واملؤشـرات                
وهي ترمـي إىل االسـتفادة الكاملـة        . مات من البلدان  السنوية وتنفيذ وسائل جديدة جلمع املعلو     

بروتوكـول تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات          مـن قبيـل     احلديثـة   واإلجـراءات   من التقنيـات    
لكترونيــة علــى حنــو نــشط وعقــد اتفاقــات مــع   إلالفوقيــة، مــن خــالل اســتخدام االســتبيانات ا 

وقـد ُحـددت   . اقـع علـى البلـدان    للتخفيـف مـن عـبء اإلبـالغ الو    امنظمات دولية أخرى سـعي  
احلاجة إىل إقامـة نافـذة أو بوابـة إلكترونيـة واحـدة جلميـع إحـصاءات العمالـة والعمـل الالئـق،                       
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وعــالوة علــى ذلــك، أنــشئ هيكــل تنظيمــي مؤقــت لتعزيــز   . وستنــسِّقها وحــدة داخــل اإلدارة
ستقـصائية  وأقيمـت وحـدة للدراسـات اال      . خمتلف املصادر اإلحصائية إلنتاج إحصاءات العمـل      

 لوضع معاير إلحصاءات العمـل مـستمدة مـن هـذا النـوع مـن الدراسـات               الألسر املعيشية دعم  
وستتناول هذه الوحدة مجيع اإلحصاءات اليت ُتجمع يف الدراسـات االستقـصائية            . االستقصائية

للقــوى العاملــة، والــدخل واإلنفــاق، واستقــصاءات اســتخدام الوقــت، ومجيــع االستقــصاءات    
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . يت تستخدم قائمة من األسـر املعيـشية كإطـار ألخـذ العينـات             األخرى ال 

ــسات،     ــصائية للمؤسـ ــات االستقـ ــيع كالدراسـ ــرون يف اإلدارة مواضـ ــيتناول األعـــضاء اآلخـ سـ
واإلحصاءات اجلنسانية، والسجالت اإلدارية، واألرقام القياسـية ألسـعار االسـتهالك، وهجـرة             

وُيعـد هـذا التنظـيم مؤقتـاً نظـراً حلاجـة املنظمـة إىل تـوفري         . يع أخرىاليد العاملة، يف مجلة مواض  
موارد إضافية لإلدارة لتعزيز قدراهتا على مستوى خـرباء اإلحـصاءات العماليـة واخلـربات ذات                

وسيستتبع عملية إعادة التنظيم هذه حتسني القدرات التقنية للموظفني الفنيني ومـوظفي            . الصلة
  .د ملواجهة التحديات املقبلة جدالدعم، وإدراج فنيني

وُحددت جمموعة من األولويات يف التعامل مع مواضيع خمتلفـة علـى أسـاس توصـيات                  - ٦
ــامن عـــشر خلـــرباء   الـــذي ُعقـــد يف جنيـــف يف تـــشرين  إحـــصاءات العمـــل املـــؤمتر الـــدويل الثـ

، واسـتعراض الربنـامج بـشأن إحـصاءات العمـل           ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب/الثاين
لذي أعدَّه، بناء علـى طلـب اللجنـة، مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا                     ا

ــثالثني    ــدورة التاســعة وال ــشمالية، يف ال ــدا ال وعلــى وجــه اخلــصوص، ذكــرت   . العظمــى وأيرلن
ــة أن املــؤمتر الــدويل خلــرباء إحــصاءات العمــل قــد يــود     ــه،  اللجن إعــادة النظــر يف أســاليب عمل

وطلبـت اللجنـة أن يقـدَّم تقريـر منظمـة العمـل الدوليـة عـن                 . تر دوراته ومـدهتا   سيما يف توا   وال
وعلـى النحـو الـذي ورد يف        . ٢٠٠٩ يف عـام     حـدث نتائج املؤمتر إىل دورهتا األربعني وهذا مـا         

التقرير النهائي الذي قُدم إىل اللجنـة يف املـؤمتر الـدويل الثـامن عـشر خلـرباء إحـصاءات العمـل،                      
ر املذكور مرة كـل ثـالث سـنوات، علـى أن تكـون مدتـه أقـصر، أي أن متتـد                      تقرر تنظيم املؤمت  

 إىل اإلصـالح اجلـاري داخـل املنظمـة، لـن تكـون إدارة               الكـن نظـر   . على مـدى أسـبوع واحـد      
 كمـا هـو مطلـوب، ألن جهودهـا تـستهدف      ٢٠١١اإلحصاء قادرة على تنظيم املؤمتر يف عـام    

 باالنتــهاء مــن ا، رهنــ٢٠١٢املــؤمتر املقبــل يف عــام ، عقــد اوُيقتــرح، مؤقتــ. اآلن تعزيــز قــدراهتا
  .  واهلياكل ذات الصلة على صعيد القدرات التقنيةاتحصاءاإلإعادة تنظيم إدارة 

 على حتديد جمموعة من البلدان ذات األولوية، وال سـيما يف            اتحصاءاإلوتعمل إدارة     - ٧
 إحـصاءات العمـل والعمـل       العامل النامي، اليت تعـاين مـن فجـوات علـى مـستوى نوعيـة وكميـة                

وجيـري  . الالئق، سعياً لتخطيط وتنظيم هنج منظم واستباقي لـدعم إنتـاج اإلحـصاءات الوطنيـة              
ذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع اهلياكــل اإلقليميــة والوطنيــة للمنظمــة، وعلــى حنــو وثيــق أيــضاً مــع    
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 هذا اجلهـد حامسـاً      وُيعترب. منظومة األمم املتحدة واملكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات العمل       
ألنه سيستتبع تنسيقاً وثيقاً مع اجلهات املاحنة والنظام املتعدد األطـراف مـن أجـل تـوفري أدوات                  

وحتقيقـاً هلـذه    . مالئمة ومتناسقة لدعم األنشطة اإلحـصائية اجلاريـة واملخططـة يف هـذه البلـدان              
ءات العمــل يف  إحــصاة علــى وضــع خــرائط بــشأن حالــا حاليــاتحــصاءاإلالغايــة، تعمــل إدارة 

  .مجيع أحناء العامل
ومثة أولوية قصوى للمنظمة تتمثل يف إعـادة تنظـيم وحتـديث أسـاليب عملـها يف جمـال                   - ٨

مجع إحصاءات العمـل باسـتخدام تطبيقـات سـهلة االسـتعمال، ميكـن احلـصول عليهـا بـسهولة                    
 الـدويل يف  وقد طلب جملس إدارة املنظمة أن تكون إحصاءات املنظمـة متاحـة للمجتمـع          . اأيض

ويكتسي هذا األمـر أمهيـة خاصـة يف الوقـت الـراهن             . الوقت املناسب إىل جانب كفالة جودهتا     
اً إىل أن االنتعـاش االقتـصادي       ونظـر . املتسم بأزمة وظائف حـادة مـن جـراء األزمـة االقتـصادية            

التجربـة  وافيـة، وأن    الكافية ال يتم توفريها بصورة      يعين بالضرورة أن الوظائف ذات النوعية        ال
األخرية تشري إىل أن العمالة والعمل الالئق سـيتطلبان عـدة سـنوات قبـل التعـايف بعـد اسـتئناف                     

ــا          يف التوقيــت النمــو االقتــصادي، فهــذا يؤكــد علــى احلاجــة إىل حتــسني املعلومــات وإنتاجه
وتؤيـد  . على النحو الذي حتث عليـه الـدول األعـضاء يف املنظمـة وصـانعو الـسياسات                األنسب  
ــدول  ــاج         ال ــدة للعمــل وإنت ــن املؤشــرات الرائ ــة مناســبة م ــوة فكــرة وضــع جمموع ــضاء بق األع

ــسياساتية املناســبة     ــسهيالً الختــاذ اإلجــراءات ال وتــضع هــذه  . املعلومــات يف الوقــت املناســب ت
 املنـشأة حـديثاً، واملكلفـة بتحـسني نطـاق تغطيـة             اتاملسألة املُلحة ضغوطاً على إدارة اإلحـصاء      

عتَمد أساليب جديدة جلمع البيانات باسـتخدام بروتوكـوالت         وسُت. تهاإحصاءات العمل ونوعي  
تبادل كربوتوكول تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية ووسائل أخرى لتبادل البيانـات            

 باســـتخدام البيانـــات عزز مجـــعوعـــالوة علـــى ذلـــك، ســـي. بـــني البلـــدان واملنظمـــات الدوليـــة
  يف ُتـستخدم  اعتماد طرائق ومناهج جديدة      احملدَّثة األخرى ب  سالياألاالستبيانات اإللكترونية و  

  الرئيـسية  حـصائية  املؤسسات اإل   وسيجري إطالع  .نظمةامل تصميم وتنفيذ إنتاج بيانات      عملييت
  .ا على تعاوهنسعي للحصولهذه التغيريات وال على عضاءيف الدول األ

تعزيــز واء إحــصاءات العمــل  خلــرب الثــامن عــشر توصــيات املــؤمتر الــدويلتنفيــذ وُيعتــرب  - ٩
 قبـل  لكـن . ديدةاجللوالية لاجلوانب الرئيسية  أحد  للنظم اإلحصائية الوطنيةتقين املقدَّم الدعم ال 

 ا، نفـذه  إجـراء تقيـيم داخلـي ألنـشطته        اتحصاءاإل الشروع يف هذه املهام اهلامة، قررت إدارة      
 الـضوء علـى احلاجـة إىل    تقيـيم وألقـى ال . ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول يف ونن خارجي عومراج

 علـى صـعيد  نظمـة  امل ة، وتعزيـز قـدر   برمتـه   البيانـات وتـدفق املعلومـات      مجـع  نظـام    ديـد إعادة حت 
كمـا خيـضع    ،  إصدارات عدة لعملية إعادة حتديد     وستخضع. حصائيةاإلنتجات  املنتاج  حتسني إ 

 ةقـدر ُتعـد ال   ،ى مستوى اخلربات  وعل. ستخدمة منذ عقود للتدقيق حالياً    األدوات امل العديد من   
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ــشورة ال   ــدمي امل ــة لتق ــةالداخلي ــب،      تقني ــبرية يف الطل ــادة الك ــع الزي ــة م ــدان حمــدودة باملقارن  للبل
  ناشـئة  احلاجـة إىل تغطيـة مواضـيع    وُسلط الضوء على .العمليف أسواق   ركود   ةيعكس حال  امب

  وتعمـل  .الستجابة بسرعة يف العديد من املناطق، وال سـيما يف العـامل النـامي             ول ،جديدة وهامة 
ــشاط اتحــصاءاإلإدارة  ــةعلــى بن ــةعــن اخلارجــة  األمــوال تعبئ ــى املــستوى   امليزاني ، ســواء عل

 الداخليـة   ة تعزيـز القـدر    املهـم  وسـيكون مـن      . اهلامـة  املـسائل  لدعم هـذه     الداخلي أو اخلارجي،  
دعــم البلــدان يف تطبيــق املعــايري مــن أجــل  تقنيــةيف تقــدمي املــشورة ال اعتمــاد النــهج االســتباقيو

  . اإلحصائية الدولية
نقطــة انطــالق ك يف مجيـع أحنــاء العـامل   ملــستخدمةســاليب ااألصادر واملـ حتــديث وُحـدد    - ١٠
 نوعيـة أفـضل     تـسهيالً إلنتـاج    والـدعم للبلـدان      تقنية املشورة ال  ، يف إطار توفري   ئيسية لإلصالح ر

امـــة ه مواضـــيع  ســـُتدرج ضـــمن األولويـــاتوعـــالوة علـــى ذلـــك،.  العمـــلاتمـــن إحـــصاء
 خلـرباء إحـصاءات    األخـري ألجور، ومتابعة التوصيات الصادرة عن املـؤمتر الـدويل      اإحصاءات  ك

باإلضـافة  ،  يف مجلـة مواضـيع     ،ختلفة مع جلنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية      املشاورات  املو،  العمل
 .عمـل الالئـق   للوضـع مؤشـرات     ك،  لمنظمـة اهليئـات املكونـة ل     االيت تطرحهـ   القضايا الناشئة    إىل

 كأسـلوب   الـيت سـتناقش هـذه املـسائل         واجتماعـات اخلـرباء    األفرقـة العاملـة    تـشجيع    وُينظر إىل 
نظمـة   إحـصاء امل    إدارة وحاملـا تـنجح   . إجيابيـة تحقيق نتـائج    ل على حنو نشط  تنفيذه  حمفز يوصى ب  

القـدرة علـى تنــسيق وتـشجيع هــذه    و تـام، ســتتعزز   وتعزيزهـا علـى حنــ   قــدراهتايف إعـادة تنظـيم  
  .بنشاطاالجتماعات 

  
   نجزة يف اآلونة األخريةاألنشطة امل  - اًثاني  
  العمالة غري الرمسية  -ألف   

ــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري     ات، حــصاءاإلإدارة تقــوم   - ١١ بالتعــاون مــع فري
استقــصاءات العمالــة غــري ”  بعنــوان، بإعــداد كتيــبالرمســي، وبــدعم مــايل مــن حكومــة اهلنــد 

وعلـى الـرغم مـن التـأخري يف االنتـهاء مـن       . يعد مبثابة دليـل تقـين    “الرمسية والقطاع غري الرمسي   
سـيناقش فريـق    اإلحـصائية،   إعداد الدليل، الذي ُركز االنتباه عليه خالل الدورة األخرية للجنة           

 ٢٩ إىل ٢٧يف الفتــرة مــن يــف يف جندهلــي املــشروع النــهائي خــالل اجتماعــه الــذي ســُيعقد   
ومـع أن بعـض املـساعدة التقنيـة سـبق أن قُُُـدمت إىل البلـدان هبـذا          . ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين  

الـــصدد، ُيعتـــرب مـــن ضـــمن األولويـــات تقـــدمي املـــشورة التقنيـــة إىل البلـــدان الـــيت ال تتـــيح هلـــا 
لــة غــري الرمسيــة عــن استقــصاءاهتا أن تطبــق يف الوقــت الــراهن التوصــيات الــصادرة بــشأن العما 

وُيعترب املشروع النهائي هلذا الـدليل وسـيلة   . خلرباء إحصاءات العمل  املؤمتر الدويل السابع عشر     
  .رئيسية من أجل اعتماد الدول األعضاء هلذه التوصيات وتفعيلها
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  التدابري املتعلقة باالستخدام الناقص للعمالة  - باء  

لنـاقص للعمالـة إىل تكميـل مؤشـر معـدل البطالـة         يرمي وضع تدابري بشأن االستخدام ا       - ١٢
. مبجموعــة مــن املؤشــرات الــيت تعكــس علــى حنــو أمت واقــع عــامل العمــل يف العديــد مــن البلــدان

ــن      ــرة مـ ــوع يف الفتـ ــشأن املوضـ ــة بـ ــل تقنيـ ــة عمـ ــة حلقـ ــانون ٩ إىل ٧وُعقـــدت يف املنظمـ  كـ
يع املنـاطق كانـت قـد       وُدعيت للمشاركة يف هذه املناسبة بلدان من مج       . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 أو يف أعقابـه، عـن       خلـرباء إحـصاءات العمـل     املؤمتر الـدويل الثـامن عـشر        أعربت، خالل انعقاد    
. وأنشأت حلقة العمل فريقاً عـامالً هلـذا الغـرض         . التعاون مع املنظمة هبذا اخلصوص    باهتمامها  

 مرحلـة   وميكن أن ُتـستخدم توصـيات الفريـق العامـل هـذا كمـدخالت السـتعراض حمتمـل، يف                  
ــة      ــة املرتبطــة بإحــصاءات الــسكان الناشــطني اقتــصادياً والعمال ــة الراهن الحقــة، للمعــايري الدولي

. ١٩٨٢ يف عـام  خلـرباء إحـصاءات العمـل   املؤمتر الدويل الثالث عـشر    والبطالة، املعتمدة خالل    
وباإلضافة إىل ذلـك، انـضمت املنظمـة إىل فرقـة عمـل معنيـة بوضـع مؤشـرات تكميليـة ملعـدل                       

  . املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةالذي أعدَّه واملنظمة الذي تستخدمه بطالة لا
واضــطلعت املنظمــة بــدور رائــد يف قيــاس العمــل الالئــق، مــن خــالل اختبــار جمموعــة     - ١٣

 واجتمـاع   خلـرباء إحـصاءات العمـل     املـؤمتر الـدويل الثـامن عـشر         املؤشرات اليت نوِقشت خـالل      
وتعمــل املنظمــة حاليــاً علــى إعــداد  .  املعــين بقيــاس العمــل الالئــق ٢٠٠٨اخلــرباء الثالثــي لعــام 

إحصاءات عن جمموعة من مؤشرات العمل الالئق املتعلقة جبملة من البلـدان الرائـدة يف منـاطق                 
خمتلفة، فيما تقوم إدارة اإلحصاء بدعم الدول األعضاء عن طريق املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة        

د املؤشـرات الالزمـة وإعـدادها مبـا يتناسـب مـع الواقـع الـوطين         ووزارات العمل من أجـل حتديـ     
جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية        وجتـدر اإلشـارة بوجـه خـاص إىل التعـاون القـائم بـني                . للبلدان
 وفرقة العمل التابعة ملفوضية االحتاد األورويب واملعنية بقياس نوعية العمالة، وقد بـدأت          ألوروبا

  . خلرباء إحصاءات العملمي تقاريرها استعداداً للمؤمتر الدويل املقبل بلدان رائدة خمتلفة بتقد
  

  التصنيف الدويل املوحَّد للمهن  -جيم   
ــانون األول        - ١٤ ــل، يف ك ــين بإحــصاءات العم ــاد اجتمــاع اخلــرباء املع ــذ اعتم ديــسمرب /من

الحقـاً مـن    ، وإقـرار الـصيغة      )٢٠٠٨(، للصيغة احملدَّثة للتصنيف الدويل املوحَّد للمهـن         ٢٠٠٧
مـن األدوات لـدعم تنفيـذ التـصنيف الـدويل           طائفـة   املنظمـة   وفرت  ،  نظمةاملجملس إدارة   جانب  

وبـات  . ، ومساعدة البلـدان علـى تكييـف تـصنيفاهتا املهنيـة الوطنيـة             ٢٠٠٨املوحَّد للمهن لعام    
شبكي هيكل التصنيف النـهائي متاحـاً باللغـات اإلسـبانية واإلنكليزيـة والفرنـسية عـرب املوقـع الـ                   

وُنشر املشروع النهائي، باللغة اإلنكليزية، للتعـاريف املفـصلة         . ٢٠٠٨للمنظمة منذ مطلع عام     
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 عــرب املوقــع الــشبكي للمنظمــة يف ٢٠٠٨جلميــع فئــات التــصنيف الــدويل املوحَّــد للمهــن لعــام  
ــه /متــوز وأُبلغــت جهــات االتــصال املكلفــة بالتــصنيفات علــى الــصعيدين الــوطين    . ٢٠٠٩يولي

 باستخدامها يف تكييف التـصنيفات       هذه املادة باتت هنائية مبا يفي      ي داخل املنظمة بأن   واإلقليم
  .ISCO-08الوطنية وينسجم مع التصنيف الدويل املوحَّد للمهن 

ومـن املتوقـع    . باتـت متاحـة    ISCO-08  و ISCO-88كما أن جداول مطابقة التصنيفني        - ١٥
وستـــصدر . حمـــدَّث باأللقـــاب الوظيفيـــةأن يـــصدر عمـــا قريـــب، باللغـــة اإلنكليزيـــة، فهـــرس  

  . ٢٠١٠النسختان اإلسبانية والفرنسية يف عام 
 ٢٠٠٨ تـصنيف عـام      وأعدَّ املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية نسخاً من هيكل         - ١٦

ــاريف( ــات دون تع ــةيف ) الفئ ــدمتو.  لغــات االحتــاد األورويب كاف ــدانأق ــامل عــرب  عــدة بل  الع
أهنـا بـصدد   أو ، طينالـو   املهـين هاالسـتخدامه يف تـصنيف   تـصنيف  هـذا ال هيكـل  تكييـف    علـى  إما

ــصنيفاهتا امل  ــةإجــراء تنقيحــات لت ــة متــشياً هني ــ الوطني ــاً . ه مع ــز  كمــا ُتتخــذ حالي  خطــوات لتعزي
، مثــل املتنوعــة اإلقليميــة  املهــنتــصنيفاتو ٢٠٠٨ عــام االتــساق واالنــسجام بــني تــصنيف   

  .  للمهنالتصنيف العريب
 لتـــوفري التـــدريب اإلقليمـــي واملـــساعدة التقنيـــة  القـــصوىولويـــة األ نظمـــةوســـتويل امل  - ١٧

 ات إىل اخلـرب   اًاسـتناد و. واملشورة بشأن تصنيف املهن مباشرة إىل البلدان أو جمموعـات البلـدان           
تدريبيـة عـن    الواد  مجلـة مـن املـ      إعـداد دليـل و     أيـضاً نظمـة   املاملكتسبة من هذه األنـشطة، تقتـرح        

  .  يف بيئات وطنية وإقليميةجل استخدامهمن أ ٢٠٠٨  تكييف تصنيفسبل
  

  لقوة العاملة ل  املتغرييكلاهلالعمل املنهجي لتحسني قياس   - دال  
 عـام   الـة العمالـة يف     التـصنيف الـدويل حل     باسـتعراض بـدء   المنظمة العمـل الدوليـة      تتوقع    - ١٨

ــذا يعكــس  . ٢٠١٠ ــها يف   وه ــر عن ــيت ُعبِّ ــة النظــر ال ــدويل وجه ــؤمتر ال ــامن عــشر  امل  خلــرباء  الث
 يكــلاهل إىلمنظمــة لل  إطــار العمــل املنــهجي يفتــوىلأن األولويــة جيــب أن  بــإحــصاءات العمــل

لممارسـات الوطنيـة    لاسـتعراض   علـى    هذا العمـل  نطوي  يح أن   من املرجَّ  و .قوة العاملة لل املتغري
  حلــسابهالعامــل العمــل ، وورباملوظف، كــفئــات العمالــة  باحلاليــة واملــشاكل ذات الــصلة   

ــراد األســرة املــساهم يف نفقاهتــا    ،اخلــاص ــة. والعامــل مــن أف ــى  ل حاجــة ومث ــز عل ــةلتركي  معامل
ــات ــالكني اجملموعـ ـــ - كاملـ ــديرين لل ــسامهة، املـ ــدينشركات املـ ــاف،  ، واملتعاقـ ــاملي الكفـ  وعـ

طـار  إل احلـايل    الوضـع  ضـمن  مـا     نوعـاً  بااللتباس هم تصنيف  يتسم واملتطوعني، وغريهم من الذين   
مـن أجـل   خيـارات  وقـد ُتتـاح عندئـذ       . معاملة خمتلفـة يف سـياقات خمتلفـة        وقد ُيعاملون ،  الةالعم

علـى  خـرباء  لل واملقترحات من جمموعـة  تقنية تقدمي املشورة ال  وسُيطلب.  احلايل التصنيف حتسني
 املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية        األمـم  ، وكـذلك مـن فريـق خـرباء        أساس غري رمسي إىل حـد مـا       
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لينظـر فيهـا ويعلـق       علـى نطـاق واسـع        عمَّـم مقترحـات ملموسـة     أن ت ، قبل    الدولية واالجتماعية
يف دورة مقبلـة    سـتقدَّم النتـائج أو التقـارير املرحليـة         و ، اجتمـاع خـرباء إحـصاءات العمـل        عليها

 مبــدخالت هامــة هــذا العمــل  يــأيتمــن احملتمــل أنو. دويل خلــرباء إحــصاءات العمــلالــمــؤمتر لل
بشأن إحـصاءات الـسكان     راهنة   املعايري الدولية ال   من أجل استعراض  يف املستقبل   لنشاط حمتمل   

  . العمالة والبطالةو شطني اقتصادياًاالن
  

   واملهنةلقطاع الصناعيحسب اوساعات العمل   األجورإحصاءات  - هاء  
نظمـة  امل  تعمـل   خلـرباء إحـصاءات العمـل،       الثـامن عـشر    املـؤمتر الـدويل   عمالً بتوصـيات      - ١٩
استقـصاء منظمـة    (ILO October Inquiryمواصفات منـشور  د دي دراسة ومناقشة إعادة حتعلى

 العمالــة واألجــور  عــنمجــع البيانــات  مــن حيــث   )أكتــوبر/ تــشرين األول-العمــل الدوليــة  
عملية تـشاور تـشمل جمموعـة    ُتنفذ حالياً و.  موحد يف مجيع أحناء العامل     بشكلوساعات العمل   

 مـن   أصـغر تحديـد جمموعـة     ل)  يف آن معـاً    هـا نتجيممي البيانات و  مستخِدمن  (واسعة من اخلرباء    
رصد أمناط التوظيـف وسـاعات      ل ، وذلك  يف سوق العمل    الرئيسية الصناعات واملهن واملتغريات  

 بعـد اآلن،   االسـتبيان التقليـدي      لن ينفَّـذ  و.  خمتارة  ومهن لقطاعات صناعية  تبعاًالعمل واألجور   
ــار  ــاًإجــراء  وإمنــا ســيتم اختب أســعار ب املتعلقــةمجــع املعلومــات  كمــا ســيعاد حتديــد . بــديل قريب

  .  االستمرارية يف السالسل الزمنيةكفالةاملعلومات األساسية لمع االحتفاظ ب، غذيةاأل
  واترها وتاومدهت  خلرباء إحصاءات العملة الدوليات املؤمترتنظيم  -واو   

تنظـيم  نـاقش   قـد   خلرباء إحصاءات العمل  الثامن عشر  املؤمتر الدويل  على الرغم من أن     - ٢٠
عـن   عوضـاً  كـل ثـالث سـنوات    لُيعقـد مـرة  ملؤمتر ا تواتر واقترح زيادة ومدة وتواتر اجتماعاته،  

 مـن أسـبوعني   ة انعقـاده   تقصري مد  مع،  كما هو احلال يف الوقت الراهن      سنوات   مخس مرة كل 
الستمرارية بني املـؤمترات،    ا و  املشاركني  كبار  جانب  من وسعشاركة أ مل  أيام تسهيالً  مخسةإىل  
مقترحـاً يف    كـان  كمـا ٢٠١١يف عـام     املقبـل     املـؤمتر  تنظـيم  لـن تكـون قـادرة علـى       نظمة  إن امل ف

. حاليـــاً كـــربى الـــيت ختـــضع هلـــاعـــادة التنظـــيم الإ  إىل عمليـــة أساســـاًُيعـــزى ذلـــك، واألصـــل
 ة وتعزيـز القـدر    أزمـة الوظـائف    رصـد ل مواردهـا احلاجـة إىل تركيـز      تتمكن املنظمة، بفعل    / ولن

 والتنـسيق علـى حنـو       ، الوطنية ئيةكاتب اإلحصا امل مع   منتبناء عالقات أ  وا التقنية،   هتااحلالية خلرب 
 يف  احملـرزة  لإلجنازات وتبعاً. ٢٠١١يف عام   املقبل  املؤمتر   تنظيممن   ،أوثق مع املنظمات الدولية   

 خلـرباء إحـصاءات      التاسـع عـشر     املـؤمتر الـدويل    ستسعى املنظمـة إىل عقـد     عادة التنظيم،   إعملية  
  . إىل اللجنة يف هذا الصددتقريراًوستقدم يف العام املقبل . ٢٠١٢يف عام  العمل
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  اخلالصة  -ً ثالثا  
  :ة مدعوة إىلاللجن  - ٢١

علـى أن تقـوم بقيـادة       تشجيع املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمـات الدوليـة           )أ(  
 تتعلـق  خمتلفـة     مواضـيع  بـشأن  يف آخـر دورة للجنـة اإلحـصائية          املقترحـة  األفرقـة العاملـة    خمتلف

العــامل  النــامي وعــاملبــني الالقــائم التفــاوت علــى أن يراعــى بوجــه خــاص  إحــصاءات العمــل، ب
  ؛والعمل الالئقالة حالة العمإحصاءات  فيما خيصالنمو املتقدم 

تشجيع الوكاالت املاحنـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة علـى املـشاركة يف دعـم                   )ب(  
حالـة  جـراءات املتخـذة ملنـع تفـاقم          وتقيـيم اإل   مـة الوظـائف   أز لرصـد  رئيسيةإنتاج استقصاءات   

 وعلى وجه اخلصوص، ُيعتـرب برنـامج تعزيـز استقـصاءات القـوة العاملـة واستقـصاءات                  .العمالة
األسر املعيشية يف أفريقيا من ضمن األولويات، فـضالً عـن الـدعم الـتقين املقـدَّم يف العديـد مـن                      

الـدعم  ويكتـسي تـوفري     . تينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب       البلدان األخـرى يف آسـيا، وأمريكـا الال        
واستقــصاءات وتعزيــز الــسجالت اإلداريــة  كوضــع ،  أمهيــة أيــضاًملــصادر املعلومــات األخــرى 

  املؤسسات؛
  املــؤمتر الــدويلرجــاء عقــدنظمــة إلاملاألســباب الــيت قدمتــها  ب اإلحاطــة علمــاً  )ج(  

سعى ستــو. ٢٠١١عــام يف وعــد املقــرر بعــد املإىل مــا  العمــلخلــرباء إحــصاءات التاســع عــشر 
  هبذا الصدد؛للجنة إىل ا ، وستقدِّم تقريرا٢٠١٢ً عام تنظيم املؤمتر يف إىل املنظمة

 تؤدي إىلســ للمنظمــة نــشطة اإلحــصائيةاإلحاطــة علمــاً بــأن إعــادة تنظــيم األ   )د(  
 ،وطنيــة الئيةكاتــب اإلحــصااملقامــة عالقــة أوثــق مــع  وإ ،تغــيري أســاليب مجــع وختــزين البيانــات 

 والتنـسيق مـع الوكـاالت الدوليـة     ،لبلـدان إىل ا تـوفري املـساعدة التقنيـة    ات يف جمال  وتعزيز القدر 
لجنــة الــدول األعــضاء علــى املــشاركة بنــشاط يف هــذا ال  تــشجعأناملنظمــة تقتــرح و. األخــرى

  . اجلهد املشترك اجلديد
أعربـت عنـها منظمـة العمـل         باآلراء الـيت     اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علماً     و  - ٢٢

  .الدولية يف هذا التقرير
  


