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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

        إحصاءات العمالة: بنود للعلم
تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن التطــورات املــستجدة يف إحــصاءات     

للمـــؤمتر الـــدويل التاســـع عـــشر خلـــرباء  العمالـــة واألعمـــال التحـــضريية 
  إحصاءات العمالة

  
   العاماألمنيمذكرة من     

  
ألـف   - انظر الفـصل األول   (وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثة واألربعني           

، يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير منظمة العمـل الدوليـة املقـدم إىل          )E/2012/24من الوثيقة   
 ويــربز هــذا التقريــر الزيــادة احلــادة يف الطلــب علــى إحــصاءات العمالــة والعمــل  .اللجنــة للعلــم

الالئق واالهتمام هبا يف أحناء العامل ويصف التدابري اليت اختذهتا منظمـة العمـل الدوليـة بإشـراف                  
ويـصف مجيـع    . ٢٠١٢أكتـوبر   /املدير العام اجلديد واإلدارة اجلديدة اعتبـارا مـن تـشرين األول           

ــة املقــرر      األعمــال التحــ  ــدويل خلــرباء إحــصاءات العمال ــيت أجنــزت مــن أجــل املــؤمتر ال ضريية ال
للمـشاورات اإلقليميـة    ويعـرض التقريـر  . ٢٠١٣أكتـوبر  /تستضيفه املنظمة يف تشرين األول  أن

الرئيسية واجتماعات أفرقة اخلرباء اليت تناولت مشروع القـرار بـشأن القـوة العاملـة، والعمالـة،             
مث يــورد . دام اليــد العاملــة، ويــصف بإجيــاز نطــاق التنقيحــات املقترحــة والبطالــة ونقــص اســتخ

قائمة باألنشطة الرئيـسية الـيت اضـطلع هبـا خـالل الـسنتني األخريتـني بـشأن إحـصاءات العمالـة                      
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والعمل الالئق، مبا يف ذلك التـصنيفات املهنيـة وفئـات العمالـة، والعمالـة غـري الرمسيـة، والعمـل                  
ــوعي، وعمــل األطفــال،   ــوار االجتمــاعي، واألجــور وســاعات العمــل،      التط  وإحــصاءات احل

والوظــائف اخلــضراء، والتغــيريات الــيت طــرأت علــى جتميــع بيانــات العمالــة ونــشرها، وأنــشطة  
ويطلــب مــن اللجنــة . التـدريب وبنــاء القــدرات، وتقــدمي املــساعدة التقنيـة إىل البلــدان واملنــاطق  

  .حتيط علما هبذا التقرير أن
  



E/CN.3/2013/17  
 

12-65751 3 
 

ــة      ــر منظمـ ــال    تقريـ ــستجدة يف جمـ ــورات املـ ــشأن التطـ ــة بـ ــل الدوليـ  العمـ
تاســع عــشر إحــصاءات العمالــة واألعمــال التحــضريية للمــؤمتر الــدويل ال

  خلرباء إحصاءات العمالة
    

  رة اجلديدة ملنظمة العمل الدوليةإحصاءات العمالة يف صلب أنشطة اإلدا  -أوال   
، أنــشأت منظمــة )E/CN.3/2010/18 (٢٠١٠لغــت اللجنــة اإلحــصائية يف عــام بكمــا أُ  - ١

 إدارة إحصاءات جديدة مسؤولة أمـام املـدير العـام كداللـة             ٢٠٠٩مايو  /العمل الدولية يف أيار   
واضحة على زيادة األمهية اليت قررت اهليئات املكونة للمنظمة إيالءها لتعزيز نظـام إحـصاءات               

ــامل  ــة يف الع ــدأت   . العمال ــوارد املتاحــة احملــدودة، ب ــادة التنظــيم    املويف إطــار امل ــة إع نظمــة عملي
تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان،         : اجملاالت األربعة الرئيـسية ألنـشطتها اإلحـصائية وهـي          يف

ــاء القــدرات يف جمــاالت       ــدريب وبن ــات، والت ــة، ومجــع البيان ــايري اإلحــصائية الدولي ووضــع املع
  .إحصاءات العمالة

ــشرين األول  - ٢ ــوبر /ويف ت ــام ا ٢٠١٢أكت ــوىل زم ــد    ، ت ــام جدي ــدير ع ــر يف املنظمــة م ألم
ومنذ البداية، كان هناك عزم واضح على تعزيـز قاعـدة املعـارف لـدى املنظمـة                 . وإدارة جديدة 

ارة جملــس إد وتعزيــز إحــصاءات العمالــة علــى الــصعيد العــاملي علــى حنــو مــا جتــسد يف أعمــال   
ــصعيد اخلــارجي    ــى ال ــة وعل ــام ا   . املنظم ــدير الع ــد أكــد امل ــد خــالل محلتــ  وق ــة جلدي ه االنتخابي

بياناته األوىل تأكيدا خاصا على احلاجة إىل بنـاء قـدرات الـدول األعـضاء، وال سـيما أقـل                     ويف
أول ويف . البلــدان منــوا، وحتــسني نظــم املعلومــات يف جمــال إحــصاءات العمالــة والعمــل الالئــق  

وامليزانيــة ، والــيت تناولــت مقتــرح املــدير العــام األول للربنــامج  رســالة توجيهيــة بــشأن الربنــامج
 “اإلحـــصاءات وقـــدرات البحـــث والتحليـــل ”، وضـــع املـــدير العـــام ٢٠١٥-٢٠١٤للفتـــرة 

صدر أولوياته، وأوىل أمهية مركزية لإلحصاءات كوسيلة تساعد املنظمة يف تقدمي خـدمات              يف
مكثفــة وبغيــة حتقيـق ذلـك، ُشــرع يف عمليـة إصـالح     . ية وتقنيـة أفــضل هليئاهتـا املكونـة   استـشار 

ومــن املتوقــع أن ُتنجــز العمليــة يف هنايــة عــام  . تــب، يف كــل مــن املقــر وامليــدان خــالل املك مــن
ــة آذار   . ٢٠١٣ مــارس /أمــا فيمــا خيــص األنــشطة اإلحــصائية، فــستنتهي إعــادة اهليكلــة يف هناي
وجيري تنفيذ هذه العملية من خالل إجراء متحـيص دقيـق جلميـع             .  ليبدأ تنفيذها الحقاً   ٢٠١٣

  .جتنب االزدواجية والتداخل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنظمةاجملاالت املختلفة، هبدف 
وجرى جمددا تسليط الضوء على احلاجة إىل زيادة إحـصاءات العمالـة وحتـسينها علـى                  - ٣

ــدأ يف عــام       ــذي ب ــصادي ال ــة بعــد الركــود االقت ــشاكل  . ٢٠٠٧نطــاق العــامل كأولوي وتعــد امل
سـبل كـسب العـيش، النامجـة عـن التراجـع          اخلطرية اليت واجهت أسواق العمل وفرص العمل و       
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احلاد الذي شهدته اقتصادات البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية وما متخض عنـه مـن آثـار،                 
ــشرين        ــسية، وكــذلك جمموعــة الع ــة الرئي ــع احلكومــات واملنظمــات الدولي موضــع اهتمــام مجي

ناسـب بـشأن هـذه      ويـتعني احلـصول علـى معلومـات كاملـة ويف الوقـت امل             . وجمموعات أخرى 
ووضعت خمتلف جمموعات احلـوافز، لكـن مـا زالـت           . املشاكل احلادة، ملعاجلتها بسرعة وفعالية    

واخـتريت  . مثة حاجة ماسة إىل حتـسني إمكانيـة قيـاس أثرهـا الفعلـي علـى رفـاه الفئـات املتـأثرة                   
ناسـبة   هلـا املعلومـات امل     سياسات العمل وحددت األهـداف، وهـي عمليـة عـسرية إذا مل تتـوافر              

فــرص ” بعنـوان  ٢٠١٣ويف تقريــر البنـك الـدويل عــن التنميـة يف العـامل لعــام     . جمـال العمالـة   يف
يتوجه البنك بنداء خاص من أجل تعزيز إحصاءات العمالـة ومـلء الثغـرات الرئيـسية                 ،“العمل

يف العــامل، مــشدداً علــى أنــه بــالرغم مــن أن مــسألة فــرص العمــل تــشغل مكانــة مركزيــة، فــإن   
ت املتــوفرة عنــها شــحيحة وغــري كافيــة، ممــا ميهــد الطريــق لتنــسيق اجلهــود مــع البلــدان  املعلومــا

  .والشركاء اآلخرين لتوسيع إحصاءات العمالة وحتسينها يف العامل
وقد بدأت املنظمة هذه العملية بتعزيز وجودها اإلقليمي يف خمتلف املنـاطق مـن خـالل           - ٤

العمالة، يعملون يف امليـدان ويقـدمون الـدعم         تنصيب خرباء إقليميني متخصصني يف إحصاءات       
التقين للمكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات العمل يف جمال حتديد نظمها اخلاصـة بإحـصاءات              

، تعكـف املنظمـة علـى       إعـادة حتديـد معـامل أنـشطة التجميـع         وبعـد   . العمالة وجتميعها وتقييمهـا   
ــة     ــرات يف األســاليب واألدوات القائم ــف الثغ ــيُّن خمتل ــاطق تب ــع املن ــذه   . يف مجي ــن خــالل ه وم

العملية، أنشأت بالفعل نظاماً لالتصال مع خمتلف البلدان والعمل معهـا لتوسـيع نطـاق قـدراهتا                 
وُجعلــت ضــرورة االقتــراب أكثــر مــن البلــدان ضــمن جــدول األولويــات وبــدأت  . اإلحــصائية

وقـد زادت املنظمـة     . العديد من املناطق يف توثيق عالقات العمل مـع اهليئـات املكونـة للمنظمـة              
من مشاوراهتا اإلقليميـة، وأكـدت جمـددا وجودهـا فيمـا خيـص أنـشطة الـشراكة مـع املنظمـات                      

إال أن احلاجـة ال تـزال تـدعو إىل تعزيـز عـدة جمـاالت                . اإلقليمية كوسيلة لتحديد االحتياجـات    
وينبغـي علـى   . ةيف اهلياكل اإلحصائية للمنظمة بغية مواكبة الزيادة يف احتياجات هيئاهتا املكونـ       

وجــه اخلــصوص معاجلــة جمــاالت مثــل هجــرة اليــد العاملــة، والعمالــة الريفيــة، وحركيــة فــرص   
العمل وتدفقها، وإجـراء دراسـات استقـصائية، وينبغـي للمنظمـة أن تعـزز مـن قـدراهتا يف هـذا                      

مـا  وتعد احلاجة إىل إقامة شراكات مـع املكاتـب اإلحـصائية الرئيـسية لتعزيـز التعـاون في                 . اجملال
باإلضـافة إىل ذلـك،     . بني بلدان اجلنوب والتعاون التقين بشكل عام أمراً حيوياً يف هذه العملية           

ينبغــي أيــضا التــصدي علــى أعلــى املــستويات للحاجــة إىل حتــسني التنــسيق مــع اجلهــات املاحنــة  
  .لدانواملنظمات الدولية األخرى لكفالة التطبيق السليم للمعايري اإلحصائية الدولية من قبل الب

وتـسعى منظمــة العمـل الدوليــة إىل تعزيــز شـبكتها اإلحــصائية يف أفريقيـا لتعزيــز قــدرة       - ٥
ــاً خــبريان  . الــدول األعــضاء علــى إنتــاج إحــصاءات العمالــة واســتخدامها   ويوجــد لــديها حالي
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يـة الناطقـة باالنكليزيـة ومقـره        متخصصان يف إحصاءات العمالـة أحـدمها معـين بالبلـدان األفريق           
وأنــشئت . ريــا، والثــاين معــين بالبلــدان األفريقيــة الناطقــة بالفرنــسية، ومقــره يف داكــار بريتو يف

بأديس أبابا وظيفة جديدة خلبري إقليمي أقدم متخـصص يف إحـصاءات العمالـة ، ُعـيِّن شـاغلها                   
  .لدعم األنشطة املضطلع هبا على صعيد املنطقة وتنسيقها، وللعمل مع الشركاء اإلقليميني

كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ثبتت الفائـدة اجلمـة مـن الـشراكة الفعالـة                ويف أمري   - ٦
وأجنــزت أنــشطة . للمنظمــة مــع اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   

مشتركة خمتلفة مثل تقدمي املساعدة التقنية والتدريب؛ وأنشئ فريق عامل معين مبؤشرات سـوق              
، وتتـوىل  كتني، يـضم عـددا كـبريا مـن األعـضاء     قاد مـؤمتر اإلحـصاءات يف األمـري    العمل أثناء انع  

إحـصاءات    يف وجرى تعـيني خـبري إقليمـي متخـصص        . تنسيق أنشطته كل من شيلي وكولومبيا     
أمريكـا الالتينيـة     مالـة وحتليلـها التـابع للمنظمـة يف        العمالة يف سانتياغو معينٍ بنظـام معلومـات الع        

  .، وهو مشروع هام مقرُّه يف بنما وتدعمه حكومتهاومنطقة البحر الكارييب
ويف آسيا واحملـيط اهلـادئ، عّينـت املنظمـة أيـضاً خـبريا إقليميـا متخصـصا يف إحـصاءات                       - ٧

مقره يف بانكوك للعمل على حنو أوثق مع البلدان عن طريق املشاركة بنشاط يف األنشطة              العمالة
ليمية باألنشطة الـيت ينفـذها الـشركاء الرئيـسيون مثـل            التدريبية واالستشارية، وربط األنشطة اإلق    

  .جهات أخرى يف املنطقةجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واال
ويف منــاطق أخــرى، مــا فتئــت املنظمــة تعــزز تعاوهنــا مــع البلــدان األعــضاء يف اللجنــة      - ٨

سب مـن خـالل تقـدمي املـساعدة       اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة لـيس وحـ          
. التقنية، وإمنا كذلك عن طريق ختطـيط األنـشطة املـشتركة املقبلـة يف جمـال إحـصاءات العمالـة                   

وتضطلع املنظمة أيضاً باألنـشطة التدريبيـة يف مـنطقيت الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا ومتـضي                  
  .تعزيز جتميع البيانات وتوافرها قدما مع منظمات دولية أخرى يف

  
  تاسع عشر خلرباء إحصاءات العمالةاملؤمتر الدويل ال  -انيا ث  

 العمالــة ســتعقد منظمــة العمــل الدوليــة املــؤمتر الــدويل التاســع عــشر خلــرباء إحــصاءات   - ٩
وسـيجري أثنـاء املـؤمتر اسـتعراض مـشروع قـرار          . ٢٠١٣أكتـوبر   /يف تشرين األول   جنيف، يف

وإذا اعُتمـدت هـذه     . قش إمكانيـة اعتمـاده    منقح بشأن إحصاءات العمل والقـوة العاملـة وسـتنا         
املعـايري اإلحـصائية املنقحــة فإهنـا ســتؤدي إىل حتـديث املعــايري الدوليـة احلاليــة الـواردة يف القــرار       
ــذي        ــصة ال ــة الناق ــة والعمال ــة والبطال ــصاديا والعمال ــسكان الناشــطني اقت ــق بإحــصاءات ال املتعل

، ومـا يتـصل بـذلك    ١٩٨٢ات العمالة يف عام اعتمده املؤمتر الدويل الثالث عشر خلرباء إحصاء  
وباإلضافة إىل مشروع القرار املذكور، سيناقش املؤمتر مواضيع التـصنيف          . من مبادئ توجيهية  
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ــق، وعمــل األطفــال،       ــة، والوظــائف اخلــضراء ، ومؤشــرات العمــل الالئ ــدويل لفئــات العمال ال
  .واإلحصاءات املتعلقة بالسخرة، ويتلقى معلومات بشأهنا

لغت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني، وعلى الرغم مـن اسـتنتاجات املـؤمتر              بوكما أُ   - ١٠
إحصاءات العمالة الذي أوصـى بتنظـيم املـؤمتر كـل ثـالث سـنوات،                الدويل الثامن عشر خلرباء   

وبـسبب قيـود امليزانيـة،      . فإن املنظمة لـن تـتمكن مـن عقـد هـذا احلـدث الرئيـسي هبـذه الـوترية                   
تعقــد هــذه املــؤمترات كــل مخــس ســنوات إىل أن متكّنــها الظــروف مــن تقلــيص ســتظل املنظمــة 

وقد تدعى اللجان التقنية أو اجتماعات اخلرباء لتداول مواضـيع حمـددة     . الفترة اليت تفصل بينها   
  .بني فترات انعقاد هذه املؤمترات

  
ــصاديا    - ألف   ــطون اقتـ ــسكان الناشـ ــصة ونقـــص   الـ ــة الناقـ ــة والعمالـ ــة والبطالـ والعمالـ

  استخدام العمالة
ــة بـــشأن      - ١١ ــايري الدوليـ ــديث املعـ ــة العمـــل علـــى حتـ ــدأت إدارة اإلحـــصاءات يف املنظمـ بـ
والعمالة والبطالة والعمالـة الناقـصة، بنـاء علـى توصـيات            صاءات السكان الناشطني اقتصاديا     إح

ــة ويف إثــر اســتعراض برنــامج إحــصاءات      ــامن عــشر خلــرباء إحــصاءات العمال املــؤمتر الــدويل الث
العمالة الذي نظرت فيـه اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، اللـذين عقـدا يف عـام                    

  .، وسيكون هذا العمل أساس مشروع القرار الذي سيجري تناوله خالل املؤمتر القادم٢٠٠٨
ــة     - ١٢ ــه اللجن ــامج الــذي نظــرت في ــرز اســتعراض الربن ــة للعمــل  وأب  اجملــاالت ذات األولوي
اسـتكمال  ) ب(هيكل القوى العاملة املـتغري؛  ) أ: (يف جمال إحصاءات العمالة وهي   املستقبل   يف

التفاعـل بـني العمــل   ) ج(إطـار إحـصاءات العمالـة ملعاجلـة اجلوانـب الديناميـة ألسـواق العمـل؛         
. التفاعل بني إحصاءات العمالة وغريها من اجملـاالت اإلحـصائية         ) د(بأجر والعمل بدون أجر؛     

ويل الثامن عشر خلرباء إحصاءات العمالة كذلك جماالت ذات أولوية تـضطلع            وحدد املؤمتر الد  
هبــا املنظمــة مــستقبالً تتمثــل يف تنقــيح القــرار املتعلــق بإحــصاءات الــسكان الناشــطني اقتــصاديا   

واعتمـدت  ). ICSE-93(والتـصنيف الـدويل لفئـات العمالـة       والعمالة والبطالة والعمالـة الناقـصة     
  .تدابري تتعلق بنقص استخدام العمالةأيضا قرارا بشأن وضع 

، ويف أعقــاب هــذه التوصــيات، قامــت املنظمــة بعــدد مــن األنــشطة ٢٠٠٨ومنــذ عــام   - ١٣
وأجرت مشاورات مع خرباء متخصصني يف إحصاءات العمالة من بلدان ومنظمـات إحـصائية     

 تلـــك األنـــشطة عقـــد حلقـــة دراســـية     ومشلـــت. إقليميـــة بغيـــة تيـــسري عمليـــة االســـتعراض    
اإلحــصاءات املتعلقــة بالعمالــة والبطالــة بــالتوازي مــع املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر خلــرباء     عــن

ن تـدابري نقـص اسـتخدام العمالــة    ؛ وحلقـة عمـل تقنيــة بـشأ   ٢٠٠٨إحـصاءات العمالـة يف عـام    
 أيضاً، قيامها بإنشاء فريق عامل من أجـل         ٢٠٠٩؛ والقيام، كما مشلت يف عام       ٢٠٠٩عام   يف
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ــز اإلحــصاءات   ــة خلــرباء      تعزي ــة؛ وتنظــيم اجتماعــات حتــضريية إقليمي ــة والبطال ــة بالعمال املتعلق
؛ باإلضـافة إىل اسـتعراض      ٢٠١٢إحصاءات العمالة يف مجيع املناطق الرئيسية يف العـامل يف عـام             

املمارسات الوطنية، مبا يف ذلك تنفيذ املعايري اإلحصائية احلالية للقوة العاملـة يف االستقـصاءات              
  .ر املعيشية وتعدادات السكان واملساكنالوطنية لألس

  
  الفريق العامل املعين بالنهوض بإحصاءات العمالة والبطالة  - باء  

 ليكــون مبثابــة اآلليــة الرئيــسية الســتعراض  ٢٠٠٩أنــشئ هــذا الفريــق العامــل يف عــام    - ١٤
صائية وهو يتألف من خرباء يف إحـصاءات القـوى العاملـة مـن املكاتـب اإلحـ               . املعايري وحتديثها 
 إحــصاءات بلــدا مــن مجيــع املنــاطق الرئيــسية يف العــامل وكــذلك مــن مكتــب ٤٠الوطنيــة لــدى 

فريقية الناطقة بالفرنسية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة ومنظمـة التعـاون            البلدان األ 
ن وتتمثـل واليتـه يف تقـدمي املـشورة ملنظمـة العمـل الدوليـة بـشأ                . والتنمية يف امليدان االقتصادي   

وقــد أجريــت مــشاورات مــع الفريــق مــن خــالل مناقــشات علــى شــبكة    . عمليــة االســتعراض
  .)١(٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠٠٩اإلنترنت واجتماعات عقدت يف األعوام 

  
  االجتماعات التحضريية اإلقليمية خلرباء اإلحصاءات العمالية  - جيم  

 للمـؤمتر الـدويل خلـرباء       ولتوسيع نطاق املشاورات التقنية اليت جتـرى يف إطـار التحـضري             - ١٥
اإلحـــصاءات العماليـــة، شـــرعت إدارة اإلحـــصاءات يف منظمـــة العمـــل الدوليـــة للمـــرة األوىل 

تــاريخ املــؤمتر يف عمليــة تــشاورية واســعة إلشــراك مجيــع منــاطق العــامل يف املناقــشات ودمــج   يف
ــة باســتثمار مــوارد كــثرية   سة ومــن مث، فقــد قامــت بتنظــيم وعقــد مخــ   . اخلــصوصيات اإلقليمي

اجتماعــات حتــضريية إقليميــة خلــرباء اإلحــصاءات العماليــة لبلــدان األمــريكتني، وآســيا واحملــيط  
، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، والـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، وأوروبـا وآسـيا                 اهلادئ

وقـد نظمــت االجتماعـات بالتعـاون مــع اللجـان االقتـصادية اإلقليميــة التابعـة لألمــم       . الوسـطى 
ــة األفريقــي واالحتــاد األفريقــي      املتحــد ــيهم مــصرف التنمي ة وشــركاء إقليمــيني آخــرين، مبــن ف

  .ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل
  

_________________ 
يعتــزم مكتــب اإلحــصاءات التــابع ملنظمــة العمــل الدوليــة اإلبقــاء علــى هــذا الفريــق باعتبــاره آليــة استــشارية     )١(  

ولتحقيـق هـذه الغايـة،      . طـورات املنـهجيات املتعلقـة بإحـصاءات القـوى العاملـة يف املـستقبل              رئيسية لتعزيـز ت   
أنشئت منـصة للمراسـالت اإللكترونيـة ال يتـاح االطـالع عليهـا إال لألعـضاء املـسجلني مـن الفريـق العامـل،             

 ./https://papyrus.ilo.org/empstats/EMPSTATS: وموقعها اإللكتروين
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 بلـدا   ١٦( بلـد    ١٠٠وإمجاال، شارك يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية ممثلـون مـن             - ١٦
 بلـدا يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء          ١٩ اهلـادئ، و      بلـدا يف آسـيا واحملـيط       ٢١يف األمريكتني، و    

 بلـــدا يف أوروبـــا وآســـيا ٣٤ بلـــدان يف الـــشرق األوســـط ومشـــال أفريقيـــا، و ١٠الكـــربى، و 
 إحــصاءاتوكــذلك مــن مــصرف التنميــة األفريقــي، واالحتــاد األفريقــي، ومكتــب    ) الوســطى

ــدان األ ــشتركة    البل ــة اإلحــصائية امل ــسية، واللجن ــة بالفرن ــة الناطق ــدول  فريقي بــني دول رابطــة ال
ــدان       ــة يف املي ــاون والتنمي ــة، ومنظمــة التع ــستقلة، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي امل
االقتـــصادي، وجلنـــة األمـــم املتحـــدة االقتـــصادية ألفريقيـــا، وجلنـــة األمـــم املتحـــدة االقتـــصادية 

ا الالتينيـة ومنطقـة     واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وجلنة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألمريكـ            
  .البحر الكارييب، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، والبنك الدويل

إبــالغ املــشاركني ) أ: (وكانــت األهــداف الرئيــسية لالجتماعــات علــى النحــو التــايل    - ١٧
ــن ــشر خلــرباء اإلحــصاءات العم        ع ــدويل التاســع ع ــؤمتر ال ــة للتحــضري للم ــة اجلاري ــة؛ العملي الي

عرض املقترحات الراهنة الستعراض املعايري اإلحصائية الدولية للقـوى العاملـة وحتـديثها؛              )ب(
. مجع اآلراء التقييمية وتـشجيع املناقـشة بـني البلـدان مـن أجـل مواصـلة تنقـيح املقترحـات            ) ج(

وكانـــت االجتماعـــات وســـيلة أيـــضا لتحديـــد املـــسائل الرئيـــسية يف ســـوق العمـــل وشـــواغل  
  . لكل منطقة، لضمان أن تعاجلها املعايري املنقحة بصورة كافيةالسياسات

وكان من بني النتائج الرئيسية لالجتماعات اإلقليمية وجـود تأييـد واسـع للنـهج العـام                   - ١٨
رح لوضع إطار شامل إلحصاءات العمل، تعـرَّف ضـمن حـدوده العمالـة مـن أجـل إعـداد                    تاملق

وسلطت االجتماعات اإلقليمية الـضوء أيـضا علـى          .)انظر أدناه (إحصاءات عن القوى العاملة     
ضرورة إجراء اختبارات جتريبية لتقييم التنفيذ التشغيلي لـبعض املقترحـات وتقييمـات البيانـات               

  .حىت يتسىن تقدير التأثري احملتمل للتنقيحات املقترحة على السالسل الزمنية للعمالة والبطالة
  

  احلاالت اإلفراديةاالختبارات التجريبية ودراسات   - دال  
جريا على التوصيات املقدمة من االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة، سـتجري اإلدارة                - ١٩

 اختبارات جتريبية يف بـضعة بلـدان خمتـارة مـن كـل منطقـة رئيـسية يف العـامل         ٢٠١٣خالل عام   
ة لتحقيق هدف رئيسي هو التنفيذ العملي لبعض املقترحات من خـالل الدراسـات االستقـصائي          

ــراهن االضــطالع بدراســات حــاالت    . للقــوى العاملــة وإضــافة إىل ذلــك، جيــري يف الوقــت ال
إفرادية باستخدام البيانات اجلزئية القائمة املـستمدة مـن االستقـصاءات واملـأخوذة مـن جمموعـة                 
خمتارة من البلدان من أجل تقييم التأثري احملتمل للمقترحـات علـى املؤشـرات الرئيـسية ألسـواق                  

ثل معـدالت مـشاركة القـوى العاملـة، ومعـدالت البطالـة، ومعـدالت العمالـة الناقـصة                 العمل م 
  .املرتبطة بالوقت
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  نطاق التنقيحات املقترحة  - هاء  
من أجل معاجلة اجملاالت ذات األولوية اليت ُسـلِّط الـضوء عليهـا يف اسـتعراض برنـامج                    - ٢٠

ات العمالية، حدِّدت التنقيحات الرئيـسية      اللجنة ويف املؤمتر الدويل الثامن عشر خلرباء اإلحصاء       
  :املقترحة على النحو التايل

مواصلة تنقيح مفهوم وتعريف العمالة حبيث يركز على العمل املبـذول لتوليـد        )أ(  
  دخل كأساس إلعداد إحصاءات القوى العاملة؛

وضع إطار عـام وشـامل، ولكـن مـرن، إلحـصاءات العمـل، مييـز بـني العمالـة                   )ب(  
ــوفري        وأشــكال ا ــهائي، وت ــذايت الن ــسلع الســتخدامها ال ــاج ال ــك إنت ــا يف ذل لعمــل األخــرى، مب

  اخلدمات الستخدامها الذايت النهائي، والعمل التطوعي؛
ــاس املــشاركة والوقــت        )ج(   ــشغيلية لقي ــة ت ــادئ توجيهي وضــع تعــاريف عامــة ومب

  املقضي يف أشكال العمل خبالف العمالة؛
 كثـــر تفـــصيال لقيـــاس العمالـــة والبطالـــة، وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة تـــشغيلية أ   )د(  
 سـنة املاضـية و تـشجع قابليـة املقارنـة            ٣٠ ما راكمته البلدان من جتارب على مدى الــ         تستثمر

  ؛الدولية لإلحصاءات
ــل          )هـ(   وضــع توجيهــات عامــة إلعــداد تــصنيفات لألشــخاص خــارج قــوة العم

  ألغراض خمتلفة، مبا يف ذلك تقييم مدى ارتباطهم بسوق العمل؛
وضع مقاييس لالستخدام الناقص للعمالة تركز على املشكالت املتصلة بعـدم             )و(  

  كفاية استيعاب العمالة املتاحة، تنشر بالتوازي مع معدل البطالة؛
وضع توجيهات عامـة إلعـداد برنـامج عمـل رشـيد وإحـصاءات للقـوى العاملـة             )ز(  

  .مع مراعاة السياقات واملوارد الوطنيةهتدف إىل تلبية االحتياجات على املديني القصري والطويل، 
وكان من بني الشواغل املهمة يف االستعراض التأكـد بقـدر اإلمكـان مـن االسـتمرارية                   - ٢١

وحتقيقا هلذه الغاية، تدمج املقترحات املمارسـات الـسليمة         . التارخيية إلحصاءات القوى العاملة   
 وتعاجل الثغـرات والـشواغل احملـددة املتعلقـة          احملددة اليت تعزز قابلية املقارنة الدولية لإلحصاءات      

وال تزال عناصر املعايري الراهنة اليت ثبت أهنا سليمة وضرورية لـضمان االتـساق              . بتنفيذ املعايري 
ــساقها مــع اجملــاالت اإلحــصائية األخــرى دون تغــري      ــداخلي إلحــصاءات القــوى العامــة وات . ال

على أساس مبـدأ النـشاط، وقاعـدة األولويـة،          أبرز هذه العناصر إطار قياس القوى العاملة         ومن
  .ومعيار الساعة الواحدة، وقصر الفترة املرجعية للقياس
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حتـسني تلبيـة الطلـب علـى إحـصاءات القـوى            ) أ: (وهتدف هذه املقترحات إىل ما يلي       - ٢٢
العاملة لرصد أسواق العمل، مبا يف ذلك استيعاب العمالة، وكذلك توفري معلومات يستنار هبـا               

وضع سياسات تنهض بالعمالة وسياسات الدخل وغريهـا مـن الـسياسات االجتماعيـة ذات       يف  
ــصلة؛  ــسامهة        ) ب(ال ــة وم ــشطة اإلنتاجي ــع األن ــة يف مجي ــدخل العمال ــشامل مل ــاس ال إتاحــة القي

األشــكال املختلفــة للعمــل يف التنميــة االقتــصادية وأســباب معيــشة األســر املعيــشية ويف الرفــاه؛   
اءات سوق العمل مع إحصاءات العمـل األخـرى، ومـع اإلحـصاءات        حتسني تكامل إحص   )ج(

تــشجيع وضــع مقــاييس ديناميكيــة    ) د(يف امليــادين األخــرى، ال ســيما إحــصاءات اإلنتــاج؛     
  .ألسواق العمل يف املستقبل

  
  إجراءات املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية  - واو  

اءات العماليـة، سـتعقد منظمـة العمـل الدوليـة           طبقا آللية املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـص           - ٢٣
وسـيناقش االجتمـاع    . ٢٠١٣يناير  /اجتماعا ثالثيا خلرباء اإلحصاءات العمالية يف كانون الثاين       

مــشروع املقتــرح احملــدث ويقــدم توصــيات للتحــضري للمــؤمتر الــدويل التاســع عــشر خلــرباء           
ــشرين األول    ــده يف ت ــع عق ــة املزم ــوبر /اإلحــصاءات العمالي ــؤمتر  . ٢٠١٣أكت وســيطلب إىل امل

الدويل التاسع عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية تقييم مشاريع املعايري املنقحة وتقـدمي توصـيات              
  .مناسبة تتعلق باعتمادها من قبل جملس إدارة منظمة العمل الدولية

  
  )٢(الع هبا مؤخراطاألنشطة اليت جرى االض  -ثالثا   
  لةالتصنيف الدويل حلالة العما  -ألف   

مـن خـالل قـرار للمـؤمتر        ) ١٩٩٣تـصنيف عـام     (اعُتمد التصنيف الدويل حلالة العمالة        - ٢٤
ــاين      ــة املعقــود يف كــانون الث ــدويل اخلــامس عــشر خلــرباء اإلحــصاءات العمالي ــاير /ال . ١٩٩٣ين

وتوجد خماوف من أن الفئات املعتمدة مل تعـد تـوفر قـدرا كافيـا مـن املعلومـات يكفـل الرصـد                       
ت احلادثة يف ترتيبات العمالة واليت تطمس يف كثري من البلدان احلدود بـني العمـل                اجليد للتغريا 

ومثة شعور أيضا بأن التصنيف ال يتضمن قدرا كافيا من التفاصـيل لتـوفري               .احلر والعمل مبرتب  
وقـد حـدد املـؤمتر الـدويل الثـامن عـشر         . إحصاءات تليب احتياجات املستخدمني بـصورة كافيـة       

ت العمالية اهليكل املتغري للقـوى العاملـة، مبـا يف ذلـك تنقـيح التـصنيف الـدويل                خلرباء اإلحصاءا 
ــة العمالــة لعــام   ــة للعمــل املــستقبلي املتعلــق مبنــهجيات إحــصاءات   ١٩٩٣حلال ، باعتبــاره أولوي

يكـون لتنقـيح املعـايري املتعلقـة بإحـصاءات الـسكان النـشطني اقتـصاديا                 ومن املرجح أن   .العمل

_________________ 
 .www.ilo.org/statistics: ع على املنشورات املشار إليها يف هذا الفرع يف املوقع اإللكتروينميكن االطال   )٢(  
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، تـأثٌري كـبري أيـضا علـى نطـاق وطبيعـة          ٢٠ والعمالة الناقصة، املبينة يف الفقرة       والعمالة والبطالة 
اإلحصاءات عن حالة العمالة، وأن يؤدي، ألغـراض القيـاس اإلحـصائي، إىل تغـيري يف احلـدود                  

إال أنه من الـصعب وضـع مقتـرح كامـل لتنقـيح تـصنيف       . بني العمالة وأشكال العمل األخرى    
ملؤمتر الدويل التاسع عـشر، نظـرا ألنـه سـيتعني عنـد اختـاذ أي قـرار                   لكي ينظر فيه ا    ١٩٩٣عام  

  .عن حالة العمالة انتظار نتيجة املداوالت بشأن القوى العاملة يف نفس املؤمتر
وســتقدم منظمــة العمــل الدوليــة ورقــة مناقــشة إىل املــؤمتر الــدويل خلــرباء اإلحــصاءات     - ٢٥

ــام   ــة يف ع ــشكالت   ٢٠١٣العمالي ــا امل ــوجز فيه ــام   ، ت ــصنيف ع ــة يف ت ــة ١٩٩٣املعروف  وطائف
املمارســات الوطنيــة القائمــة فيمــا يتعلــق باإلحــصاءات عــن حالــة العمالــة واجلوانــب األخــرى    

 ١٩٩٣وسـتحدد الورقـة أيـضا الـسبل الـيت ميكـن هبـا إمـا تعـديل تـصنيف عـام                       . لعالقة العمالة 
 تبني بوضوح أكـرب     أو وضع تصنيفات ومتغريات معيارية أخرى كمكمل حلالة العمالة لكي         /و

وستعرض الورقة خيارات متنوعة لتنقـيح      . احلقائق املعاصرة والشواغل االقتصادية واالجتماعية    
 تبـيِّن النتـائج الـيت ميكـن اخلـروج هبـا مـن مـداوالت املـؤمتر الـدويل خلـرباء                       ١٩٩٣تصنيف عـام    

 الورقـة   ويتـوخى أن تـشكل هـذه      . اإلحصاءات العماليـة عـن معـايري إحـصاءات القـوى العاملـة            
أساس املناقشة الجتماع يعقـده فريـق عامـل معـين بتنقـيح التـصنيف الـدويل حلالـة العمالـة لعـام             

، بغيــة التمــاس توجيهــات بــشأن اخليــارات املقترحــة وأفــضل الــسبل للنــهوض بالعمــل    ١٩٩٣
  .تنقيح هذا التصنيف يف
  

  التصنيف الدويل املوحد للمهن  -باء   
منظمــة العمــل الدوليــة مــؤخرا واملتــصل بالتــصنيف  عــين النــشاط الــذي اضــطلعت بــه    - ٢٦

بالدرجـة األوىل بتـوفري     ) ٢٠٠٨التـصنيف الـدويل املوحـد للمهـن لعـام           (الدويل املوحد للمهـن     
وقد قدم هذا الـدعم مـن خـالل         . الدعم لتنفيذ هذا التصنيف على الصعيدين الوطين واإلقليمي       

كة اإلنترنــت يستــضيفه املكتــب وســائل عــدة، تــشمل املــشاركة يف منتــدى للمناقــشة علــى شــب
، وتقـدمي حلقـات عمـل تدريبيـة         )متـاح جلميـع بلـدان العـامل       (اإلحصائي للجماعات األوروبيـة     

  .إقليمية ووطنية، وتقدمي مساعدة تقنية مباشرة، وإعداد وثائق ذات صلة ونشرها
اهليكـل   ، وعنوانـه  ٢٠٠٨وقد نشر اجمللد األول من التصنيف الدويل املوحد للمهن لعام             - ٢٧

، وميكـن االطـالع عليـه       ٢٠١٢مـايو   /وتعاريف اجملموعات وجداول التنـاظر باإلنكليزيـة يف أيـار         
وتــستند التعــاريف التفــصيلية للمجموعــات  . أيــضا يف املوقــع اإللكتــروين ملنظمــة العمــل الدوليــة 

لكتــروين ملنظمـــة العمــل الدوليـــة   املدرجــة يف هــذا املنـــشور إىل مــواد منــشورة علـــى املوقــع اإل     
اجملــاالت  وقــد جــرى حتــديث هــذه التعــاريف وتوضــيحها يف عــدد مــن   . ٢٠٠٩يوليــه /متــوز يف
ضــوء التعليقــات الــواردة مــن الوكــاالت الــيت اســتخدمت املــواد األوىل للمــساعدة يف وضــع     يف
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ويتضمن اجمللد األول أيضا مذكرات منهجيـة تقـدم املـشورة           . تصنيفات وطنية للمهن أو حتديثها    
وجيـري، يف وقـت كتابـة هـذا         . ف الدويل املوحد للمهن على الصعيد الـوطين       بشأن تطبيق التصني  

ــذا     ــية هلـ ــبانية والروسـ ــسية واإلسـ ــسخ الفرنـ ــداد النـ ــر، إعـ ــدالتقريـ ــاين  . اجمللـ ــد الثـ ــيتاح اجمللـ وسـ
، وعنوانه فهـرس األلقـاب الوظيفيـة، باإلنكليزيـة      ٢٠٠٨لعام   التصنيف الدويل املوحد للمهن    من

  . وباإلسبانية والروسية يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك٢٠١٣ والفرنسية يف أوائل عام
وقد قام عدد كبري من البلدان اآلن بتعديل التصنيفات الوطنيـة للمهـن لتحـسني قابليـة                   - ٢٨

، أو إعداد تـصنيفات وطنيـة تـستند إىل         ٢٠٠٨لعام   املقارنة مع التصنيف الدويل املوحد للمهن     
ــاظر ســت     ــداد جــداول تن ــصنيف، أو إع ــذا الت ــصنيف    ه ــذا الت ــا هل ــات وفق ــالغ البيان ــا إب . تيح هل

ــد ــيت أعــدت يف االحتــاد األورويب       وق ــصلة ال ــصنيف يف كــل جمموعــات ذات ال اعتمــد هــذا الت
  .وكانت اآلراء التقييمية بشأن فائدة التصنيف إجيابية بوجه عام. ٢٠١١اعتبارا من عام 

ملعــين بالتــصنيفات بــشأن   ومتــشيا مــع توصــيات فريــق اخلــرباء التــابع لألمــم املتحــدة ا         - ٢٩
التصنيفات املرجعية الدولية الرئيسية، تقوم منظمة العمل الدولية حاليا بإعـداد تقريـر لكـي ينظـر                 
فيه املؤمتر الدويل التاسع عشر خلرباء اإلحـصاءات العماليـة سـيبني مـربرات بـدء العمـل يف تنقـيح                     

إحـداث أي تغـيريات يف الوقـت         أو حتديثه، أو عـدم       ٢٠٠٨لعام   التصنيف الدويل املوحد للمهن   
ولتحقيــق هــذه الغايــة، تقــوم إدارة اإلحــصاءات يف منظمــة العمــل الدوليــة بالتــشاور         . احلــايل

اخلرباء الوطنيني املعنيني بتصنيف املهن لضمان حتديد مجيع املشكالت والـشواغل الـيت تواجـه             مع
  .ر عند إعداد التقرير وأخذها يف االعتبا٢٠٠٨لعام  تنفيذ التصنيف الدويل املوحد للمهن

  
  العمالة غري الرمسية  -جيم   

دليـل إحـصائي   : قيـاس العمالـة غـري الرمسيـة    ” الـدليل املعنـون    ٢٠١٢اسُتكمل يف عـام       - ٣٠
، وذلك على إثر عملية طويلـة مـن املـشاورات        “بشأن القطاع غري الرمسي والعمالة غري الرمسية      

فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع  ٢٠١٠أعقبــت االجتمــاع الــتقين الــذي عقــده يف عــام 
وهــو مبثابــة دليــل تقــين تعــده إدارة اإلحــصاءات، بالتعــاون مــع فريــق دهلــي املعــين . الرمســي غــري

ومــن املتوقــع أن يتــيح هــذا . بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي، بــدعم مــايل مــن حكومــة اهلنــد 
لمعـايري والتوصـيات الدوليـة،      الدليل تعزيز األنشطة الوطنيـة لقيـاس العمالـة غـري الرمسيـة وفقـا ل               

وسيزيد فرص توفري املساعدة التقنية للبلدان اليت جتري دراسـات استقـصائية ال تتـيح هلـا حاليـا                   
  .تطبيق التوصيات الصادرة عن املؤمترين اخلامس عشر والسابع عشر

ــة واملؤســسات         - ٣١ ــه للمكاتــب اإلحــصائية الوطني ــي موجَّ ــل تقــين عمل ــشور هــو دلي واملن
ويعـرض الـدليل    . املهتمة بإعداد إحصاءات القطاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة             األخرى  

املعــايري الدوليــة احلاليــة، املتمثلــة يف القــرار املتعلــق بقيــاس القطــاع غــري الرمســي، الــذي اعتمــده   
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، واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بقيـاس العمالـة غـري الرمسيـة،               ١٩٩٣املؤمتر اخلامس عشر يف عام      
  .٢٠٠٣ أقرها املؤمتر السابع عشر يف عام اليت
ويعرض الدليل أيضا أفضل املمارسات فيما يتعلق بقياس القطاع غري الرمسي والعمالـة               - ٣٢

غــري الرمسيــة باســتخدام ثالثــة أنــواع مــن منــهجيات القيــاس وهــي االستقــصاءات املــستندة إىل   
ية والــشركات، واالستقــصاءات األســر املعيــشية، واالستقــصاءات املختلطــة بــني األســر املعيــش  

ويـــصف كـــل واحـــدة مـــن هـــذه املنـــهجيات اســـتنادا إىل اخلـــربات . املـــستندة إىل املؤســـسات
ورغم أن أيا مـن هـذه املنـهجيات         . املكتسبة على الصعيد الوطين، ويقارن بني مزاياها وقيودها       

أخـرى علـى    ويتوقـف اختيـار منهجيـة أو        . ليس بأفضل من البقية، فإن كالً منها يكمل اآلخـر         
ويـوفر الـدليل جمموعـة      . البيانات الـضرورية، واإلمكانيـات املاليـة، والـنظم اإلحـصائية يف البلـد             

خمتــارة مــن االســتبيانات االستقــصائية تبــّين كــل واحــدة مــن هــذه املنــهجيات، وهــي موجهــة    
ة للبلدان اليت ترغب يف الشروع يف برنامج لإلحـصاءات املتعلقـة بالقطـاع غـري الرمسـي والعمالـ                

ويقدم الدليل توجيهـات بـشأن اسـتراتيجيات النـشر، وحـساب        . غري الرمسية أو القيام بتحسينه    
ــري الرمســـي       ــاع غـ ــة بالقطـ ــصاءات املتعلقـ ــاج اإلحـ ــصاءات، وإدمـ ــة اإلحـ ــرات، وجدولـ املؤشـ

  .احلسابات القومية يف
وأُعــد الــدليل مبــسامهة مــن خــرباء وطنــيني ودولــيني، وأعــضاء فريــق دهلــي، والــشبكة      - ٣٣
، ومنظمــة “العوملــة والتنظــيم: مــشاركة املــرأة يف العمالــة غــري الرمسيــة ”لعامليــة املعروفــة باســما

واســتفاد الــدليل مــن مــسامهات خــرباء . العمــل الدوليــة، والــشعبة اإلحــصائية يف األمانــة العامــة
  .وطنيني من بلدان شىت مثل جنوب أفريقيا والصني واملكسيك وموريشيوس واهلند

اد املعايري اإلحصائية عن القطاع غري الرمسي، اضطلعت املنظمة بدور نـشط          ومنذ اعتم   - ٣٤
ــة      ــة يف القطــاع غــري الرمســي وبــشأن العمال يف تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان بــشأن قيــاس العمال

. الرمسية، وذلك باسـتخدام منهجيـة قيـاس تتمثـل يف االستقـصاءات املتعلقـة بـالقوة العاملـة                   غري
كل حلقـات عمــل تدريبيـة إقليميــة أو حلقـات عمــل ُعقـدت مباشــرة     وقُـدمت املـساعدة يف شــ  

واستفادت من هذه املساعدة بلـدان واقعـة يف مجيـع املنـاطق، ومشلـت يف الـسنوات                  . البلدان يف
األرجنـــتني وإكـــوادور وألبانيـــا وأوروغـــواي وبـــاراغواي والربازيـــل وبـــريو  : الـــثالث املاضـــية

ــا املتحــدة وتيمــور   ــة ترتاني ــام،    ليــشيت - ومجهوري ــا وشــيلي والــصني وفييــت ن  وجنــوب أفريقي
  .وكمبوديا وموريشيوس وناميبيا ودولة فلسطني

  
  التقديرات والتوقعات املتعلقة بالسكان الناشطني اقتصاديا  - دال  

ــشرين األول  - ٣٥ ــوبر /يف ت ــديرات     ٢٠١١أكت ــسادسة مــن التق ــة ال ــة الطبع ، أجنــزت املنظم
ــسكان الناشــطني    ــة بال ــات املتعلق ــسية   والتوقع ــة الرئي ــه اجلغرافي ــامل ويف مناطق ــصاديا يف الع . اقت
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وتغطـي هـذه التقـديرات والتوقعـات        . ١٩٧١وكانت املنظمة قد نشرت الطبعة األوىل يف عام         
 بلــدا وإقليمــا، والفترتــان املرجعيتــان للتقــديرات والتوقعــات مهــا علــى التــوايل الفتــرة          ١٩١
  .٢٠٢٠-٢٠١١ والفترة ٢٠١٠-١٩٩٠

بعــة الــسادسة، وضــعت منــهجيات معــززة مــن أجــل حتــسني التقــديرات    وإلعــداد الط  - ٣٦
وتتـضمن هـذه الطبعـة عـدة تغـيريات هامـة مقارنـة بالطبعـة                . والتوقعات املتعلقـة بـالقوة العاملـة      

حيث ُخفّضت نسبة القيم املقّدرة على إثر زيادة البيانـات اإلحـصائية، وباإلضـافة إىل       : السابقة
تـأيت اآلن مـصحوبة ببيانـات وصـفية مفـصلة           ) ٢٠١٠-١٩٩٠(ذلك فإن التقـديرات الـسابقة       

وتشمل البيانات الوصـفية عـدة فئـات تتعلـق مبـصدر البيانـات املُجّمعـة،        . عن كل نقطة بيانات  
ونوع التعديالت اليت أُجريت ملواءمتها فيما بينها، عند االقتضاء، ونوع أسلوب التقـدير املتبـع               

  .للتعويض عن البيانات الناقصة
ات، جيـري االسـتناد اآلن إىل جمموعـة منـاذج أوسـع             ما يتعلق بطريقـة إعـداد التوقعـ       وفي  - ٣٧

وعلـى وجـه اخلـصوص، تتـيح هـذه النمـاذج            . نطاقا من اجملموعة املستخدمة يف الطبعة الـسابقة       
. تسجيل تأثري األزمـة االقتـصادية األحـدث عهـدا يف مـشاركة القـوة العاملـة يف البلـدان املعنيـة                     

لصادرة عن املكاتب اإلحصائية الوطنية، علـى       وتستخدم املنظمة يف الطبعة السادسة التوقعات ا      
  . بلدا١٢ويتعلق هذا األمر بنحو . أن تكون قد نشرت يف عهد قريب

ــع          - ٣٨ ونــشرت إدارة اإلحــصاءات يف املنظمــة أيــضا استعراضــا للمؤلفــات املتعلقــة جبمي
ــة مــن أجــل إعــداد        ــة واملنظمــات الدولي ــيت وضــعتها املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــهجيات ال املن

ويــشكل هــذا االســتعراض نقطــة االنطــالق   . التوقعــات املتعلقــة بالــسكان الناشــطني اقتــصاديا  
  .لتنقيح املنهجية اليت تستخدمها املنظمة

  
  اإلحصاءات املتعلقة بعمل األطفال  - هاء  

يضطلع مبسؤولية تنفيذ األنشطة اليت تقوم هبا املنظمة يف جمال مجع البيانـات اإلحـصائية                 - ٣٩
وحـدة تابعـة     مل األطفال برنامُج املعلومات اإلحـصائية ورصـد عمـل األطفـال، وهـو             املتعلقة بع 

  وخــــالل الفتــــرة. للربنــــامج الــــدويل للقــــضاء علــــى عمــــل األطفــــال الــــذي تنفــــذه املنظمــــة 
، أتاحــت املــساعدة التقنيــة الــيت يقــدمها برنــامج املعلومــات اإلحــصائية، الــذي    ٢٠١٢-٢٠١١

 استقـصاًء وطنيـاً يف مراحـل خمتلفـة          ٢٥قـدمي الـدعم إلجـراء       يقترن بدعم مايل يف أحيان كثرية، ت      
أوغنـدا   من التنفيذ فيمـا خيـص عمـل األطفـال يف ألبانيـا وطاجيكـستان يف أوروبـا الوسـطى؛ ويف             

بـنغالديش   بيساو وكينيا ومدغشقر يف أفريقيا؛ ويف      - والرأس األخضر وزامبيا وسرياليون وغينيا    
والفلــبني وفييــت نــام وكمبوديــا ومنغوليــا يف آســيا؛ ومــصر   ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية  

والــيمن يف البلــدان العربيــة؛ ويف أوروغــواي وبــاراغواي وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وشــيلي 
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، يف أعقـــاب . وغواتيمـــاال وكوســـتاريكا ونيكـــاراغوا يف أمريكـــا الالتينيـــة
 يف إجـراء استقـصاءات      ٢٠١٣رة، سُيـشرع يف عـام       األعمال التحضريية املضطلع هبا يف هذه الفت      

  .وطنية عن عمل األطفال يف أوكرانيا وبليز وغانا ولبنان واملغرب وموزامبيق
وجتري املنظمة يف العديـد مـن هـذه البلـدان استقـصاءات مركّبـة تتعلـق بـالقوة العاملـة                       - ٤٠

 اإلحـصاءات التابعـة هلـا    وعمالة األطفال من أجـل تعزيـز اسـتدامة مجـع البيانـات، وتقـدم إدارة            
وقــّدم أيــضا برنـــامج   . دعمــا للجانــب الــذي يتنـــاول االستقــصاءات املتعلقــة بــالقوة العاملـــة      

 إلجراء استقـصاءات    ٢٠١٢املعلومات اإلحصائية ورصد عمل األطفال مساعدة تقنية يف عام          
ــوب          تتعلــق بعمــل األطفــال يف قطاعــات ومنــاطق معينــة يف أوغنــدا وباكــستان وتايلنــد وجن

  .السودان وكمبوديا وكينيا ومالوي
واستفاد كل بلد جيري استقصاءات وطنية عن عمل األطفال من دورة تدريبية وطنيـة                - ٤١

بشأن مجع البيانات املتعلقة بعمل األطفال أجراها برنـامج املعلومـات اإلحـصائية ورصـد عمـل                 
يانـات املتعلقـة بعمـل      وعلى الصعيد اإلقليمي، ُنظمت دورات تدريبيـة بـشأن مجـع الب           . األطفال

، ٢٠١١يونيـه  /األطفال يف مثانية بلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب يف حزيـران       
، ويف سـتة  ٢٠١١نـوفمرب  /ويف مثانية بلدان أفريقية ناطقة باإلنكليزية يف نريويب يف تشرين الثاين     

وفيمـا يتعلـق    . ٢٠١٢مارس  /من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف عمان يف آذار          
صــعوبةٌ يف الكــشف، وصــعوبة أكــرب    ”بتحــسني املنهجيــة، نــشرت املنظمــة دراســة بعنــوان      

مبادئ توجيهيـة لالستقـصاءات الراميـة إىل إعـداد تقـديرات بـشأن سـخرة البـالغني                  : احلصر يف
وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــري حاليــا تنفيــذ استقــصاءات جتريبيــة لتحــسني أســاليب . “واألطفــال

وسُينــشر . تقــدير حــاالت االســتغالل اجلنــسي لألطفــال ألغــراض جتاريــة يف إندونيــسيا وتوغــو 
 على وجه التقريـب دليـل أعـده برنـامج املعلومـات اإلحـصائية ورصـد               ٢٠١٣منتصف عام    يف

  .عمل األطفال بشأن االستقصاءات املتعلقة بعمل األطفال يف حاالت خاصة
  

  املسائل اجلنسانية  - واو  
 للبلــدان الــيت ترغــب يف الــشروع   املنظمــة بنــشاط علــى تقــدمي املــساعدة التقنيــة  تعمــل  - ٤٢
 ٢٠٠٣برنامج وطين لإلحصاءات اجلنسانية، وذلك منذ اعتماد املؤمتر السابع عـشر يف عـام                يف

وقدمت املـساعدة التقنيـة مباشـرة إىل       . املبادئ التوجيهية املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين      
لدان، مثل مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة ومجهوريـة مولـدوفا وفييـت نـام          عدد من الب  

ودولة فلسطني، أو كجزء من حلقات العمل اإلقليمية اليت تنظمها املنظمـة أو وكـاالت أخـرى           
  .تابعة لألمم املتحدة، ومشلت الدول العربية، وبلدان أوروبا الشرقية، وأفريقيا وأمريكا الالتينية



E/CN.3/2013/17
 

16 12-65751 
 

  العمل التطوعي  - زاي  
 باللغــات اإلســبانية “دليــل قيــاس العمــل التطــوعي” ٢٠١١أصــدرت املنظمــة يف عــام   - ٤٣
ويقــدم الــدليل تعريفــا للعمــل التطــوعي، ومنهجيــة للقيــاس مــن أجــل   . نكليزيــة والفرنــسيةواإل

وكـان املـؤمتر   . حتديد العمال املتطوعني وخصائصهم، ومنهجية للتقدير من أجل تقيـيم عملـهم    
 ووافق عليه، مث قام بإعـداده مـن بعـد ذلـك مركـز      ٢٠٠٨من عشر قد ناقش الدليل يف عام    الثا

حتـت رعايـة املنظمـة وبالتعـاون      ) جامعـة جـون هـوبكرت     (جون هوبكرت لدراسات اجملتمع املدين      
ومـن املتوقـع أن يـؤدي التنقـيح        . مع فريق خرباء تقين دويل وبدعم من متطوعي األمـم املتحـدة           

 االقتـصادية الدوليـة املتعلقـة بالـسكان الناشـطني اقتـصاديا، والعمالـة، والبطالـة،                 املقبل للمعـايري  
  .ونقص استخدام العمالة، إىل تعزيز قياس العمل التطوعي

  
  مؤشرات العمل الالئق  - حاء  

مؤشــرات العمــل ” اإلصــدار األول لــدليل املنظمــة املعنــون ٢٠١٢مــايو /نــشر يف أيــار  - ٤٤
وأُعـّد الـدليل ليكـون أداة عمليـة أساسـية تـوفر عناصـر أساسـية         . “ريفاملفـاهيم والتعـا   : الالئق

ويعتـرب الـدليل   . لفهم كيفية حتديد وتفسري املؤشرات اإلحصائية واإلطار القانوين للعمل الالئـق    
ــضاء      ــدول األع ــة لل ــى وجــه اخلــصوص أداة توجيهي ــات    (عل ــداد البيان ــة بإع ــات املعني أي اجله

اليت ترغـب يف وضـع مؤشـرات     )  باإلطار القانوين والعمل الالئق    اإلحصائية واملعلومات املتعلقة  
وأُعــّد الــدليل أيــضا لــدعم مــستخدمي   . وطنيــة للعمــل الالئــق ألغــراض التحليــل والــسياسات  

 مبـا يف ذلـك اهليئـات املكونـة للمنظمـة، واجلهـات              ،املعلومات املتعلقـة مبؤشـرات العمـل الالئـق        
ــة األخــرى، وعمــوم اجلمهــور، مــن أجــل    إدراك املفــاهيم والتعــاريف املــستخدمة لوضــع  املعني

وأُعّد الدليل باللغة اإلنكليزية، وسيتاح باإلسبانية والروسـية        . مؤشرات العمل الالئق وتفسريها   
  .٢٠١٣والفرنسية يف عام 

فريقــي بــشأن مؤشــرات أ يف بــذل جمهــود كــبري إلعــداد تقريــر  ٢٠١١وُشــرع يف عــام   - ٤٥
 تقيــيم أويل يــستند إىل املــصادر ٢٠١٢وُنــشر يف عــام . لــدا ب٢٠العمــل الالئــق، يغطــي حــوايل 

وعلـى مـدى الـسنوات الـثالث املاضـية،          . نكليزيـة والفرنـسية   والتقرير متاح باللغتني اإل   . الوطنية
ــيما         ــشية، وال س ــة باألســر املعي ــصاءات املتعلق ــن االستق ــة م ــددا كــبريا للغاي ــة ع دعمــت املنظم

 وكـذلك االستقـصاءات املتعلقـة باملؤسـسات والـسجالت           االستقصاءات املتعلقة بالقوة العاملة،   
إثيوبيا وأوغندا وبـنن وبوتـسوانا وبوركينـا فاسـو          ( بلدا   ٢٨يف  ) بيانات مفتشي العمل  (اإلدارية  

ـــ   ــدة، وجنـ ــا املتحــ ــة ترتانيــ ــو ومجهوريــ ــا وجنــــوب الــــسودان  وبورونــــدي، وتوغــ وب أفريقيــ
ــرأس ــشيل وغينيـــ     والـ ــسنغال وسيـ ــابوي والـ ــا وزمبـ ــضر وزامبيـ ــامريون   -ا األخـ ــساو والكـ بيـ
ديفوار وكينيـا وليربيـا وليـسوتو ومـايل، ومدغـشقر ومـالوي وموريـشيوس وموزامبيـق                  وكوت
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ــا والنيجــر  ــة التــصميم والتجريــب،     ). وناميبي ــة بــشكل رئيــسي يف مرحل وتقــدم املــساعدة التقني
ساعدة فعلــى ســبيل املثــال، مت تقــدمي املــ. وكــذلك يف جتهيــز البيانــات وإعــداد تقريــر االستقــصاء

خــالل مجيــع مراحــل عمليــة االستقــصاء املتعلقــة بــالقوة العاملــة يف ليربيــا ونــشر التقريــر يف عــام  
ــون        . ٢٠١١ ــن عــدة شــركاء يعمل ــوارد م ــدعم وامل ــق حــشد ال ــك عــن طري ــق ذل وأمكــن حتقي

  .البلد أجل التنمية يف نم
ن اإلقليميـة   وفضال عن ذلك، ما برحت املنظمة تساند بنشاط املبادرات اإلقليمية ودو            - ٤٦

ــسقة عــن ســوق العمــل، وال ســيما بالتعــاون مــع مفوضــية االحتــاد        لوضــع نظــم معلومــات مت
األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجاعـة شـرق أفريقيـا، واجلماعـة اإلمنائيـة          

ولتحقيــق تــأثري أكـــرب،   . للجنــوب األفريقــي، واالحتــاد االقتـــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيـــا     
  .هم مواصلة تنسيق املبادرات وتوفري الدعم من الشركاء يف التنميةامل من
  

  النقابات واتفاقات التفاوض اجلماعي  - طاء  
نــشرت إدارة اإلحــصاءات التابعــة للمنظمــة قاعــدة بيانــات مــستكملة وموســعة بــشأن   - ٤٧

وهــذه . العــضوية يف النقابــات، إىل جانــب مــذكرة منهجيــة بــشأن مــصادر هــذه اإلحــصاءات   
املرحلة األوىل يف عملية إنشاء قاعدة بيانات عـن مؤشـرات احلـوار االجتمـاعي الـيت تركـز                    هي

علــى مجــع واســتكمال البيانــات الرئيــسية اخلاصــة بالعالقــات الــصناعية فيمــا يتعلــق بالعــضوية    
وجيـري أيـضا وضـع      . النقابات، وكثافة النقابات، واجملاالت املشمولة باملفاوضات اجلماعيـة        يف

ويهــدف إدراج . ســبة مــن أجــل تطبيــق هنــج موحــد جلمــع وحتليــل هــذه البيانــات    منهجيــة منا
مؤشرات احلوار االجتماعي يف االستبيان السنوي للمنظمة إىل توفري صورة شاملة للمعلومـات             
اإلحــصائية املتاحــة بــشأن كثافــة النقابــات واجملــاالت املــشمولة باملفاوضــات اجلماعيــة وتزويــد   

  .ع مبادئ توجيهية دولية لقياسها هبدف تعزيز إمكانية مقارنتهااملنظمة بعناصر تسهم يف وض
  

  إحصاءات األجور وساعات العمل مصنفة حسب الصناعات واملهن  -ياء   
ــة تقييمهــا جلمــع        - ٤٨ ــامن عــشر، أكملــت منظمــة العمــل الدولي عمــال بتوصــيات املــؤمتر الث

ونشرها من أجـل القيـام   ) ILO October Inquiry(أكتوبر /بيانات االستفسار لشهر تشرين األول
فئـة   أو/والتـصنيف حـسب املهنـة و   (جبمع البيانـات العامليـة عـن العمالـة واألجـور ووقـت العمـل               

ونظـــرا الخنفــاض معـــدالت االســـتجابة للدراســـة  . بطريقـــة أكثــر اتـــساقا ) النــشاط االقتـــصادي 
لـيت تعكـس فئـات      االستقصائية بني اجلهات املعنية بإعـداد اإلحـصاءات الوطنيـة، واالسـتجابات ا            

من املهن والصناعات عفا عليهـا الـزمن ونظـرا لكـون الدراسـة االستقـصائية مرهقـة، إىل جانـب                     
الــرأي الــذي أعــرب عنــه مــستخدمو البيانــات مــن أن البيانــات مل تكــن مفيــدة للمقارنــات بــني    
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ــران    ــد املــتغريات، قامــت املنظمــة يف حزي ــه /البلــدان بــسبب عــدم توحي ــإجراء أول ٢٠١٠يوني  ب
الدخول، وسـاعات العمـل والعمالـة،       /اسة استقصائية مبنية على مشاورة اخلرباء بشأن األجور       در

ــستخدمي البيانــ    ــني م ــق يف اآلراء ب ــدة  هتــدف إىل الوصــول إىل تواف ــسيني واجلهــات املع ات الرئي
واهليئات املكونة للمنظمة بشأن جمموعة من املتغريات املوحدة يف هذه اجملاالت وبـشأن فئـات       هلا
ــسان. هـــن واألنـــشطة االقتـــصادية الرئيـــسية امل ــة  ٢٠١١أبريـــل /ويف نيـ ــة دراسـ  أرســـلت املنظمـ

استقــصائية للمتابعــة إىل اخلــرباء هبــدف التحقــق مــن صــحة نتــائج اجلولــة األوىل واملــساعدة علــى  
ــادة حتــسني املــتغريات الرئيــسية املــستخدمة يف مجــع البيانــ    ــسنويةزي وقــد أخــذت املنظمــة  . ات ال

فق اآلراء الذي مت التوصل إليه بناء على الدراستني االستقـصائيتني للخـرباء، فـضال            االعتبار توا  يف
عن احلاجة إىل تبـسيط مجـع بيانـات املنظمـة، والـيت تعكـس املتوسـطات الـسنوية، وإدراج نتـائج                

وبالتــايل، لــن ُيـنــشر االستفــسار يف تــشرين . االستقـصاء ضــمن اســتبياهنا الــسنوي عــن املؤشـرات  
ــوبر،/األول ــن    أكت ــة م ــشر جمموع ــك سُتـن ــن ذل ــدال م ــة      وب ــشأن العمال ــدا ب ــر توحي ــات أكث البيان

يف قاعـدة البيانـات   ) فئات النـشاط االقتـصادي   أو/واألجور ووقت العمل مصنفة حسب املهن و     
  .اجلديدة إلحصاءات العمالة التابعة للمنظمة

  
  الوظائف اخلضراء  - كاف  

جملتمـع الـدويل علـى آثـار تغـري املنـاخ علـى              على مدى السنوات القليلة املاضـية، شـدد ا          - ٤٩
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأمناط اإلنتـاج واالسـتهالك، وبالتـايل علـى العمالـة والـدخول         

  .وشدد كثريون على أمهية التحول حنو اقتصاد أخضر ومستدام. والفقر
ة، وجـرى   وهكذا، أصبح مفهوم االقتـصاد األخـضر حمـورا يف نقـاش الـسياسات العامـ                 - ٥٠

ــة   . تعميمــه يف عمــل األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة   واعتــرب مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي
، أن االقتــصاد ٢٠١٢يونيــه /املــستدامة، الــذي عقــد يف ريــو دي جــانريو بالربازيــل يف حزيــران

وقـد انعكـس هـذا يف الوثيقـة اخلتاميـة      . األخضر سبيل مهم يفضي إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة       
  ).، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  (“املستقبل الذي نصبو إليه”للمؤمتر، املعنونة 

وقد أدى ذلك إىل زيادة احلاجة إىل إحـصاءات يعـول عليهـا عـن الوظـائف اخلـضراء،                     - ٥١
 ؛ علـى سـوق العمـل      “خـضرنة االقتـصاد   ”التوصل إىل فهم أفـضل لتـأثري        ) أ( :من أجل ما يلي   

 تـدابري فعالـة ووضـع أدوات سياسـاتية تـستجيب للتحـول املطلـوب إىل                 التأكد مـن اختـاذ     )ب(
  .اقتصاد أكثر اخضرارا

ومن أجل االستجابة هلذا الطلب املتزايـد علـى كـل مـن البيانـات اإلحـصائية واملبـادئ                     - ٥٢
التوجيهية املفاهيمية بـشأن قيـاس الوظـائف اخلـضراء، شـاركت إدارة اإلحـصاء مبنظمـة العمـل                   

ــة يف صــي اغة مقترحــات مــن أجــل االتفــاق علــى تعريــف إحــصائي للوظــائف اخلــضراء     الدولي
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يــرتبط بــه مــن مبــادئ توجيهيــة منهجيــة ميكــن أن تــستخدم إلنتــاج املؤشــرات اإلحــصائية  ومــا
املنسقة دوليا، واليت تكتسي أمهية يف رصد التقدم احملرز حنو خضرنة االقتـصاد واآلثـار املرتبطـة                 

  .به على العمالة
ــاش، ومــن أجــل   - ٥٣ ــشجيع النق ــشرين       ت ــا غــري رمســي يف ت ــا تقني عقــدت املنظمــة اجتماع

ــاين ــوفمرب /الث ــادل اخلــربات      ٢٠١٢ن ــوظفي املنظمــة لتب ــيني وم ــيني ودول  مجــع بــني خــرباء وطن
ولتيــسري املناقــشة، استعرضــت املنظمــة يف ورقــة     . ومناقــشة مــشروع التعريــف أو التعــاريف   
ل ـبَـ ـة، واقترحـت تعريفـا موحـدا ميكـن تطبيقـه مـن قِ             مفاهيمية املمارسةَ احلاليـة يف بلـدان خمتـار        

وتعتمــد هــذه . البلــدان يف مجيــع املنــاطق ويف خمتلــف مراحــل التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  
الورقــة علــى األعمــال اإلحــصائية الدوليــة األخــرى يف اجملــاالت ذات الــصلة، مثــل احلــسابات    

ــة، وتعــرض القــضايا املنهجيــ    ــة وإحــصاءات الطاق ــواع   البيئي ــة، وأن ــات احملتمل ة، ومــصادر البيان
  .املؤشرات اليت ميكن وضعها

وســيقدم مــشروع مقتــرح لتعريــف إحــصائي للوظــائف اخلــضراء واملبــادئ التوجيهيــة     - ٥٤
  .املنهجية املرتبطة به يف املؤمتر التاسع، وسيناقش فيه

  
  األنشطة األخرى املضطلع هبا على صعيد وضع املعايري  -الم   

املنظمة، بوصفها اجلهة املعنية بتنسيق األرقام القياسية ألسعار االسـتهالك داخـل            تواصل    - ٥٥
مجع األرقـام القياسـية الـسنوية والـشهرية ألسـعار           ) أ( :منظومة األمم املتحدة، االضطالع مبا يلي     

تـشجيع تنفيـذ املعـايري الدوليـة لألرقـام القياسـية       ) ب( بلـد ونـشرها؛      ٢٠٠االستهالك يف حـوايل     
وباإلضـافة إىل التحـديث   . تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء       ) ج (؛ االسـتهالك  ألسعار

 يف حتــديث التوصــيفات ٢٠١٢املنــتظم للسلــسلة الــسنوية والــشهرية، شــرعت املنظمــة منــذ عــام 
املنهجية للسلسلة الوطنية لألرقام القياسية ألسعار االستهالك، وذلك بالتعاون مـع منظمـة األمـم               

وبالتعــاون . ٢٠١٣ومــن املقــرر نــشر التوصــيفات املنهجيــة يف عــام  . لألغذيــة والزراعــةاملتحــدة 
اللجنة االقتـصادية ألوروبـا، نظمـت املنظمـة اجتماعـا لفريـق اخلـرباء املعـين باألرقـام القياسـية              مع

يونيـه  /حزيـران  ١مـايو حـىت     / أيـار  ٣٠وُعـقد ذلك االجتمـاع يف الفتـرة مـن          . ألسعار االستهالك 
وهي تواصل أيـضا املـشاركة بنـشاط يف أعمـال الفريـق العامـل املـشترك بـني                   . جنيف يف   ٢٠١٢

وباعتبار املنظمة اجلهة املسؤولة عن تنـسيق تنقيحـات دليـل           . األمانات املعين بإحصاءات األسعار   
اصــل صــيانة النــسخة اإللكترونيــة األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك يف املــستقبل، فــسوف تو 

وحيتـوي املوقـع    . وقـد مت بالفعـل اسـتكمال عـدد مـن الفـصول            . علـى اإلنترنـت   ذلـك الـدليل      من
  .الشبكي على اإلصدار األصلي، والتصويبات، وأحدث إصدار مصحح
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ويف إطار رصد األهداف اإلمنائية لأللفية، تتوىل املنظمـة مـسؤولية رصـد التقـدم احملـرز             - ٥٦
ت العامليــة واإلقليميــة والقطريــة، وقــد واصــلت إعــداد التقــديرا ،)٣(باســتخدام مخــسة مؤشــرات

وقامت املنظمـة باسـتكمال دليـل       . ورصد التقدم، وحتليل اجتاهات هذه اجملموعة من املؤشرات       
 حتقيقـا لألغـراض   ٢٠٠٩مؤشرات العمالة اجلديد لألهداف اإلمنائية لأللفية الذي نشر يف عـام    

يل علـى التعـاريف واملفـاهيم    إطالع أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين والـدو  ) أ: (التالية
مــساعدة  )ب (؛والعمليــات احلــسابية ومــصادر البيانــات لكــل مــن مؤشــرات العمالــة اخلمــسة  

تـسليط الـضوء    ) ج (؛البلدان على رصد أوضاع العمالة هبا وتقدمي التقارير عنـها بـشكل فعـال             
وســع نطاقــا علــى الــصالت بــني مؤشــرات العمالــة يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واجملموعــة األ  

  .مؤشرات العمل الالئق من
  

  التدريب وبناء القدرات يف جمال إحصاءات العمالة  -ميم   
ــاس       - ٥٧ ــة ووزارات العمــل لتحــسني قي تواصــل املنظمــة دعــم املكاتــب اإلحــصائية الوطني

ونظمـــت إدارة . اإلحــصاءات ومجعهـــا ونـــشرها عـــن طريـــق العديــد مـــن األنـــشطة التدريبيـــة  
مع مركز التدريب الدويل التـابع للمنظمـة يف تورينـو، إيطاليـا، برنـامج               اإلحصاءات باالشتراك   

التــدريب الــسنوي العــادي علــى الدراســات االستقــصائية للقــوة العاملــة وغريهــا مــن املــصادر،  
ىل جانــب ذلــك، شــاركت  إو. ٢٠١٠طبقــت حتليــل بيانــات العمــل، وذلــك منــذ عــام     كمــا
تري يف االقتـصاد التطبيقـي مـن أجـل التنميـة          دورة التدريب على اإلحصاءات لدرجـة املاجـس        يف

ــة بــشأن       ــابع للمنظمــة وتعاونــت يف عــدة حلقــات عمــل تدريبي يف مركــز التــدريب الــدويل الت
تابعني للمنظمـة   ) MAP  و RECAP(مؤشرات العمل الالئق، ُنـظمت باالشتراك مع مشروعني        

منطقـة البحـر الكـارييب وأوروبـا     متوهلما املفوضية األوروبية، وُعـقد بعضها يف أمريكا الالتينية و     
وُعــقد يف العـامني املاضـيني تـدريب علـى العمـل الالئـق وإحـصاءات              . الوسطى وآسيا وأفريقيا  

ــال، واألجــور وســاعات العمــل، والدراســات         ــة األطف ــة، والعمــل غــري الرمســي، وعمال العمال
االســتهالك االستقــصائية للمؤســسات، ومؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومؤشــر أســعار 

ــان       ــدويل املوحــد للمهــن، مــن بــني موضــوعات أخــرى، وذلــك يف بعــض األحي والتــصنيف ال
بالشراكة مع منظمات دولية أخرى مثل البنك الدويل، وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسـيا،               
واللجنـة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة االقتــصادية ألمريكـا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،   

_________________ 
: هـي ) القضاء على الفقر املدقع واجلـوع     ( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ١املؤشرات األربعة يف إطار اهلدف         )٣(  

 العاملني الذين يعيشون حتت خط الفقـر،  تنمية نسبة إنتاجية العمالة، ونسبة العمالة إىل عدد السكان، ونسبة  
 ٣ ونسبة أفراد األسرة ممن يعملون حلساهبم اخلاص وممن يسامهون فيها من إمجايل العمالة؛ ويف إطـار اهلـدف             

 .، حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي)تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(
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ة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا، ومـصرف التنميـة األفريقـي، واملعهـد اإلحـصائي                واللجن
  .آلسيا واحمليط اهلادئ

ــاين   - ٥٨ ــشرين الث ــوفمرب /وأُجــري يف األردن يف ت ــى  ٢٠١٢ن ــدريب عل ــل  ” ت إجــراء وحتلي
، وذلــك بتعــاون وثيــق “الدراســات االستقــصائية للقــوة العاملــة مــن أجــل رصــد ســوق العمــل 

هد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا،           املع مع
ومركــز التــدريب والبحــوث اإلحــصائية االقتــصادية واالجتماعيــة للبلــدان اإلســالمية، ودائــرة    

وُنــظمت دورة تدريبيـة تقنيـة حـول         .  دولة عربيـة   ٢٢اإلحصاءات العامة يف األردن، مبشاركة      
ــه   إحــصاءات العم” ــات ســوق العمــل وحتليل ــة ومعلوم ــشرين   “اال ــدة يف ت ــدونيا اجلدي  يف كالي

 باالشتراك مـع األمانـة العامـة جلماعـة احملـيط اهلـادئ، موجهـة إىل الـدول                   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
وُعــقدت  . اجلزرية يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ بناء على توصيات بعثة تقييم تابعة للمنظمـة   

عينــات املطبقــة علــى استقــصاءات األســر املعيــشية يف الــسلفادور،   دورة حــول تقنيــات أخــذ ال 
استضافتها املديرية العامة لإلحـصاء والتعـداد، إىل جانـب اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                  

ويف أفريقيــا، ُعـــقدت حلقــة عمــل . ٢٠١٠نــوفمرب /ومنطقــة البحــر الكــارييب يف تــشرين الثــاين
 وذلـك يف بامـاكو      “حتـسني إحـصاءات العمالـة يف أفريقيـا        حتـديات واسـتراتيجيات     ”تقنية عن   

 للبلــدان “قيــاس العمــل الالئــق”، وُنـــظمت حلقــة عمــل عــن ٢٠١٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين يف
الناطقة بالفرنسية وبلدان اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا الناطقـة بالربتغاليـة، وذلـك                   

  .٢٠١١يناير /واغادوغو يف كانون الثاين يف
  

  جتميع بيانات العمالة ونشرها  -ون ن  
، توصـــل  ٢٠٠٩حينمـــا أنـــشئت إدارة اإلحـــصاءات اجلديـــدة يف املنظمـــة يف عـــام        - ٥٩

ــة،         ــشر إحــصاءات العمال ــع ون ــزمن لتجمي ــا ال ــا عليه اســتعراض خــارجي إىل وجــود نظــم عف
 وارتفاع تكاليف الصيانة، واخنفاض نطـاق التغطيـة، ووجـود مـشاكل يف إمكانيـة املقارنـة بـني                  

ولذلك، أعطت اإلدارة أولوية لتبسيط العمليات واسـتحداث أدوات جديـدة   . البيانات الدولية 
ويف الوقت نفسه ظلت املنظمة تواجه زيادة يف الطلب علـى بيانـات   . لتجميع البيانات ونشرها  

ــام           ــر دقــة وأفــضل توقيتــا، وخاصــة بعــد األزمــة االقتــصادية الــيت حــدثت يف ع . ٢٠٠٧أكث
ــائج املــ   ــا مجــع       وأشــارت نت ــي هل ــة ينبغ ــاحثني إىل أن املنظم ــة والب ــات املكون ــع اهليئ شاورات م

ولكن هذا يضع املزيد مـن الـضغوط علـى املـوارد        . مؤشرات إضافية ذات مفاهيم أكثر تبسيطا     
ــدان         ــاتق البل ــى ع ــى عل ــبء امللق ــادة الع ــسفر عــن زي ــا ي ــة، مم . احملــدودة وأدوات العمــل العتيق

ج اجلديد فقط وضع تطبيقات جديدة باسـتخدام أدوات         يشمل مشروع إعادة تصميم النه     وال
. حديثــة ومناســبة لتحقيــق املهــام املطلوبــة، بــل يــشمل أيــضا إجــراءات تتــصف بالــصبغة اآلليــة  
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اجلوانب اليت جرى التأكيد عليهـا مـن بدايـة املـشروع اجلديـد اعتمـاد كـل معيـار قياسـي                       ومن
ــادة فــرص التفاعــل مــع شــركاء املنظمــة    ــع   و. ممكــن، وذلــك لزي ــة تتب هكــذا، فــإن هــذه العملي

توصيات النموذج العام لعمليـات األعمـال اإلحـصائية، ويـستخدم أدوات تطـوير مـن جمموعـة             
، وتـستند وسـائل مجـع البيانـات والبيانـات           )“حبكم األمر الواقـع   ”وهو معيار قياسي    (أوراكل  

 والتبــادل ، ومبــادرة توثيــق البيانــات، )XML(الفوقيــة علــى إكــسل، ولغــة التوصــيف املوســعة   
  ).SDMX(اإللكتروين للبيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية 

ويساهم اعتماد املعايري القياسية يف تعزيز التعاون مـع املؤسـسات األخـرى بـشأن مجـع                 - ٦٠
البيانــات وتطــوير الربجميــات، وحماولــة احلــد مــن عــبء اإلجابــة امللقــى علــى البلــدان، وجتنــب     

وقـد مت مـؤخرا توقيـع اتفاقيـة مـع املكتـب اإلحـصائي            .  الرمسية االزدواجية يف مجع اإلحصاءات   
 يف املائـة مـن مؤشـرات التجميـع الـسنوية ممـا خيفـف                ٦٠للجماعات األوروبية لتوفري أكثر من      

العبء عن الدول األوروبية يف هذه املهمة؛ وبدأ العمـل املـشترك مـع املعهـد الـوطين لإلحـصاء                    
ة لتبـادل إحـصاءات العمـل، ومـع البنـك الـدويل لتحديـد               واجلغرافيا يف املكـسيك لتنفيـذ مبـادر       

البيانات الفوقية املرجعية للدراسـة االستقـصائية للقـوة العاملـة، واعتمـاد املعيـار املوحـد ملبـادرة                   
ــق البيانــات  ــات    . توثي ــة للربجمي ــضا اســتحداث وصــالت بيني ــة لربجمــة  (وجيــري أي وصــالت بيني

م تطبيقات الربجميات الـيت وضـعها صـندوق النقـد           لتكون قادرة على إعادة استخدا    ) التطبيقات
  .الدويل والبنك الدويل لرسم اخلرائط والنشر املتنقل

: وتقـــوم العمليـــة اجلديـــدة لتجميـــع البيانـــات ونـــشرها علـــى ثـــالث أفكـــار رئيـــسية     - ٦١
ــات؛        )أ( ــدان بغــرض مجــع البيان ــع البل تنظــيم إجــراءات   )ب(توســيع نطــاق ســبل التفاعــل م

القــدرة علــى  )ج(ح بغــض النظــر عــن الطريقــة الــيت مت هبــا تلقــي البيانــات،  االتــساق والتــصحي
تصل البيانات من البلـدان، وبالتـايل معرفـة كميـة املعلومـات الـيت        ) أو ملاذا ال  (معرفة مىت وملاذا    

  .ينبغي إدراجها يف املنشور
لــيت تتــيح االســتبيانات اإللكترونيــة، ا: وجيــري تنفيــذ طــريقتني جديــدتني جلمــع البيانــات  - ٦٢

لكتـروين للبيانـات الـذي يقـوم     إلللبلدان إدخال البيانات عن طريق اإلنترنت، واستخدام التبادل ا    
 حتمـل تلقائيـا   XML، ممـا يتـيح للبلـدان إرسـال املعلومـات يف ملفـات        SDMXعلى أسـاس معيـار      

لتحميل قواعد البيانات اخلاصة هبا، أو التعامل مع النظام عن طريق خدمات شبكة اإلنترنت               من
املتوقـع   زالت االستبيانات باستخدام برنامج إكسل متثل خيارا سـليما، ولكـن مـن             وما. البيانات

ــايل إىل اســتخدام       ــل بالت ــدرجييا، وتنتق ــدان اســتخدامها ت ــف البل ــتبيانات   أوSDMXأن توق االس
  .٢٠١٣مارس /نترنت، اليت ُيـتوقع أن تكون متاحة حبلول آذارإلاإللكترونية على ا
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وقد أنـشئت أفرقـة متعـددة       . جتري حاليا تغيريات يف طريقة تعامل املنظمة مع البلدان        و  - ٦٣
ومت إناطة كل عضو من أعـضاء األفرقـة         . اللغات للتعامل مع كل منطقة أو جمموعة من البلدان        

. مبجموعة من البلدان على أساس املهارات اللغوية والتقارب الثقـايف واملعرفـة الـسابقة باملنطقـة               
) علـى العكـس مـن النـهج الـسابق الـذي يركـز علـى املوضـوع         (نهج املرتكز على البلـد    وهذا ال 

يتــيح هلــم تطــوير العالقــات مــع نظــرائهم يف كــل بلــد معــني، وجيعلــهم مــسؤولني عــن زيــادة      
وقد أثبتـت هـذه الطريقـة اجلديـدة بالفعـل قيمتـها، ممـا زاد مـن معـدل                  . معدالت استجابة البلد  

وهــذا علــى .  مقارنــة بالــسنوات اخلمــس املاضــية ٢٠١١ يف عــام االســتجابة يف مجــع البيانــات 
وإىل جانـب ذلـك،     . الرغم من طلب عدد من املؤشرات يبلغ ضعف مـا كـان عليـه يف املاضـي                

  .يقدَّم الدعم التقين إىل البلدان لتخفيف عبء تقدمي التقارير واستيعاب املفاهيم
 ودجمـه   “املـصدر واألسـاليب   ”الـسابق   وأما عن البيانات الفوقية، فسيتم جتديد النظـام           - ٦٤

 إلتاحـة  DDI 2.xيف قاعدة بيانات إحصاءات املنظمـة، ممـا جيعلـها متوافقـة مـع املعيـار القياسـي        
وتتكـون قاعـدة البيانـات املوحـدة اجلديـدة إلحـصاءات            . اجملال إلدماج البيانات الفوقية احلاليـة     

 مبنيـة علـى أسـاس حمتـوى قاعـدة           منظمة العمل الدولية وموقعها الشبكي من صفحات ديناميـة        
حـسب املوضـوع، حـسب      (ويوفر املوقع طرقا خمتلفة للوصول إىل املعلومات        . البيانات الفوقية 

، فــضال عــن وصــالت )البلــد، حــسب التــصنيف، حــسب التحميــل باجلملــة، ومــا شــابه ذلــك 
ــشو        ــة، واملن ــادئ التوجيهي ــرارات، واملب ــل، الق ــستندات مث ــن امل ــة م ــواع خمتلف رات، ســياقية ألن

  .أو املوضوع الذي جيري استعراضه/شابه ذلك، حسب البلد و وما
ــانون      - ٦٥ ــة يف كـ ــة العمـــل الدوليـ ــنوي جديـــد ملؤشـــرات منظمـ ــتبيان سـ ــدأ تنفيـــذ اسـ وبـ

ويتـضمن  . ، يشمل جمموعة واسعة من إحصاءات العمل الالئق والعمالة        ٢٠١١ديسمرب  /األول
ضيع تتراوح بـني اجملـاالت التقليديـة مثـل          االستبيان اجلديد مؤشرات تتمحور حول جماالت موا      

ــة، واإلضــرابات         ــاح، واإلصــابات املهني ــل، واألرب ــت العم ــصاديا، ووق ــسكان الناشــطني اقت ال
ــصل         ــدخل املت ــك العمــال احملبطــون، وال ــا يف ذل ــدة مب ــاكن العمــل، وجمــاالت جدي وإغــالق أم

. فاوضـــة اجلماعيـــةبالعمالـــة، وفقـــر العـــاملني، وتفتـــيش العمـــل، والعـــضوية يف النقابـــات، وامل
زالت تعاريف املؤشرات تعكس تعاريف املفاهيم وتصنيفاهتا بينما تلـيب حاجـة مـستخدمي      وما

  .البيانات إىل زيادة مواءمة إحصاءات العمالة وحتسني قابليتها للمقارنة
وقد أُدخلت حتسينات كثرية على قاعدة بيانات للمؤشرات القصرية األجل مـن حيـث                - ٦٦

ملعلومــات، ممــا يفيــد يف دعــم احتياجــات مــستخدمي البيانــات الــذين حيتــاجون   نوعيــة وكميــة ا
بيانات قصرية األجـل لرصـد اجتاهـات سـوق العمـل يف الوقـت املناسـب يف هـذه األوقـات الـيت                   

 مؤشـرا عـن سـوق العمــل    ٥٠وقـد أُدرِج يف قاعـدة البيانـات أكثـر مـن      . تـشهد أزمـة اقتـصادية   
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وتعد قاعـدة البيانـات هـذه مهمـة لتقـدمي التقـارير             .  بلد ١٠٠ وأسعار املواد االستهالكية حلوايل   
  .إىل اجتماعات العشرين اليت حتضرها منظمة العمل الدولية إىل جانب وكاالت أخرى

وبـــدأت إدارة اإلحـــصاء باملنظمـــة يف نـــشر الـــسالسل الزمنيـــة املعدلـــة مومسيـــا ابتـــداء   - ٦٧
ناوهلــا الــسكان الناشــطني اقتــصاديا ومشلــت املواضــيع الــيت جــرى ت. ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول مــن

اجملمـوع والتـصنيف حـسب نـوع        (، وإمجـايل العمالـة      )اجملموع والتصنيف حسب نوع اجلنس    (
ــة )اجلــنس اجملمــوع (، ومعــدالت البطالــة )اجملمــوع والتــصنيف حــسب نــوع اجلــنس (، والبطال

لــدان وبالنــسبة إىل ب. وتنــشر السلــسلة الزمنيــة فــصليا فقــط ). والتــصنيف حــسب نــوع اجلــنس
ــة     منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، جيــري اســتخالص الــسالسل الزمنيــة املعدل

وبالنـسبة إىل البلـدان األخـرى الـيت      . مومسيا من منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           
ويـــشمل هـــذا . تنــشر بيانـــات أقــل مـــن الــسنوية باســـتمرار، تتـــوىل املنظمــة تعديلـــها مومسيــا     

وجيري عن كثب اتباع املبـادئ التوجيهيـة للنظـام اإلحـصائي     .  دولة٤٥ سلسلة زمنية و   ٣٦٩
ــومسي   ــديل املـ ــة للتعـ ــادئ التوجيهيـ ــشأن املبـ ــصيلية  . األورويب بـ ــة التفـ ــات الفوقيـ ــشر البيانـ وتنـ

). DEMETRA 2-2 (٢-٢وتــستخدم املنظمــة برجميــات دمييتــرا  . الــسالسل الزمنيــة مــن لكــل
  .DEMETRA)+ (+قال إىل دمييتراوجيري حاليا تنفيذ االنت

وجيري إدماج كل من املؤشرات السنوية واملؤشرات القصرية األجل، إىل جانب بقيـة               - ٦٨
قواعد بيانات املنظمة يف قاعدة بيانات جديـدة، هـي قاعـدة بيانـات إحـصاءات منظمـة العمـل                    

اءات وقــد بــدأ هــذا املــشروع، وســوف يــسهل اســتخدام وفهــم املــستخدمني إلحــص  . الدوليــة
العمالة، الذين كانوا حىت اآلن يعطَـون أرقاما خمتلفة من قواعد بيانات خمتلفـة، مجيعهـا صـادرة                 

وقد أقر جملس إدارة املنظمة ذلك بالفعل، وسوف يكـون حجـر الزاويـة يف إعـادة        . عن املنظمة 
  .التنظيم اجلارية للمنظمة

  
  اخلالصة  -رابعا   

  :توصي املنظمة مبا يلي  - ٦٩
طة علما مبختلف األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة من خالل الـشراكات           اإلحا  )أ(  

الـيت تقيمهـا مــع الـدول األعــضاء وخمتلـف املنظمـات الدوليــة، بغـرض اإلعــداد للمـؤمتر الــدويل        
القـــادم التاســـع عـــشر خلـــرباء إحـــصاءات العمالـــة الـــذي ســـيعقد يف مقـــر املنظمـــة يف تـــشرين  

ــوبر /األول ــشجيع خــرباء إحــص  ٢٠١٣أكت ــب اإلحــصائية    ، وت ــف املكات ــة يف خمتل اءات العمال
الوطنية على املشاركة بنشاط يف املناقـشات بـشأن مـشروع القـرار اجلـاري حبثـه اآلن يف مجيـع                    

  أحناء العامل؛
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التــشجيع علــى مــشاركة واســعة خلــرباء إحــصاءات العمالــة يف املــؤمتر الــدويل     )ب(  
ــشرين األول    ــذي ســيعقد يف ت ــة ال ــوبر /خلــرباء إحــصاءات العمال  مــن أجــل إجــراء  ٢٠١٣أكت

مناقـشات نــشطة وحيويــة، فــضال عــن تبــادل اآلراء لكــي تكــون مجيــع املواقــف اإلقليميــة ممثلــة  
  متثيال جيدا وإلدراجها يف النتائج واالستنتاجات؛

 تــضطلع هبــا املنظمــة يف دعــم اجلهــود اإلحاطــة علمــا مبختلــف األنــشطة الــيت    )ج(  
 ألســاليبت إحــصاءات العمالــة والعمــل الالئــق، وخاصــة ااإلقليميــة والوطنيــة يف خمتلــف جمــاال

يــف عــبء التقــارير امللقــى علــى اجلديــدة لتجميــع البيانــات والــيت جيــري حتــديثها مــن أجــل ختف
  ؛البلدان عاتق

تـشجيع الوكــاالت املاحنـة واملؤســسات املاليـة الدوليــة علـى زيــادة مــشاركتها       )د(  
ائية وسـجالت إداريـة مـن أجـل توسـيع قاعـدة             دعم األسر املعيشية وإنشاء دراسات استقص      يف

  املعارف بشأن قضايا العمالة، اليت حتتل اآلن مركز الصدارة يف اهتمام واضعي السياسات؛
تشجيع الدول األعضاء على املشاركة الفعالة يف أفرقة العمل اإلقليميـة املعنيـة               )هـ(  

اؤها يف معظـم املنـاطق مـن أجـل      بإحصاءات العمالة الـيت جيـري التـرويج هلـا اآلن والـيت مت إنـش               
  احلفاظ على التحديث املستمر ملعايريها القياسية وعملياهتا على الصعيد الدويل؛

تعزيز إحصاءات العمالة يف إطار النظام اإلحصائي الوطين من خـالل التنـسيق         )و(  
ــة األخــرى املــسؤولة عــن تلــك اإلحــصاءات،       الفعــال مــع وزارات العمــل والوكــاالت الوطني

ــن ــدويل خلــرباء          أ م ــؤمتر ال ــا امل ــق عليه ــيت واف ــة ال ــايري اإلحــصائية الدولي ــضل املع ــذ أف جــل تنفي
 املؤلـف مـن وزارات العمـل وأربـاب     -وبـذلك، فـإن جملـس إدارة املنظمـة     . إحصاءات العمالة 

سيؤكد أيضا احلاجة إىل زيادة إحصاءات العمالة وحتـسينها علـى            -العمل واملنظمات العمالية    
  . وسيويل مزيدا من االهتمام هلذه األنشطةالصعيد الوطين،

واللجنة اإلحصائية مـدعوة إىل أن حتـيط علمـا بـآراء املنظمـة والتوصـيات الـيت قدمتـها              - ٧٠
  .هذا التقرير يف
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	مذكرة من الأمين العام
	وفقا لطلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين (انظر الفصل الأول - ألف من الوثيقة E/2012/24)، يتشرف الأمين العام بأن يحيل تقرير منظمة العمل الدولية المقدم إلى اللجنة للعلم. ويبرز هذا التقرير الزيادة الحادة في الطلب على إحصاءات العمالة والعمل اللائق والاهتمام بها في أنحاء العالم ويصف التدابير التي اتخذتها منظمة العمل الدولية بإشراف المدير العام الجديد والإدارة الجديدة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2012. ويصف جميع الأعمال التحضيرية التي أنجزت من أجل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمالة المقرر أن تستضيفه المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2013. ويعرض التقرير للمشاورات الإقليمية الرئيسية واجتماعات أفرقة الخبراء التي تناولت مشروع القرار بشأن القوة العاملة، والعمالة، والبطالة ونقص استخدام اليد العاملة، ويصف بإيجاز نطاق التنقيحات المقترحة. ثم يورد قائمة بالأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها خلال السنتين الأخيرتين بشأن إحصاءات العمالة والعمل اللائق، بما في ذلك التصنيفات المهنية وفئات العمالة، والعمالة غير الرسمية، والعمل التطوعي، وعمل الأطفال، وإحصاءات الحوار الاجتماعي، والأجور وساعات العمل، والوظائف الخضراء، والتغييرات التي طرأت على تجميع بيانات العمالة ونشرها، وأنشطة التدريب وبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان والمناطق. ويطلب من اللجنة أن تحيط علما بهذا التقرير.
	تقرير منظمة العمل الدولية بشأن التطورات المستجدة في مجال إحصاءات العمالة والأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمالة
	أولا - إحصاءات العمالة في صلب أنشطة الإدارة الجديدة لمنظمة العمل الدولية
	1 - كما أُبلغت اللجنة الإحصائية في عام 2010 (E/CN.3/2010/18)، أنشأت منظمة العمل الدولية في أيار/مايو 2009 إدارة إحصاءات جديدة مسؤولة أمام المدير العام كدلالة واضحة على زيادة الأهمية التي قررت الهيئات المكونة للمنظمة إيلاءها لتعزيز نظام إحصاءات العمالة في العالم. وفي إطار الموارد المتاحة المحدودة، بدأت المنظمة عملية إعادة التنظيم في المجالات الأربعة الرئيسية لأنشطتها الإحصائية وهي: تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان، ووضع المعايير الإحصائية الدولية، وجمع البيانات، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إحصاءات العمالة.
	2 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، تولى زمام الأمر في المنظمة مدير عام جديد وإدارة جديدة. ومنذ البداية، كان هناك عزم واضح على تعزيز قاعدة المعارف لدى المنظمة وتعزيز إحصاءات العمالة على الصعيد العالمي على نحو ما تجسد في أعمال مجلس إدارة المنظمة وعلى الصعيد الخارجي. وقد أكد المدير العام الجديد خلال حملته الانتخابية وفي بياناته الأولى تأكيدا خاصا على الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، ولا سيما أقل البلدان نموا، وتحسين نظم المعلومات في مجال إحصاءات العمالة والعمل اللائق. وفي أول رسالة توجيهية بشأن البرنامج، والتي تناولت مقترح المدير العام الأول للبرنامج والميزانية للفترة 2014-2015، وضع المدير العام ”الإحصاءات وقدرات البحث والتحليل“ في صدر أولوياته، وأولى أهمية مركزية للإحصاءات كوسيلة تساعد المنظمة في تقديم خدمات استشارية وتقنية أفضل لهيئاتها المكونة. وبغية تحقيق ذلك، شُرع في عملية إصلاح مكثفة من خلال المكتب، في كل من المقر والميدان. ومن المتوقع أن تُنجز العملية في نهاية عام 2013. أما فيما يخص الأنشطة الإحصائية، فستنتهي إعادة الهيكلة في نهاية آذار/مارس 2013 ليبدأ تنفيذها لاحقاً. ويجري تنفيذ هذه العملية من خلال إجراء تمحيص دقيق لجميع المجالات المختلفة، بهدف تجنب الازدواجية والتداخل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنظمة.
	3 - وجرى مجددا تسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة إحصاءات العمالة وتحسينها على نطاق العالم كأولوية بعد الركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2007. وتعد المشاكل الخطيرة التي واجهت أسواق العمل وفرص العمل وسبل كسب العيش، الناجمة عن التراجع الحاد الذي شهدته اقتصادات البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وما تمخض عنه من آثار، موضع اهتمام جميع الحكومات والمنظمات الدولية الرئيسية، وكذلك مجموعة العشرين ومجموعات أخرى. ويتعين الحصول على معلومات كاملة وفي الوقت المناسب بشأن هذه المشاكل الحادة، لمعالجتها بسرعة وفعالية. ووضعت مختلف مجموعات الحوافز، لكن ما زالت ثمة حاجة ماسة إلى تحسين إمكانية قياس أثرها الفعلي على رفاه الفئات المتأثرة. واختيرت سياسات العمل وحددت الأهداف، وهي عملية عسيرة إذا لم تتوافر لها المعلومات المناسبة في مجال العمالة. وفي تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2013 بعنوان ”فرص العمل“، يتوجه البنك بنداء خاص من أجل تعزيز إحصاءات العمالة وملء الثغرات الرئيسية في العالم، مشدداً على أنه بالرغم من أن مسألة فرص العمل تشغل مكانة مركزية، فإن المعلومات المتوفرة عنها شحيحة وغير كافية، مما يمهد الطريق لتنسيق الجهود مع البلدان والشركاء الآخرين لتوسيع إحصاءات العمالة وتحسينها في العالم.
	4 - وقد بدأت المنظمة هذه العملية بتعزيز وجودها الإقليمي في مختلف المناطق من خلال تنصيب خبراء إقليميين متخصصين في إحصاءات العمالة، يعملون في الميدان ويقدمون الدعم التقني للمكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات العمل في مجال تحديد نظمها الخاصة بإحصاءات العمالة وتجميعها وتقييمها. وبعد إعادة تحديد معالم أنشطة التجميع، تعكف المنظمة على تبيُّن مختلف الثغرات في الأساليب والأدوات القائمة في جميع المناطق. ومن خلال هذه العملية، أنشأت بالفعل نظاماً للاتصال مع مختلف البلدان والعمل معها لتوسيع نطاق قدراتها الإحصائية. وجُعلت ضرورة الاقتراب أكثر من البلدان ضمن جدول الأولويات وبدأت العديد من المناطق في توثيق علاقات العمل مع الهيئات المكونة للمنظمة. وقد زادت المنظمة من مشاوراتها الإقليمية، وأكدت مجددا وجودها فيما يخص أنشطة الشراكة مع المنظمات الإقليمية كوسيلة لتحديد الاحتياجات. إلا أن الحاجة لا تزال تدعو إلى تعزيز عدة مجالات في الهياكل الإحصائية للمنظمة بغية مواكبة الزيادة في احتياجات هيئاتها المكونة. وينبغي على وجه الخصوص معالجة مجالات مثل هجرة اليد العاملة، والعمالة الريفية، وحركية فرص العمل وتدفقها، وإجراء دراسات استقصائية، وينبغي للمنظمة أن تعزز من قدراتها في هذا المجال. وتعد الحاجة إلى إقامة شراكات مع المكاتب الإحصائية الرئيسية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون التقني بشكل عام أمراً حيوياً في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا التصدي على أعلى المستويات للحاجة إلى تحسين التنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى لكفالة التطبيق السليم للمعايير الإحصائية الدولية من قبل البلدان.
	5 - وتسعى منظمة العمل الدولية إلى تعزيز شبكتها الإحصائية في أفريقيا لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على إنتاج إحصاءات العمالة واستخدامها. ويوجد لديها حالياً خبيران متخصصان في إحصاءات العمالة أحدهما معني بالبلدان الأفريقية الناطقة بالانكليزية ومقره في بريتوريا، والثاني معني بالبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، ومقره في داكار. وأنشئت بأديس أبابا وظيفة جديدة لخبير إقليمي أقدم متخصص في إحصاءات العمالة ، عُيِّن شاغلها لدعم الأنشطة المضطلع بها على صعيد المنطقة وتنسيقها، وللعمل مع الشركاء الإقليميين.
	6 - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثبتت الفائدة الجمة من الشراكة الفعالة للمنظمة مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأنجزت أنشطة مشتركة مختلفة مثل تقديم المساعدة التقنية والتدريب؛ وأنشئ فريق عامل معني بمؤشرات سوق العمل أثناء انعقاد مؤتمر الإحصاءات في الأمريكتين، يضم عددا كبيرا من الأعضاء، وتتولى تنسيق أنشطته كل من شيلي وكولومبيا. وجرى تعيين خبير إقليمي متخصص في إحصاءات العمالة في سانتياغو معنيٍ بنظام معلومات العمالة وتحليلها التابع للمنظمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهو مشروع هام مقرُّه في بنما وتدعمه حكومتها.
	7 - وفي آسيا والمحيط الهادئ، عيّنت المنظمة أيضاً خبيرا إقليميا متخصصا في إحصاءات العمالة مقره في بانكوك للعمل على نحو أوثق مع البلدان عن طريق المشاركة بنشاط في الأنشطة التدريبية والاستشارية، وربط الأنشطة الإقليمية بالأنشطة التي ينفذها الشركاء الرئيسيون مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وجهات أخرى في المنطقة.
	8 - وفي مناطق أخرى، ما فتئت المنظمة تعزز تعاونها مع البلدان الأعضاء في اللجنة الإحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول المستقلة ليس وحسب من خلال تقديم المساعدة التقنية، وإنما كذلك عن طريق تخطيط الأنشطة المشتركة المقبلة في مجال إحصاءات العمالة. وتضطلع المنظمة أيضاً بالأنشطة التدريبية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمضي قدما مع منظمات دولية أخرى في تعزيز تجميع البيانات وتوافرها.
	ثانيا - المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمالة
	9 - ستعقد منظمة العمل الدولية المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمالة في جنيف، في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وسيجري أثناء المؤتمر استعراض مشروع قرار منقح بشأن إحصاءات العمل والقوة العاملة وستناقش إمكانية اعتماده. وإذا اعتُمدت هذه المعايير الإحصائية المنقحة فإنها ستؤدي إلى تحديث المعايير الدولية الحالية الواردة في القرار المتعلق بإحصاءات السكان الناشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث عشر لخبراء إحصاءات العمالة في عام 1982، وما يتصل بذلك من مبادئ توجيهية. وبالإضافة إلى مشروع القرار المذكور، سيناقش المؤتمر مواضيع التصنيف الدولي لفئات العمالة، والوظائف الخضراء ، ومؤشرات العمل اللائق، وعمل الأطفال، والإحصاءات المتعلقة بالسخرة، ويتلقى معلومات بشأنها.
	10 - وكما أُبلغت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، وعلى الرغم من استنتاجات المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءات العمالة الذي أوصى بتنظيم المؤتمر كل ثلاث سنوات، فإن المنظمة لن تتمكن من عقد هذا الحدث الرئيسي بهذه الوتيرة. وبسبب قيود الميزانية، ستظل المنظمة تعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات إلى أن تمكّنها الظروف من تقليص الفترة التي تفصل بينها. وقد تدعى اللجان التقنية أو اجتماعات الخبراء لتداول مواضيع محددة بين فترات انعقاد هذه المؤتمرات.
	ألف - السكان الناشطون اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة ونقص استخدام العمالة
	11 - بدأت إدارة الإحصاءات في المنظمة العمل على تحديث المعايير الدولية بشأن إحصاءات السكان الناشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة، بناء على توصيات المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءات العمالة وفي إثر استعراض برنامج إحصاءات العمالة الذي نظرت فيه اللجنة الإحصائية في دورتها التاسعة والثلاثين، اللذين عقدا في عام 2008، وسيكون هذا العمل أساس مشروع القرار الذي سيجري تناوله خلال المؤتمر القادم.
	12 - وأبرز استعراض البرنامج الذي نظرت فيه اللجنة المجالات ذات الأولوية للعمل في المستقبل في مجال إحصاءات العمالة وهي: (أ) هيكل القوى العاملة المتغير؛ (ب) استكمال إطار إحصاءات العمالة لمعالجة الجوانب الدينامية لأسواق العمل؛ (ج) التفاعل بين العمل بأجر والعمل بدون أجر؛ (د) التفاعل بين إحصاءات العمالة وغيرها من المجالات الإحصائية. وحدد المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءات العمالة كذلك مجالات ذات أولوية تضطلع بها المنظمة مستقبلاً تتمثل في تنقيح القرار المتعلق بإحصاءات السكان الناشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة والتصنيف الدولي لفئات العمالة (ICSE-93). واعتمدت أيضا قرارا بشأن وضع تدابير تتعلق بنقص استخدام العمالة.
	13 - ومنذ عام 2008، وفي أعقاب هذه التوصيات، قامت المنظمة بعدد من الأنشطة وأجرت مشاورات مع خبراء متخصصين في إحصاءات العمالة من بلدان ومنظمات إحصائية إقليمية بغية تيسير عملية الاستعراض. وشملت تلك الأنشطة عقد حلقة دراسية عن الإحصاءات المتعلقة بالعمالة والبطالة بالتوازي مع المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءات العمالة في عام 2008؛ وحلقة عمل تقنية بشأن تدابير نقص استخدام العمالة في عام 2009؛ والقيام، كما شملت في عام 2009 أيضاً، قيامها بإنشاء فريق عامل من أجل تعزيز الإحصاءات المتعلقة بالعمالة والبطالة؛ وتنظيم اجتماعات تحضيرية إقليمية لخبراء إحصاءات العمالة في جميع المناطق الرئيسية في العالم في عام 2012؛ بالإضافة إلى استعراض الممارسات الوطنية، بما في ذلك تنفيذ المعايير الإحصائية الحالية للقوة العاملة في الاستقصاءات الوطنية للأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن.
	باء - الفريق العامل المعني بالنهوض بإحصاءات العمالة والبطالة
	14 - أنشئ هذا الفريق العامل في عام 2009 ليكون بمثابة الآلية الرئيسية لاستعراض المعايير وتحديثها. وهو يتألف من خبراء في إحصاءات القوى العاملة من المكاتب الإحصائية الوطنية لدى 40 بلدا من جميع المناطق الرئيسية في العالم وكذلك من مكتب إحصاءات البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتتمثل ولايته في تقديم المشورة لمنظمة العمل الدولية بشأن عملية الاستعراض. وقد أجريت مشاورات مع الفريق من خلال مناقشات على شبكة الإنترنت واجتماعات عقدت في الأعوام 2009 و 2011 و 2012().
	جيم - الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لخبراء الإحصاءات العمالية
	15 - ولتوسيع نطاق المشاورات التقنية التي تجرى في إطار التحضير للمؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية، شرعت إدارة الإحصاءات في منظمة العمل الدولية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر في عملية تشاورية واسعة لإشراك جميع مناطق العالم في المناقشات ودمج الخصوصيات الإقليمية باستثمار موارد كثيرة. ومن ثم، فقد قامت بتنظيم وعقد خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية لخبراء الإحصاءات العمالية لبلدان الأمريكتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى. وقد نظمت الاجتماعات بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وشركاء إقليميين آخرين، بمن فيهم مصرف التنمية الأفريقي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي.
	16 - وإجمالا، شارك في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ممثلون من 100 بلد (16 بلدا في الأمريكتين، و 21 بلدا في آسيا والمحيط الهادئ، و 19 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 34 بلدا في أوروبا وآسيا الوسطى) وكذلك من مصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، ومكتب إحصاءات البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، واللجنة الإحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول المستقلة، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والبنك الدولي.
	17 - وكانت الأهداف الرئيسية للاجتماعات على النحو التالي: (أ) إبلاغ المشاركين عن العملية الجارية للتحضير للمؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية؛ (ب) عرض المقترحات الراهنة لاستعراض المعايير الإحصائية الدولية للقوى العاملة وتحديثها؛ (ج) جمع الآراء التقييمية وتشجيع المناقشة بين البلدان من أجل مواصلة تنقيح المقترحات. وكانت الاجتماعات وسيلة أيضا لتحديد المسائل الرئيسية في سوق العمل وشواغل السياسات لكل منطقة، لضمان أن تعالجها المعايير المنقحة بصورة كافية.
	18 - وكان من بين النتائج الرئيسية للاجتماعات الإقليمية وجود تأييد واسع للنهج العام المقترح لوضع إطار شامل لإحصاءات العمل، تعرَّف ضمن حدوده العمالة من أجل إعداد إحصاءات عن القوى العاملة (انظر أدناه). وسلطت الاجتماعات الإقليمية الضوء أيضا على ضرورة إجراء اختبارات تجريبية لتقييم التنفيذ التشغيلي لبعض المقترحات وتقييمات البيانات حتى يتسنى تقدير التأثير المحتمل للتنقيحات المقترحة على السلاسل الزمنية للعمالة والبطالة.
	دال - الاختبارات التجريبية ودراسات الحالات الإفرادية
	19 - جريا على التوصيات المقدمة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، ستجري الإدارة خلال عام 2013 اختبارات تجريبية في بضعة بلدان مختارة من كل منطقة رئيسية في العالم لتحقيق هدف رئيسي هو التنفيذ العملي لبعض المقترحات من خلال الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة. وإضافة إلى ذلك، يجري في الوقت الراهن الاضطلاع بدراسات حالات إفرادية باستخدام البيانات الجزئية القائمة المستمدة من الاستقصاءات والمأخوذة من مجموعة مختارة من البلدان من أجل تقييم التأثير المحتمل للمقترحات على المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل مثل معدلات مشاركة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، ومعدلات العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت.
	هاء - نطاق التنقيحات المقترحة
	20 - من أجل معالجة المجالات ذات الأولوية التي سُلِّط الضوء عليها في استعراض برنامج اللجنة وفي المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء الإحصاءات العمالية، حدِّدت التنقيحات الرئيسية المقترحة على النحو التالي:
	(أ) مواصلة تنقيح مفهوم وتعريف العمالة بحيث يركز على العمل المبذول لتوليد دخل كأساس لإعداد إحصاءات القوى العاملة؛
	(ب) وضع إطار عام وشامل، ولكن مرن، لإحصاءات العمل، يميز بين العمالة وأشكال العمل الأخرى، بما في ذلك إنتاج السلع لاستخدامها الذاتي النهائي، وتوفير الخدمات لاستخدامها الذاتي النهائي، والعمل التطوعي؛
	(ج) وضع تعاريف عامة ومبادئ توجيهية تشغيلية لقياس المشاركة والوقت المقضي في أشكال العمل بخلاف العمالة؛
	(د) وضع مبادئ توجيهية تشغيلية أكثر تفصيلا لقياس العمالة والبطالة، تستثمر ما راكمته البلدان من تجارب على مدى الـ 30 سنة الماضية و تشجع قابلية المقارنة الدولية للإحصاءات؛
	(هـ) وضع توجيهات عامة لإعداد تصنيفات للأشخاص خارج قوة العمل لأغراض مختلفة، بما في ذلك تقييم مدى ارتباطهم بسوق العمل؛
	(و) وضع مقاييس للاستخدام الناقص للعمالة تركز على المشكلات المتصلة بعدم كفاية استيعاب العمالة المتاحة، تنشر بالتوازي مع معدل البطالة؛
	(ز) وضع توجيهات عامة لإعداد برنامج عمل رشيد وإحصاءات للقوى العاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات على المديين القصير والطويل، مع مراعاة السياقات والموارد الوطنية.
	21 - وكان من بين الشواغل المهمة في الاستعراض التأكد بقدر الإمكان من الاستمرارية التاريخية لإحصاءات القوى العاملة. وتحقيقا لهذه الغاية، تدمج المقترحات الممارسات السليمة المحددة التي تعزز قابلية المقارنة الدولية للإحصاءات وتعالج الثغرات والشواغل المحددة المتعلقة بتنفيذ المعايير. ولا تزال عناصر المعايير الراهنة التي ثبت أنها سليمة وضرورية لضمان الاتساق الداخلي لإحصاءات القوى العامة واتساقها مع المجالات الإحصائية الأخرى دون تغير. ومن أبرز هذه العناصر إطار قياس القوى العاملة على أساس مبدأ النشاط، وقاعدة الأولوية، ومعيار الساعة الواحدة، وقصر الفترة المرجعية للقياس.
	22 - وتهدف هذه المقترحات إلى ما يلي: (أ) تحسين تلبية الطلب على إحصاءات القوى العاملة لرصد أسواق العمل، بما في ذلك استيعاب العمالة، وكذلك توفير معلومات يستنار بها في وضع سياسات تنهض بالعمالة وسياسات الدخل وغيرها من السياسات الاجتماعية ذات الصلة؛ (ب) إتاحة القياس الشامل لمدخل العمالة في جميع الأنشطة الإنتاجية ومساهمة الأشكال المختلفة للعمل في التنمية الاقتصادية وأسباب معيشة الأسر المعيشية وفي الرفاه؛ (ج) تحسين تكامل إحصاءات سوق العمل مع إحصاءات العمل الأخرى، ومع الإحصاءات في الميادين الأخرى، لا سيما إحصاءات الإنتاج؛ (د) تشجيع وضع مقاييس ديناميكية لأسواق العمل في المستقبل.
	واو - إجراءات المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية
	23 - طبقا لآلية المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية، ستعقد منظمة العمل الدولية اجتماعا ثلاثيا لخبراء الإحصاءات العمالية في كانون الثاني/يناير 2013. وسيناقش الاجتماع مشروع المقترح المحدث ويقدم توصيات للتحضير للمؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية المزمع عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وسيطلب إلى المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية تقييم مشاريع المعايير المنقحة وتقديم توصيات مناسبة تتعلق باعتمادها من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
	ثالثا - الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها مؤخرا()
	ألف - التصنيف الدولي لحالة العمالة
	24 - اعتُمد التصنيف الدولي لحالة العمالة (تصنيف عام 1993) من خلال قرار للمؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء الإحصاءات العمالية المعقود في كانون الثاني/يناير 1993. وتوجد مخاوف من أن الفئات المعتمدة لم تعد توفر قدرا كافيا من المعلومات يكفل الرصد الجيد للتغيرات الحادثة في ترتيبات العمالة والتي تطمس في كثير من البلدان الحدود بين العمل الحر والعمل بمرتب. وثمة شعور أيضا بأن التصنيف لا يتضمن قدرا كافيا من التفاصيل لتوفير إحصاءات تلبي احتياجات المستخدمين بصورة كافية. وقد حدد المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء الإحصاءات العمالية الهيكل المتغير للقوى العاملة، بما في ذلك تنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة لعام 1993، باعتباره أولوية للعمل المستقبلي المتعلق بمنهجيات إحصاءات العمل. ومن المرجح أن يكون لتنقيح المعايير المتعلقة بإحصاءات السكان النشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة، المبينة في الفقرة 20، تأثيرٌ كبير أيضا على نطاق وطبيعة الإحصاءات عن حالة العمالة، وأن يؤدي، لأغراض القياس الإحصائي، إلى تغيير في الحدود بين العمالة وأشكال العمل الأخرى. إلا أنه من الصعب وضع مقترح كامل لتنقيح تصنيف عام 1993 لكي ينظر فيه المؤتمر الدولي التاسع عشر، نظرا لأنه سيتعين عند اتخاذ أي قرار عن حالة العمالة انتظار نتيجة المداولات بشأن القوى العاملة في نفس المؤتمر.
	25 - وستقدم منظمة العمل الدولية ورقة مناقشة إلى المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية في عام 2013، توجز فيها المشكلات المعروفة في تصنيف عام 1993 وطائفة الممارسات الوطنية القائمة فيما يتعلق بالإحصاءات عن حالة العمالة والجوانب الأخرى لعلاقة العمالة. وستحدد الورقة أيضا السبل التي يمكن بها إما تعديل تصنيف عام 1993 و/أو وضع تصنيفات ومتغيرات معيارية أخرى كمكمل لحالة العمالة لكي تبين بوضوح أكبر الحقائق المعاصرة والشواغل الاقتصادية والاجتماعية. وستعرض الورقة خيارات متنوعة لتنقيح تصنيف عام 1993 تبيِّن النتائج التي يمكن الخروج بها من مداولات المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية عن معايير إحصاءات القوى العاملة. ويتوخى أن تشكل هذه الورقة أساس المناقشة لاجتماع يعقده فريق عامل معني بتنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة لعام 1993، بغية التماس توجيهات بشأن الخيارات المقترحة وأفضل السبل للنهوض بالعمل في تنقيح هذا التصنيف.
	باء - التصنيف الدولي الموحد للمهن
	26 - عني النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية مؤخرا والمتصل بالتصنيف الدولي الموحد للمهن (التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008) بالدرجة الأولى بتوفير الدعم لتنفيذ هذا التصنيف على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد قدم هذا الدعم من خلال وسائل عدة، تشمل المشاركة في منتدى للمناقشة على شبكة الإنترنت يستضيفه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (متاح لجميع بلدان العالم)، وتقديم حلقات عمل تدريبية إقليمية ووطنية، وتقديم مساعدة تقنية مباشرة، وإعداد وثائق ذات صلة ونشرها.
	27 - وقد نشر المجلد الأول من التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008، وعنوانه الهيكل وتعاريف المجموعات وجداول التناظر بالإنكليزية في أيار/مايو 2012، ويمكن الاطلاع عليه أيضا في الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية. وتستند التعاريف التفصيلية للمجموعات المدرجة في هذا المنشور إلى مواد منشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية في تموز/يوليه 2009. وقد جرى تحديث هذه التعاريف وتوضيحها في عدد من المجالات في ضوء التعليقات الواردة من الوكالات التي استخدمت المواد الأولى للمساعدة في وضع تصنيفات وطنية للمهن أو تحديثها. ويتضمن المجلد الأول أيضا مذكرات منهجية تقدم المشورة بشأن تطبيق التصنيف الدولي الموحد للمهن على الصعيد الوطني. ويجري، في وقت كتابة هذا التقرير، إعداد النسخ الفرنسية والإسبانية والروسية لهذا المجلد. وسيتاح المجلد الثاني من التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008، وعنوانه فهرس الألقاب الوظيفية، بالإنكليزية والفرنسية في أوائل عام 2013 وبالإسبانية والروسية في أسرع وقت ممكن بعد ذلك.
	28 - وقد قام عدد كبير من البلدان الآن بتعديل التصنيفات الوطنية للمهن لتحسين قابلية المقارنة مع التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008، أو إعداد تصنيفات وطنية تستند إلى هذا التصنيف، أو إعداد جداول تناظر ستتيح لها إبلاغ البيانات وفقا لهذا التصنيف. وقد اعتمد هذا التصنيف في كل مجموعات ذات الصلة التي أعدت في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2011. وكانت الآراء التقييمية بشأن فائدة التصنيف إيجابية بوجه عام.
	29 - وتمشيا مع توصيات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتصنيفات بشأن التصنيفات المرجعية الدولية الرئيسية، تقوم منظمة العمل الدولية حاليا بإعداد تقرير لكي ينظر فيه المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية سيبين مبررات بدء العمل في تنقيح التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008 أو تحديثه، أو عدم إحداث أي تغييرات في الوقت الحالي. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم إدارة الإحصاءات في منظمة العمل الدولية بالتشاور مع الخبراء الوطنيين المعنيين بتصنيف المهن لضمان تحديد جميع المشكلات والشواغل التي تواجه تنفيذ التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008 وأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير.
	جيم - العمالة غير الرسمية
	30 - استُكمل في عام 2012 الدليل المعنون ”قياس العمالة غير الرسمية: دليل إحصائي بشأن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية“، وذلك على إثر عملية طويلة من المشاورات أعقبت الاجتماع التقني الذي عقده في عام 2010 فريق دلهي المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي. وهو بمثابة دليل تقني تعده إدارة الإحصاءات، بالتعاون مع فريق دلهي المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي، بدعم مالي من حكومة الهند. ومن المتوقع أن يتيح هذا الدليل تعزيز الأنشطة الوطنية لقياس العمالة غير الرسمية وفقا للمعايير والتوصيات الدولية، وسيزيد فرص توفير المساعدة التقنية للبلدان التي تجري دراسات استقصائية لا تتيح لها حاليا تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الخامس عشر والسابع عشر.
	31 - والمنشور هو دليل تقني عملي موجَّه للمكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الأخرى المهتمة بإعداد إحصاءات القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية. ويعرض الدليل المعايير الدولية الحالية، المتمثلة في القرار المتعلق بقياس القطاع غير الرسمي، الذي اعتمده المؤتمر الخامس عشر في عام 1993، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بقياس العمالة غير الرسمية، التي أقرها المؤتمر السابع عشر في عام 2003.
	32 - ويعرض الدليل أيضا أفضل الممارسات فيما يتعلق بقياس القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية باستخدام ثلاثة أنواع من منهجيات القياس وهي الاستقصاءات المستندة إلى الأسر المعيشية، والاستقصاءات المختلطة بين الأسر المعيشية والشركات، والاستقصاءات المستندة إلى المؤسسات. ويصف كل واحدة من هذه المنهجيات استنادا إلى الخبرات المكتسبة على الصعيد الوطني، ويقارن بين مزاياها وقيودها. ورغم أن أيا من هذه المنهجيات ليس بأفضل من البقية، فإن كلاً منها يكمل الآخر. ويتوقف اختيار منهجية أو أخرى على البيانات الضرورية، والإمكانيات المالية، والنظم الإحصائية في البلد. ويوفر الدليل مجموعة مختارة من الاستبيانات الاستقصائية تبيّن كل واحدة من هذه المنهجيات، وهي موجهة للبلدان التي ترغب في الشروع في برنامج للإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية أو القيام بتحسينه. ويقدم الدليل توجيهات بشأن استراتيجيات النشر، وحساب المؤشرات، وجدولة الإحصاءات، وإدماج الإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في الحسابات القومية.
	33 - وأُعد الدليل بمساهمة من خبراء وطنيين ودوليين، وأعضاء فريق دلهي، والشبكة العالمية المعروفة باسم ”مشاركة المرأة في العمالة غير الرسمية: العولمة والتنظيم“، ومنظمة العمل الدولية، والشعبة الإحصائية في الأمانة العامة. واستفاد الدليل من مساهمات خبراء وطنيين من بلدان شتى مثل جنوب أفريقيا والصين والمكسيك وموريشيوس والهند.
	34 - ومنذ اعتماد المعايير الإحصائية عن القطاع غير الرسمي، اضطلعت المنظمة بدور نشط في تقديم المساعدة إلى البلدان بشأن قياس العمالة في القطاع غير الرسمي وبشأن العمالة غير الرسمية، وذلك باستخدام منهجية قياس تتمثل في الاستقصاءات المتعلقة بالقوة العاملة. وقُدمت المساعدة في شكل حلقات عمل تدريبية إقليمية أو حلقات عمل عُقدت مباشرة في البلدان. واستفادت من هذه المساعدة بلدان واقعة في جميع المناطق، وشملت في السنوات الثلاث الماضية: الأرجنتين وإكوادور وألبانيا وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وتيمور - ليشتي وجنوب أفريقيا وشيلي والصين وفييت نام، وكمبوديا وموريشيوس وناميبيا ودولة فلسطين.
	دال - التقديرات والتوقعات المتعلقة بالسكان الناشطين اقتصاديا
	35 - في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أنجزت المنظمة الطبعة السادسة من التقديرات والتوقعات المتعلقة بالسكان الناشطين اقتصاديا في العالم وفي مناطقه الجغرافية الرئيسية. وكانت المنظمة قد نشرت الطبعة الأولى في عام 1971. وتغطي هذه التقديرات والتوقعات 191 بلدا وإقليما، والفترتان المرجعيتان للتقديرات والتوقعات هما على التوالي الفترة 1990-2010 والفترة 2011-2020.
	36 - ولإعداد الطبعة السادسة، وضعت منهجيات معززة من أجل تحسين التقديرات والتوقعات المتعلقة بالقوة العاملة. وتتضمن هذه الطبعة عدة تغييرات هامة مقارنة بالطبعة السابقة: حيث خُفّضت نسبة القيم المقدّرة على إثر زيادة البيانات الإحصائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن التقديرات السابقة (1990-2010) تأتي الآن مصحوبة ببيانات وصفية مفصلة عن كل نقطة بيانات. وتشمل البيانات الوصفية عدة فئات تتعلق بمصدر البيانات المُجمّعة، ونوع التعديلات التي أُجريت لمواءمتها فيما بينها، عند الاقتضاء، ونوع أسلوب التقدير المتبع للتعويض عن البيانات الناقصة.
	37 - وفيما يتعلق بطريقة إعداد التوقعات، يجري الاستناد الآن إلى مجموعة نماذج أوسع نطاقا من المجموعة المستخدمة في الطبعة السابقة. وعلى وجه الخصوص، تتيح هذه النماذج تسجيل تأثير الأزمة الاقتصادية الأحدث عهدا في مشاركة القوة العاملة في البلدان المعنية. وتستخدم المنظمة في الطبعة السادسة التوقعات الصادرة عن المكاتب الإحصائية الوطنية، على أن تكون قد نشرت في عهد قريب. ويتعلق هذا الأمر بنحو 12 بلدا.
	38 - ونشرت إدارة الإحصاءات في المنظمة أيضا استعراضا للمؤلفات المتعلقة بجميع المنهجيات التي وضعتها المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية من أجل إعداد التوقعات المتعلقة بالسكان الناشطين اقتصاديا. ويشكل هذا الاستعراض نقطة الانطلاق لتنقيح المنهجية التي تستخدمها المنظمة.
	هاء - الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال
	39 - يضطلع بمسؤولية تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مجال جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمل الأطفال برنامجُ المعلومات الإحصائية ورصد عمل الأطفال، وهو وحدة تابعة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي تنفذه المنظمة. وخلال الفترة2011-2012، أتاحت المساعدة التقنية التي يقدمها برنامج المعلومات الإحصائية، الذي يقترن بدعم مالي في أحيان كثيرة، تقديم الدعم لإجراء 25 استقصاءً وطنياً في مراحل مختلفة من التنفيذ فيما يخص عمل الأطفال في ألبانيا وطاجيكستان في أوروبا الوسطى؛ وفي أوغندا والرأس الأخضر وزامبيا وسيراليون وغينيا - بيساو وكينيا ومدغشقر في أفريقيا؛ وفي بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وفييت نام وكمبوديا ومنغوليا في آسيا؛ ومصر واليمن في البلدان العربية؛ وفي أوروغواي وباراغواي وبنما والجمهورية الدومينيكية وشيلي وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا في أمريكا اللاتينية. وعلاوة على ذلك، في أعقاب الأعمال التحضيرية المضطلع بها في هذه الفترة، سيُشرع في عام 2013 في إجراء استقصاءات وطنية عن عمل الأطفال في أوكرانيا وبليز وغانا ولبنان والمغرب وموزامبيق.
	40 - وتجري المنظمة في العديد من هذه البلدان استقصاءات مركّبة تتعلق بالقوة العاملة وعمالة الأطفال من أجل تعزيز استدامة جمع البيانات، وتقدم إدارة الإحصاءات التابعة لها دعما للجانب الذي يتناول الاستقصاءات المتعلقة بالقوة العاملة. وقدّم أيضا برنامج المعلومات الإحصائية ورصد عمل الأطفال مساعدة تقنية في عام 2012 لإجراء استقصاءات تتعلق بعمل الأطفال في قطاعات ومناطق معينة في أوغندا وباكستان وتايلند وجنوب السودان وكمبوديا وكينيا وملاوي.
	41 - واستفاد كل بلد يجري استقصاءات وطنية عن عمل الأطفال من دورة تدريبية وطنية بشأن جمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال أجراها برنامج المعلومات الإحصائية ورصد عمل الأطفال. وعلى الصعيد الإقليمي، نُظمت دورات تدريبية بشأن جمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال في ثمانية بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في حزيران/يونيه 2011، وفي ثمانية بلدان أفريقية ناطقة بالإنكليزية في نيروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وفي ستة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمان في آذار/مارس 2012. وفيما يتعلق بتحسين المنهجية، نشرت المنظمة دراسة بعنوان ”صعوبةٌ في الكشف، وصعوبة أكبر في الحصر: مبادئ توجيهية للاستقصاءات الرامية إلى إعداد تقديرات بشأن سخرة البالغين والأطفال“. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تنفيذ استقصاءات تجريبية لتحسين أساليب تقدير حالات الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في إندونيسيا وتوغو. وسيُنشر في منتصف عام 2013 على وجه التقريب دليل أعده برنامج المعلومات الإحصائية ورصد عمل الأطفال بشأن الاستقصاءات المتعلقة بعمل الأطفال في حالات خاصة.
	واو - المسائل الجنسانية
	42 - تعمل المنظمة بنشاط على تقديم المساعدة التقنية للبلدان التي ترغب في الشروع في برنامج وطني للإحصاءات الجنسانية، وذلك منذ اعتماد المؤتمر السابع عشر في عام 2003 المبادئ التوجيهية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقدمت المساعدة التقنية مباشرة إلى عدد من البلدان، مثل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وفييت نام ودولة فلسطين، أو كجزء من حلقات العمل الإقليمية التي تنظمها المنظمة أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وشملت الدول العربية، وبلدان أوروبا الشرقية، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
	زاي - العمل التطوعي
	43 - أصدرت المنظمة في عام 2011 ”دليل قياس العمل التطوعي“ باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ويقدم الدليل تعريفا للعمل التطوعي، ومنهجية للقياس من أجل تحديد العمال المتطوعين وخصائصهم، ومنهجية للتقدير من أجل تقييم عملهم. وكان المؤتمر الثامن عشر قد ناقش الدليل في عام 2008 ووافق عليه، ثم قام بإعداده من بعد ذلك مركز جون هوبكنز لدراسات المجتمع المدني (جامعة جون هوبكنز) تحت رعاية المنظمة وبالتعاون مع فريق خبراء تقني دولي وبدعم من متطوعي الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي التنقيح المقبل للمعايير الاقتصادية الدولية المتعلقة بالسكان الناشطين اقتصاديا، والعمالة، والبطالة، ونقص استخدام العمالة، إلى تعزيز قياس العمل التطوعي.
	حاء - مؤشرات العمل اللائق
	44 - نشر في أيار/مايو 2012 الإصدار الأول لدليل المنظمة المعنون ”مؤشرات العمل اللائق: المفاهيم والتعاريف“. وأُعدّ الدليل ليكون أداة عملية أساسية توفر عناصر أساسية لفهم كيفية تحديد وتفسير المؤشرات الإحصائية والإطار القانوني للعمل اللائق. ويعتبر الدليل على وجه الخصوص أداة توجيهية للدول الأعضاء (أي الجهات المعنية بإعداد البيانات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالإطار القانوني والعمل اللائق) التي ترغب في وضع مؤشرات وطنية للعمل اللائق لأغراض التحليل والسياسات. وأُعدّ الدليل أيضا لدعم مستخدمي المعلومات المتعلقة بمؤشرات العمل اللائق، بما في ذلك الهيئات المكونة للمنظمة، والجهات المعنية الأخرى، وعموم الجمهور، من أجل إدراك المفاهيم والتعاريف المستخدمة لوضع مؤشرات العمل اللائق وتفسيرها. وأُعدّ الدليل باللغة الإنكليزية، وسيتاح بالإسبانية والروسية والفرنسية في عام 2013.
	45 - وشُرع في عام 2011 في بذل مجهود كبير لإعداد تقرير أفريقي بشأن مؤشرات العمل اللائق، يغطي حوالي 20 بلدا. ونُشر في عام 2012 تقييم أولي يستند إلى المصادر الوطنية. والتقرير متاح باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دعمت المنظمة عددا كبيرا للغاية من الاستقصاءات المتعلقة بالأسر المعيشية، ولا سيما الاستقصاءات المتعلقة بالقوة العاملة، وكذلك الاستقصاءات المتعلقة بالمؤسسات والسجلات الإدارية (بيانات مفتشي العمل) في 28 بلدا (إثيوبيا وأوغندا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي، وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والرأس الأخضر وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيشيل وغينيا - بيساو والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا وليبريا وليسوتو ومالي، ومدغشقر وملاوي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا والنيجر). وتقدم المساعدة التقنية بشكل رئيسي في مرحلة التصميم والتجريب، وكذلك في تجهيز البيانات وإعداد تقرير الاستقصاء. فعلى سبيل المثال، تم تقديم المساعدة خلال جميع مراحل عملية الاستقصاء المتعلقة بالقوة العاملة في ليبريا ونشر التقرير في عام 2011. وأمكن تحقيق ذلك عن طريق حشد الدعم والموارد من عدة شركاء يعملون من أجل التنمية في البلد.
	46 - وفضلا عن ذلك، ما برحت المنظمة تساند بنشاط المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية لوضع نظم معلومات متسقة عن سوق العمل، ولا سيما بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ولتحقيق تأثير أكبر، من المهم مواصلة تنسيق المبادرات وتوفير الدعم من الشركاء في التنمية.
	طاء - النقابات واتفاقات التفاوض الجماعي
	47 - نشرت إدارة الإحصاءات التابعة للمنظمة قاعدة بيانات مستكملة وموسعة بشأن العضوية في النقابات، إلى جانب مذكرة منهجية بشأن مصادر هذه الإحصاءات. وهذه هي المرحلة الأولى في عملية إنشاء قاعدة بيانات عن مؤشرات الحوار الاجتماعي التي تركز على جمع واستكمال البيانات الرئيسية الخاصة بالعلاقات الصناعية فيما يتعلق بالعضوية في النقابات، وكثافة النقابات، والمجالات المشمولة بالمفاوضات الجماعية. ويجري أيضا وضع منهجية مناسبة من أجل تطبيق نهج موحد لجمع وتحليل هذه البيانات. ويهدف إدراج مؤشرات الحوار الاجتماعي في الاستبيان السنوي للمنظمة إلى توفير صورة شاملة للمعلومات الإحصائية المتاحة بشأن كثافة النقابات والمجالات المشمولة بالمفاوضات الجماعية وتزويد المنظمة بعناصر تسهم في وضع مبادئ توجيهية دولية لقياسها بهدف تعزيز إمكانية مقارنتها.
	ياء - إحصاءات الأجور وساعات العمل مصنفة حسب الصناعات والمهن
	48 - عملا بتوصيات المؤتمر الثامن عشر، أكملت منظمة العمل الدولية تقييمها لجمع بيانات الاستفسار لشهر تشرين الأول/أكتوبر (ILO October Inquiry) ونشرها من أجل القيام بجمع البيانات العالمية عن العمالة والأجور ووقت العمل (والتصنيف حسب المهنة و/أو فئة النشاط الاقتصادي) بطريقة أكثر اتساقا. ونظرا لانخفاض معدلات الاستجابة للدراسة الاستقصائية بين الجهات المعنية بإعداد الإحصاءات الوطنية، والاستجابات التي تعكس فئات من المهن والصناعات عفا عليها الزمن ونظرا لكون الدراسة الاستقصائية مرهقة، إلى جانب الرأي الذي أعرب عنه مستخدمو البيانات من أن البيانات لم تكن مفيدة للمقارنات بين البلدان بسبب عدم توحيد المتغيرات، قامت المنظمة في حزيران/يونيه 2010 بإجراء أول دراسة استقصائية مبنية على مشاورة الخبراء بشأن الأجور/الدخول، وساعات العمل والعمالة، تهدف إلى الوصول إلى توافق في الآراء بين مستخدمي البيانات الرئيسيين والجهات المعدة لها والهيئات المكونة للمنظمة بشأن مجموعة من المتغيرات الموحدة في هذه المجالات وبشأن فئات المهن والأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وفي نيسان/أبريل 2011 أرسلت المنظمة دراسة استقصائية للمتابعة إلى الخبراء بهدف التحقق من صحة نتائج الجولة الأولى والمساعدة على زيادة تحسين المتغيرات الرئيسية المستخدمة في جمع البيانات السنوية. وقد أخذت المنظمة في الاعتبار توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بناء على الدراستين الاستقصائيتين للخبراء، فضلا عن الحاجة إلى تبسيط جمع بيانات المنظمة، والتي تعكس المتوسطات السنوية، وإدراج نتائج الاستقصاء ضمن استبيانها السنوي عن المؤشرات. وبالتالي، لن يُـنشر الاستفسار في تشرين الأول/أكتوبر، وبدلا من ذلك ستُـنشر مجموعة من البيانات أكثر توحيدا بشأن العمالة والأجور ووقت العمل مصنفة حسب المهن و/أو فئات النشاط الاقتصادي) في قاعدة البيانات الجديدة لإحصاءات العمالة التابعة للمنظمة.
	كاف - الوظائف الخضراء
	49 - على مدى السنوات القليلة الماضية، شدد المجتمع الدولي على آثار تغير المناخ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي على العمالة والدخول والفقر. وشدد كثيرون على أهمية التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
	50 - وهكذا، أصبح مفهوم الاقتصاد الأخضر محورا في نقاش السياسات العامة، وجرى تعميمه في عمل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران/يونيه 2012، أن الاقتصاد الأخضر سبيل مهم يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة. وقد انعكس هذا في الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق).
	51 - وقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى إحصاءات يعول عليها عن الوظائف الخضراء، من أجل ما يلي: (أ) التوصل إلى فهم أفضل لتأثير ”خضرنة الاقتصاد“ على سوق العمل؛ (ب) التأكد من اتخاذ تدابير فعالة ووضع أدوات سياساتية تستجيب للتحول المطلوب إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.52 - ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد على كل من البيانات الإحصائية والمبادئ التوجيهية المفاهيمية بشأن قياس الوظائف الخضراء، شاركت إدارة الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في صياغة مقترحات من أجل الاتفاق على تعريف إحصائي للوظائف الخضراء وما يرتبط به من مبادئ توجيهية منهجية يمكن أن تستخدم لإنتاج المؤشرات الإحصائية المنسقة دوليا، والتي تكتسي أهمية في رصد التقدم المحرز نحو خضرنة الاقتصاد والآثار المرتبطة به على العمالة.
	53 - ومن أجل تشجيع النقاش، عقدت المنظمة اجتماعا تقنيا غير رسمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 جمع بين خبراء وطنيين ودوليين وموظفي المنظمة لتبادل الخبرات ومناقشة مشروع التعريف أو التعاريف. ولتيسير المناقشة، استعرضت المنظمة في ورقة مفاهيمية الممارسةَ الحالية في بلدان مختارة، واقترحت تعريفا موحدا يمكن تطبيقه من قِـبَـل البلدان في جميع المناطق وفي مختلف مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد هذه الورقة على الأعمال الإحصائية الدولية الأخرى في المجالات ذات الصلة، مثل الحسابات البيئية وإحصاءات الطاقة، وتعرض القضايا المنهجية، ومصادر البيانات المحتملة، وأنواع المؤشرات التي يمكن وضعها.
	54 - وسيقدم مشروع مقترح لتعريف إحصائي للوظائف الخضراء والمبادئ التوجيهية المنهجية المرتبطة به في المؤتمر التاسع، وسيناقش فيه.
	لام - الأنشطة الأخرى المضطلع بها على صعيد وضع المعايير
	55 - تواصل المنظمة، بوصفها الجهة المعنية بتنسيق الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك داخل منظومة الأمم المتحدة، الاضطلاع بما يلي: (أ) جمع الأرقام القياسية السنوية والشهرية لأسعار الاستهلاك في حوالي 200 بلد ونشرها؛ (ب) تشجيع تنفيذ المعايير الدولية للأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى التحديث المنتظم للسلسلة السنوية والشهرية، شرعت المنظمة منذ عام 2012 في تحديث التوصيفات المنهجية للسلسلة الوطنية للأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ومن المقرر نشر التوصيفات المنهجية في عام 2013. وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، نظمت المنظمة اجتماعا لفريق الخبراء المعني بالأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك. وعُـقد ذلك الاجتماع في الفترة من 30 أيار/مايو حتى 1 حزيران/يونيه 2012 في جنيف. وهي تواصل أيضا المشاركة بنشاط في أعمال الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار. وباعتبار المنظمة الجهة المسؤولة عن تنسيق تنقيحات دليل الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في المستقبل، فسوف تواصل صيانة النسخة الإلكترونية من ذلك الدليل على الإنترنت. وقد تم بالفعل استكمال عدد من الفصول. ويحتوي الموقع الشبكي على الإصدار الأصلي، والتصويبات، وأحدث إصدار مصحح.
	56 - وفي إطار رصد الأهداف الإنمائية للألفية، تتولى المنظمة مسؤولية رصد التقدم المحرز باستخدام خمسة مؤشرات()، وقد واصلت إعداد التقديرات العالمية والإقليمية والقطرية، ورصد التقدم، وتحليل اتجاهات هذه المجموعة من المؤشرات. وقامت المنظمة باستكمال دليل مؤشرات العمالة الجديد للأهداف الإنمائية للألفية الذي نشر في عام 2009 تحقيقا للأغراض التالية: (أ) إطلاع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والدولي على التعاريف والمفاهيم والعمليات الحسابية ومصادر البيانات لكل من مؤشرات العمالة الخمسة؛ (ب) مساعدة البلدان على رصد أوضاع العمالة بها وتقديم التقارير عنها بشكل فعال؛ (ج) تسليط الضوء على الصلات بين مؤشرات العمالة في الأهداف الإنمائية للألفية والمجموعة الأوسع نطاقا من مؤشرات العمل اللائق.
	ميم - التدريب وبناء القدرات في مجال إحصاءات العمالة
	57 - تواصل المنظمة دعم المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات العمل لتحسين قياس الإحصاءات وجمعها ونشرها عن طريق العديد من الأنشطة التدريبية. ونظمت إدارة الإحصاءات بالاشتراك مع مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة في تورينو، إيطاليا، برنامج التدريب السنوي العادي على الدراسات الاستقصائية للقوة العاملة وغيرها من المصادر، كما طبقت تحليل بيانات العمل، وذلك منذ عام 2010. وإلى جانب ذلك، شاركت في دورة التدريب على الإحصاءات لدرجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية في مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة وتعاونت في عدة حلقات عمل تدريبية بشأن مؤشرات العمل اللائق، نُـظمت بالاشتراك مع مشروعين (RECAP و MAP) تابعين للمنظمة تمولهما المفوضية الأوروبية، وعُـقد بعضها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى وآسيا وأفريقيا. وعُـقد في العامين الماضيين تدريب على العمل اللائق وإحصاءات العمالة، والعمل غير الرسمي، وعمالة الأطفال، والأجور وساعات العمل، والدراسات الاستقصائية للمؤسسات، ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، ومؤشر أسعار الاستهلاك والتصنيف الدولي الموحد للمهن، من بين موضوعات أخرى، وذلك في بعض الأحيان بالشراكة مع منظمات دولية أخرى مثل البنك الدولي، وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومصرف التنمية الأفريقي، والمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ.
	58 - وأُجري في الأردن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تدريب على ”إجراء وتحليل الدراسات الاستقصائية للقوة العاملة من أجل رصد سوق العمل“، وذلك بتعاون وثيق مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومركز التدريب والبحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، بمشاركة 22 دولة عربية. ونُـظمت دورة تدريبية تقنية حول ”إحصاءات العمالة ومعلومات سوق العمل وتحليلها“ في كاليدونيا الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بالاشتراك مع الأمانة العامة لجماعة المحيط الهادئ، موجهة إلى الدول الجزرية في منطقة جنوب المحيط الهادئ بناء على توصيات بعثة تقييم تابعة للمنظمة. وعُـقدت دورة حول تقنيات أخذ العينات المطبقة على استقصاءات الأسر المعيشية في السلفادور، استضافتها المديرية العامة للإحصاء والتعداد، إلى جانب اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي أفريقيا، عُـقدت حلقة عمل تقنية عن ”تحديات واستراتيجيات تحسين إحصاءات العمالة في أفريقيا“ وذلك في باماكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ونُـظمت حلقة عمل عن ”قياس العمل اللائق“ للبلدان الناطقة بالفرنسية وبلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الناطقة بالبرتغالية، وذلك في واغادوغو في كانون الثاني/يناير 2011.
	نون - تجميع بيانات العمالة ونشرها
	59 - حينما أنشئت إدارة الإحصاءات الجديدة في المنظمة في عام 2009، توصل استعراض خارجي إلى وجود نظم عفا عليها الزمن لتجميع ونشر إحصاءات العمالة، وارتفاع تكاليف الصيانة، وانخفاض نطاق التغطية، ووجود مشاكل في إمكانية المقارنة بين البيانات الدولية. ولذلك، أعطت الإدارة أولوية لتبسيط العمليات واستحداث أدوات جديدة لتجميع البيانات ونشرها. وفي الوقت نفسه ظلت المنظمة تواجه زيادة في الطلب على بيانات أكثر دقة وأفضل توقيتا، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2007. وأشارت نتائج المشاورات مع الهيئات المكونة والباحثين إلى أن المنظمة ينبغي لها جمع مؤشرات إضافية ذات مفاهيم أكثر تبسيطا. ولكن هذا يضع المزيد من الضغوط على الموارد المحدودة وأدوات العمل العتيقة، مما يسفر عن زيادة العبء الملقى على عاتق البلدان. ولا يشمل مشروع إعادة تصميم النهج الجديد فقط وضع تطبيقات جديدة باستخدام أدوات حديثة ومناسبة لتحقيق المهام المطلوبة، بل يشمل أيضا إجراءات تتصف بالصبغة الآلية. ومن الجوانب التي جرى التأكيد عليها من بداية المشروع الجديد اعتماد كل معيار قياسي ممكن، وذلك لزيادة فرص التفاعل مع شركاء المنظمة. وهكذا، فإن هذه العملية تتبع توصيات النموذج العام لعمليات الأعمال الإحصائية، ويستخدم أدوات تطوير من مجموعة أوراكل (وهو معيار قياسي ”بحكم الأمر الواقع“)، وتستند وسائل جمع البيانات والبيانات الفوقية على إكسل، ولغة التوصيف الموسعة (XML)، ومبادرة توثيق البيانات، والتبادل الإلكتروني للبيانات الإحصائية والبيانات الفوقية (SDMX).
	60 - ويساهم اعتماد المعايير القياسية في تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى بشأن جمع البيانات وتطوير البرمجيات، ومحاولة الحد من عبء الإجابة الملقى على البلدان، وتجنب الازدواجية في جمع الإحصاءات الرسمية. وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية لتوفير أكثر من 60 في المائة من مؤشرات التجميع السنوية مما يخفف العبء عن الدول الأوروبية في هذه المهمة؛ وبدأ العمل المشترك مع المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك لتنفيذ مبادرة لتبادل إحصاءات العمل، ومع البنك الدولي لتحديد البيانات الفوقية المرجعية للدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، واعتماد المعيار الموحد لمبادرة توثيق البيانات. ويجري أيضا استحداث وصلات بينية للبرمجيات (وصلات بينية لبرمجة التطبيقات) لتكون قادرة على إعادة استخدام تطبيقات البرمجيات التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لرسم الخرائط والنشر المتنقل.
	61 - وتقوم العملية الجديدة لتجميع البيانات ونشرها على ثلاث أفكار رئيسية: (أ) توسيع نطاق سبل التفاعل مع البلدان بغرض جمع البيانات؛ (ب) تنظيم إجراءات الاتساق والتصحيح بغض النظر عن الطريقة التي تم بها تلقي البيانات، (ج) القدرة على معرفة متى ولماذا (أو لماذا لا) تصل البيانات من البلدان، وبالتالي معرفة كمية المعلومات التي ينبغي إدراجها في المنشور.
	62 - ويجري تنفيذ طريقتين جديدتين لجمع البيانات: الاستبيانات الإلكترونية، التي تتيح للبلدان إدخال البيانات عن طريق الإنترنت، واستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات الذي يقوم على أساس معيار SDMX، مما يتيح للبلدان إرسال المعلومات في ملفات XML تحمل تلقائيا من قواعد البيانات الخاصة بها، أو التعامل مع النظام عن طريق خدمات شبكة الإنترنت لتحميل البيانات. وما زالت الاستبيانات باستخدام برنامج إكسل تمثل خيارا سليما، ولكن من المتوقع أن توقف البلدان استخدامها تدريجيا، وتنتقل بالتالي إلى استخدام SDMX أو الاستبيانات الإلكترونية على الإنترنت، التي يُـتوقع أن تكون متاحة بحلول آذار/مارس 2013.
	63 - وتجري حاليا تغييرات في طريقة تعامل المنظمة مع البلدان. وقد أنشئت أفرقة متعددة اللغات للتعامل مع كل منطقة أو مجموعة من البلدان. وتم إناطة كل عضو من أعضاء الأفرقة بمجموعة من البلدان على أساس المهارات اللغوية والتقارب الثقافي والمعرفة السابقة بالمنطقة. وهذا النهج المرتكز على البلد (على العكس من النهج السابق الذي يركز على الموضوع) يتيح لهم تطوير العلاقات مع نظرائهم في كل بلد معين، ويجعلهم مسؤولين عن زيادة معدلات استجابة البلد. وقد أثبتت هذه الطريقة الجديدة بالفعل قيمتها، مما زاد من معدل الاستجابة في جمع البيانات في عام 2011 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وهذا على الرغم من طلب عدد من المؤشرات يبلغ ضعف ما كان عليه في الماضي. وإلى جانب ذلك، يقدَّم الدعم التقني إلى البلدان لتخفيف عبء تقديم التقارير واستيعاب المفاهيم.
	64 - وأما عن البيانات الفوقية، فسيتم تجديد النظام السابق ”المصدر والأساليب“ ودمجه في قاعدة بيانات إحصاءات المنظمة، مما يجعلها متوافقة مع المعيار القياسي DDI 2.x لإتاحة المجال لإدماج البيانات الفوقية الحالية. وتتكون قاعدة البيانات الموحدة الجديدة لإحصاءات منظمة العمل الدولية وموقعها الشبكي من صفحات دينامية مبنية على أساس محتوى قاعدة البيانات الفوقية. ويوفر الموقع طرقا مختلفة للوصول إلى المعلومات (حسب الموضوع، حسب البلد، حسب التصنيف، حسب التحميل بالجملة، وما شابه ذلك)، فضلا عن وصلات سياقية لأنواع مختلفة من المستندات مثل، القرارات، والمبادئ التوجيهية، والمنشورات، وما شابه ذلك، حسب البلد و/أو الموضوع الذي يجري استعراضه.
	65 - وبدأ تنفيذ استبيان سنوي جديد لمؤشرات منظمة العمل الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2011، يشمل مجموعة واسعة من إحصاءات العمل اللائق والعمالة. ويتضمن الاستبيان الجديد مؤشرات تتمحور حول مجالات مواضيع تتراوح بين المجالات التقليدية مثل السكان الناشطين اقتصاديا، ووقت العمل، والأرباح، والإصابات المهنية، والإضرابات وإغلاق أماكن العمل، ومجالات جديدة بما في ذلك العمال المحبطون، والدخل المتصل بالعمالة، وفقر العاملين، وتفتيش العمل، والعضوية في النقابات، والمفاوضة الجماعية. وما زالت تعاريف المؤشرات تعكس تعاريف المفاهيم وتصنيفاتها بينما تلبي حاجة مستخدمي البيانات إلى زيادة مواءمة إحصاءات العمالة وتحسين قابليتها للمقارنة.
	66 - وقد أُدخلت تحسينات كثيرة على قاعدة بيانات للمؤشرات القصيرة الأجل من حيث نوعية وكمية المعلومات، مما يفيد في دعم احتياجات مستخدمي البيانات الذين يحتاجون بيانات قصيرة الأجل لرصد اتجاهات سوق العمل في الوقت المناسب في هذه الأوقات التي تشهد أزمة اقتصادية. وقد أُدرِج في قاعدة البيانات أكثر من 50 مؤشرا عن سوق العمل وأسعار المواد الاستهلاكية لحوالي 100 بلد. وتعد قاعدة البيانات هذه مهمة لتقديم التقارير إلى اجتماعات العشرين التي تحضرها منظمة العمل الدولية إلى جانب وكالات أخرى.
	67 - وبدأت إدارة الإحصاء بالمنظمة في نشر السلاسل الزمنية المعدلة موسميا ابتداء من أيلول/سبتمبر 2010. وشملت المواضيع التي جرى تناولها السكان الناشطين اقتصاديا (المجموع والتصنيف حسب نوع الجنس)، وإجمالي العمالة (المجموع والتصنيف حسب نوع الجنس)، والبطالة (المجموع والتصنيف حسب نوع الجنس)، ومعدلات البطالة (المجموع والتصنيف حسب نوع الجنس). وتنشر السلسلة الزمنية فصليا فقط. وبالنسبة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يجري استخلاص السلاسل الزمنية المعدلة موسميا من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبالنسبة إلى البلدان الأخرى التي تنشر بيانات أقل من السنوية باستمرار، تتولى المنظمة تعديلها موسميا. ويشمل هذا 369 سلسلة زمنية و 45 دولة. ويجري عن كثب اتباع المبادئ التوجيهية للنظام الإحصائي الأوروبي بشأن المبادئ التوجيهية للتعديل الموسمي. وتنشر البيانات الفوقية التفصيلية لكل من السلاسل الزمنية. وتستخدم المنظمة برمجيات ديميترا 2-2 (DEMETRA 2-2). ويجري حاليا تنفيذ الانتقال إلى ديميترا+ (+(DEMETRA.
	68 - ويجري إدماج كل من المؤشرات السنوية والمؤشرات القصيرة الأجل، إلى جانب بقية قواعد بيانات المنظمة في قاعدة بيانات جديدة، هي قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية. وقد بدأ هذا المشروع، وسوف يسهل استخدام وفهم المستخدمين لإحصاءات العمالة، الذين كانوا حتى الآن يعطَـون أرقاما مختلفة من قواعد بيانات مختلفة، جميعها صادرة عن المنظمة. وقد أقر مجلس إدارة المنظمة ذلك بالفعل، وسوف يكون حجر الزاوية في إعادة التنظيم الجارية للمنظمة.
	رابعا - الخلاصة
	69 - توصي المنظمة بما يلي:
	(أ) الإحاطة علما بمختلف الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة من خلال الشراكات التي تقيمها مع الدول الأعضاء ومختلف المنظمات الدولية، بغرض الإعداد للمؤتمر الدولي القادم التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمالة الذي سيعقد في مقر المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وتشجيع خبراء إحصاءات العمالة في مختلف المكاتب الإحصائية الوطنية على المشاركة بنشاط في المناقشات بشأن مشروع القرار الجاري بحثه الآن في جميع أنحاء العالم؛
	(ب) التشجيع على مشاركة واسعة لخبراء إحصاءات العمالة في المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمالة الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2013 من أجل إجراء مناقشات نشطة وحيوية، فضلا عن تبادل الآراء لكي تكون جميع المواقف الإقليمية ممثلة تمثيلا جيدا ولإدراجها في النتائج والاستنتاجات؛
	(ج) الإحاطة علما بمختلف الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة في دعم الجهود الإقليمية والوطنية في مختلف مجالات إحصاءات العمالة والعمل اللائق، وخاصة الأساليب الجديدة لتجميع البيانات والتي يجري تحديثها من أجل تخفيف عبء التقارير الملقى على عاتق البلدان؛
	(د) تشجيع الوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية على زيادة مشاركتها في دعم الأسر المعيشية وإنشاء دراسات استقصائية وسجلات إدارية من أجل توسيع قاعدة المعارف بشأن قضايا العمالة، التي تحتل الآن مركز الصدارة في اهتمام واضعي السياسات؛
	(هـ) تشجيع الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في أفرقة العمل الإقليمية المعنية بإحصاءات العمالة التي يجري الترويج لها الآن والتي تم إنشاؤها في معظم المناطق من أجل الحفاظ على التحديث المستمر لمعاييرها القياسية وعملياتها على الصعيد الدولي؛
	(و) تعزيز إحصاءات العمالة في إطار النظام الإحصائي الوطني من خلال التنسيق الفعال مع وزارات العمل والوكالات الوطنية الأخرى المسؤولة عن تلك الإحصاءات، من أجل تنفيذ أفضل المعايير الإحصائية الدولية التي وافق عليها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمالة. وبذلك، فإن مجلس إدارة المنظمة - المؤلف من وزارات العمل وأرباب العمل والمنظمات العمالية - سيؤكد أيضا الحاجة إلى زيادة إحصاءات العمالة وتحسينها على الصعيد الوطني، وسيولي مزيدا من الاهتمام لهذه الأنشطة.
	70 - واللجنة الإحصائية مدعوة إلى أن تحيط علما بآراء المنظمة والتوصيات التي قدمتها في هذا التقرير.

