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جوانية واإلسبانية ، تخرج في مجال االقتصاد واإلحصاء يحمل السيد رافائيل دياز الجنسية األورو

وحصل على درجة الماجستير في االقتصاد واالقتصاد القياسي من جامعة الجمهورية )أوروجواي( 

ودرجة الدكتوراه في اإلحصاء واالقتصاد القياسي )من مركز البلدان األمريكية للتعليم اإلحصائي في 

في العمل بالمكتب الوطني لإلحصاء في أوروجواي كمستشار فني  عاًما 18تشيلي(. وبعد أن أمضى 

باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  1986وكمدير لقسم مسوح األسر المعيشية، التحق رافائيل في عام 

ومنطقة البحر الكاريبي في منصب المستشار اإلقليمي ألسواق العمل ثم ُعين مستشاًرا خاًصا لألمين 

منسق الفني ومدير مكتب اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في التنفيذي وال

العاصمة األوروجوانية مونتيفيديو، حيث عمل بشكل مكثف على المستوى اإلقليمي في تقديم المساعدة 

ية لألسر الفنية لجميع المكاتب اإلحصائية الوطنية، مع التركيز بصفة خاصة على الدراسات االستقصائ

المعيشية والدراسات االستقصائية للدخل واإلنفاق والدراسات االستقصائية لمستويات المعيشة وتقييم 

 الفقر.

شارك رافائيل بشكل فعال في تنسيق إحصاءات العمل والفقر والتعاون مع البنك الدولي ومصرف 

اسات االستقصائية وقياس الظروف التنمية للبلدان األمريكية في مشروع البرنامج اإلقليمي لتحسين الدر

المعيشية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك في برنامج القدرات الوطنية على 

استقصاءات األسر المعيشية التابع للشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة. وقد عمل مستشاًرا للبنك الدولي 

ذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومنظمة األغ

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ومنظمة الهجرة الدولية 

 ومنظمة العمل الدولية وصندوق األمم المتحدة للسكان ورابطة تكامل أمريكا الالتينية وخالفه.

قام رافائيل بتدريس اإلحصاء وأساليب أخذ العينات واالقتصاد القياسي في  ومن الناحية األكاديمية،

العديد من الجامعات في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عالوة على تأليف العديد من الكتب 



والمطبوعات في األساليب اإلحصائية والسالسل الزمنية المطبقة كما عمل على النماذج النوعية وفي 

 قتصاد القياسي للعمل.اال

، التحق بمنظمة العمل الدولية كخبير اقتصادي أول في إدارة تكامل السياسات في 2003وفي عام 

، تم تعيينه كمستشار اول ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مكتب 2007جنيف. وفي عام 

ر إدارة اإلحصاء التي تم إنشاؤها ، تم تعيينه ككبير اإلحصائيين ومدي2009المدير العام. وفي عام 

مؤخًرا في منظمة العمل الدولية في جنيف بسويسرا. وقد شغل منصب األمين العام للمؤتمر الدولي 

 .2018و  2013العمل التاسع عشر والعشرين في عامي  لخبراء إحصاءات

 عنوان العرض

 .آخر التطورات في إحصاءات العمالة ومستقبل العمل

 نبذة مختصرة

، ركزت المنظمة 2019إطار االحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية في عام في 

اهتمامها على مدى تأثير المستقبل على عالم العمل. وبناًء على تقرير أصدرته لجنة مستقلة معنية 

المئوية إعالن  2019بمستقبل العمل في وقت مبكر من هذا العام، اعتمد مؤتمر العمل الدولي في عام 

بدعم قوي من العديد من رؤساء الدول وقد تم تبني هذا اإلعالن رسمياً من قبل الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة في سبتمبر الماضي. 

وتحسبًا لهذه الفعاليات الكبرى، اعتمد المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في نسخته األخيرة في 

ليب الجديدة لتحديد عالقات العمل، خاصة مع مراعاة أشكال قراًرا هاًما بشأن األسا 2018أكتوبر 

 العمل الجديدة الناشئة.

سيقدم العرض التقديمي شرًحا للتحديات الرئيسية التي تواجه إحصاءات العمل في هذا السيناريو، 

وقراره الرئيسي بشأن  2013وكيف تعامل معها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل منذ عام 

ت العمل، كما يقدم الوصف الموجز للمخرجات الرئيسية للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات إحصاءا

العمل في نسخته العشرين وما هي الموضوعات اإلحصائية المستقبلية التي سيتعين عليه التعامل معها 

 لمواكبة التغيرات المحمومة في أسواق العمل.

 


