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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ط (٣البند 

 التصنيفات االقتصادية: راربنود للمناقشة واختاذ ق
   واالجتماعية الدولية

 تقرير مكتب العمل الدويل عن حتديث التصنيف الدويل املوحد للمهن  
 

 مذكرة من األمني العام  
، يتـشرف األمـني العـام       **وفقا لطلب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسابعة والـثالثني             

وتـرد يف  . ض التـصنيف الـدويل املوحـد للمهـن    بأن حييل تقرير مكتب العمل الدويل عن استعرا     
 . نقاط معروضة على اللجنة ملناقشتها١٨الفقرة 

 

 * E/CN.3/2007/1. 
ــر  **  ــاعي،    انظــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٦الوثــ ــق رقــ ) E/2006/24( ٤، امللحــ

 ).باء( ١ الفصل
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التصنيف الدويل املوحـد للمهـن قدمتـها اللجنـة اإلحـصائية            توصية بشأن    - أوالً 
 يف دورا السابعة والثالثني

مـن   الفتـرة  يفأحاطت اللجنة اإلحصائية علماً يف دورا السابعة والثالثني اليت عقدت      - ١
لكـي توافـق    منظمة العمل الدولية     هالذي طلبت  بتفسري العمليات    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠ إىل   ٧

يف تلـك    وأكدت جمدداً ثقتـها      ؛٢٠٠٨عام  املزمع إجنازه   على التصنيف الدويل املوحد للمهن،      
سة العمليــات، كمــا يستــشف مــن القــرارات الــيت اختــذا يف دوراــا الرابعــة والــثالثني واخلامــ   

بإعادة التأكيد على الـصيغة اجلديـدة للتـصنيف الـدويل           والثالثني والسادسة والثالثني، ورحبت     
املوحد للمهن سوف يعاد عرضها على اللجنة للتـشاور وإسـداء املـشورة بـشأا قبـل اعتبارهـا                   

يف دورـا الـثالثني     ائية، والحظت اللجنة أيضا أن هـذا كـان جـوهر التوصـيات الـيت قدمتـها                  
 والــيت طلبــت فيهــا مــن فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية         ١٩٩٩عقــودة عــام  امل

واالجتماعية الدوليـة أن يـستعرض مجيـع التـصنيفات اإلحـصائية للتحقـق مـن مراعاـا ألفـضل                    
عرضـها علـى اللجنـة، وأقـرت بوجـوب أن           املمارسات يف جمال وضـع التـصنيفات وذلـك قبـل            

التعاون مع فريق اخلرباء يف ظل احترام كـل منـهما لواليـة اآلخـر،              تعمل منظمة العمل الدولية ب    
 ). ٣٧/١٠٥مقرر اللجنة (على ضمان سالمة الصيغة اجلديدة للتصنيف الدويل املوحد للمهن 

 
 حالة العمل على حتديث التصنيف الدويل املوحد للمهن - ثانياً 
 معلومات أساسية - ألف 

نـوفمرب  / خلرباء اإلحصاءات العماليـة يف تـشرين الثـاين         طلب املؤمتر الدويل السابع عشر     - ٢
وسـيعرف التـصنيف    ). ISCO-88( العمل على حتديث التصنيف الدويل املوحـد للمهـن           ٢٠٠٣

هـو مـا أوصـت بـه        . ٢٠٠٧أن يتوافر حبلـول أواخـر عـام         املقرر   ومن   ISCO-08احملدث بالرمز   
 .٢٠٠٣مارس /للجنة اإلحصائية يف دورا الرابعة والثالثني يف آذارا

الــدويل املوحــد للمهــن، تنــوي  ووفقــا لقــرار املــؤمتر الــسابع عــشر املتــصل بالتــصنيف    - ٣
 ثالثـي األطـراف خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة يف ايـة عـام        امنظمة العمل الدولية عقد اجتماع    

 إىل جملـس إدارة     مدوسـيق وسيكلف هذا االجتماع بتقييم مـشروع التـصنيف احملـدث           . ٢٠٠٧
 .هالعمل الدولية توصيات مناسبة بشأن اعتمادمنظمة 

ــول - ٤ ــا      ٢٠٠٤ســبتمرب /ويف أيل ــق وكاال ــدان عــن طري ــع البل ، أرســل اســتبيان إىل مجي
بيانـات جهـة    فر  ا يف حـال تـو     لديهاعاهد التدريب املهين    ماإلحصائية الوطنية ووزارات العمل و    

املـشورة  ست يف هذا االستبيان     والتم. االتصال، ومنظمات أرباب األعمال واملنظمات العمالية     
 .فئات مهنية معينةالتعامل مع بشأن عدد من املسائل املفاهيمية وطرق 
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وقامت منظمة العمـل الدوليـة بتحليـل الـردود علـى هـذا االسـتبيان وإجيازهـا يف ورقـة                  - ٥
شكلت أساسا للمناقشات املتعلقـة بالتـصنيف الـدويل املوحـد للمهـن يف اجتمـاع فريـق خـرباء                    

م املتحـدة املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة الـذي عقـد يف نيويـورك يف                     األم
الداعيـة إىل   وأسدى فريـق اخلـرباء املـشورة بـشأن عـدد مـن املقترحـات                . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
ــةتلــكتغــيري علــى التــصنيف املقتــرح يف   إدخــال  ــضا عــن   .  الورق  ألن قلقــهوأعــرب الفريــق أي

ــسمح      االســتناد إىل مــستو  ــاج إىل تفــسري أوضــح ي ــصنيف حيت ــات الت ــد فئ ى املهــارات يف حتدي
ويف ما يتعلق بعملية حتـديث التـصنيف،        .  على الصعيد الدويل   متسقابتطبيق هذا املفهوم تطبيقا     

ــة التنقــيح وحــدودها   إىل ضــرورة تو فريــق اخلــرباء أشــار ــوفريضــيح نطــاق عملي  املزيــد مــن وت
 .يات التحديث املقبلةاملعلومات بشأن اجلدول الزمين لعمل

ووفقــا ملــا اقترحتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسادسة والــثالثني، أنــشأت منظمــة   - ٦
واجتمـع هـذا الفريـق    . العمل الدولية فريق خرباء تقين لتحديث التصنيف الدويل املوحد للمهن        

ــوفمرب /يف جنيـــف ثـــالث مـــرات يف تـــشرين الثـــاين  ــه / ومتـــوز٢٠٠٥نـ ــانون ٢٠٠٦يوليـ  وكـ
 وقدم املشورة ملنظمة العمل الدولية بـشأن طائفـة مـن املـشاكل املرتبطـة                ٢٠٠٦ديسمرب  /ألولا

 .بتحديث التصنيف من خالل منتدى إلكتروين للنقاش على شبكة اإلنترنت

 للفريق التوصـل إىل اتفـاق بـشأن حلـول لطائفـة مـن املـشاكل                 األولومت يف االجتماع     - ٧
ــة التحــديث؛ ووضــع   تــشمل حــدود األعمــال الواجــب تنفيــذها    وخطــة العمــل املتعلقــة بعملي

تعريف موسـع ملـستوى املهـارات وطريقـة لقيـاس هـذا املفهـوم مـن الناحيـة العمليـة يف الـسياق                      
وأنــسب طريقــة للتعامــل مــع عــدد مــن الفئــات املهنيــة املدرجــة يف التــصنيف اجلديــد    الــدويل؛ 

الوجبــات الــسريعة وعمــال ة وكانــت مبثابــة إشــكالية وهــي تــشمل املــديرين واملدرســني وطهــا 
للتصنيف قائمة أساسا على الـسلع      ) أو بديلة (خدمات الشوارع؛ واستحداث فئات موضوعية      

 .أو اخلدمات املنتجة، بصرف النظر عن مستوى املهارات
 

 األعمال اليت اضطلعت ا منظمة العمل الدولية - باء 
ظمــة العمــل الدوليــة هيكــل   لفريــق اخلــرباء الــتقين، أعــدت من األولعقــب االجتمــاع  - ٨

وأفــضت الدراســة املفــصلة هلــذا . تــصنيف حمــدث يعكــس مــا توصــل إليــه الفريــق مــن اتفاقــات 
ــة وأعــضاء الفريــق إىل حتديــد عــدد مــن        املــشروع الــيت أجرــا كــل مــن منظمــة العمــل الدولي

 جمموعــة مــن االقتراحــات اإلضــافية  طــرح والــشواغل اجلديــدة بــشأن هيكــل التــصنيف القــدمي 
ــةالداع ــه إىل  ي ــشأن هــذه االقتراحــات مــع    . إدخــال تغــيريات علي ــضاً مــشاورات ب وأجريــت أي

ــاملهن      ــق ب ــا يتعل ــصة، وال ســيما يف م ــة املخت ــة الوكــاالت الدولي ــا املعلومــات  املتعلق بتكنولوجي
 .واالتصاالت وبتوفري اخلدمات الصحية
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ء الـذي عقـد يف      ونوقشت هذه االقتراحات اإلضافية يف االجتماع الثـاين لفريـق اخلـربا            - ٩
وأعدت منظمة العمل الدولية إثر هذا االجتمـاع مـشروع هيكـل تـصنيف              . ٢٠٠٦يوليه  /متوز

الـيت مل يبـت فيهـا    حمدث وطلبت آراء البلدان بشأن هـذا املـشروع وبـشأن طائفـة مـن املـسائل               
 .وذلك من خالل استبيان ثان

ــات  -  ١٠ ــضعت اإلجابـ ــاين   وخـ ــتبيان الثـ ــى االسـ ــول  علـ ــيت وردت حبلـ ــشرين  الـ ــة تـ ايـ
 للتحليـــل والنقـــاش يف اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء الـــذي عقـــد يف كـــانون ٢٠٠٦نـــوفمرب /الثـــاين
ويستدل مـن هـذا التحليـل علـى أن معظـم التغـيريات املقتـرح إدخاهلـا                  . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ذل املزيـد مـن اجلهـود حلـل عـدد مـن             على التصنيف القدمي تلقى تأييدا شديدا وإن كان يلزم بـ          
ــسائل  ــصلة بالتفاصــيل امل ــات      املت ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــاملهن يف جم ــق ب ــا يتعل ــيما يف م ، وال س

وأوصــى الفريــق أيــضاً بإدخــال عــدد مــن التعــديالت اإلضــافية علــى هيكــل         . واالتــصاالت
التصنيف استناداً إىل اإلجابـات علـى االسـتبيان وبـالنظر يف بعـض مـن املـسائل علـى حنـو أكثـر            

 .تفصيالً

ىل اإلجابـــات علـــى االســـتبيان الثـــاين وإىل املـــشورة الـــيت قـــدمها الفريـــق،   واســـتناداً إ - ١١
ســتلتمس منظمــة العمــل الدوليــة التعليقــات علــى مــشروع شــبه ــائي هليكــل التــصنيف خــالل 

ــام    ــن ع ــصف األول م ــى شــبكة       . ٢٠٠٧الن ــة عل ــع املنظم ــى موق ــشروع عل ــذا امل ــيتاح ه وس
علـى أعـضاء    تغـيريات الرئيـسية، وسـيعرض        مشفوعاً مبوجز ال   ٢٠٠٧فرباير  /اإلنترنت يف شباط  

وســيعرض مــشروع التــصنيف للنقــاش أيــضاً يف  . ورقــة اجتمــاعاللجنــة ليطلعــوا عليــه بوصــفه  
فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة الـذي           اجتماع  

 .٢٠٠٧إبريل /سيعقد يف نيسان

 :ريات املقترحة األكثر أمهيةويرد يف ما يلي بعض من التغي - ١٢

ــديري           • ــني م ــز ب ــشاكل التميي ــى م ــب عل ــن أجــل التغل ــة م ــن اإلداري ــادة تنظــيم امله إع
 .الشركات واملديرين العامني اليت تواجه مستخدمي التصنيف القدمي

  وتوسـيع نطاقهـا علـى حنـو        املهن املرتبطـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت        حتديث   •
ن فنية وفنية مساعدة يف هذا اال باعتبارهـا جمموعـات دون       ا يتيح حتديد مه   مبكبري،  

 .رئيسية يف املستوى الثاين من التصنيف

ــوفري التفاصــيل       • ــة املهــن يف جمــال اخلــدمات الــصحية ورفــع مــستواها، وت توســيع تغطي
كأسـاس للتقـارير الدوليـة الـيت تقـدم إىل           الكافية اليت تتيح استخدام التصنيف احملـدث        

 . عن البيانات املتعلقة بالقوى العاملة يف قطاع الصحةعامليةمنظمة الصحة ال
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املتزايـد  بالكتبـة مبـا يعكـس األثـر         إعادة تنظـيم ذلـك القـسم مـن التـصنيف الـذي يعـىن                 •
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت علــى تنظــيم األعمــال الكتابيــة وتــوفري تفاصــيل    

 .ةالنساء بأعداد كبريتشتغل ا أكثر فائدة للمهن اليت 

 .ض اموعات املهنية العاملة يف جمال الزراعةيف إطار بعفئات أكثر تفصيالً إدراج  •

توفري معلومات أو خـدمات للزبـائن،       جمال  مهن يف   يف إطار    فئات أكثر تفصيالً     إدراج •
 .املهن املتصلة بالسياحةومن بينها 

اآلالت جتاوبـا   ولقائمني بتشغيل املنشآت    اليت تشمل ا  ترشيد وإعادة هيكلة اموعات      •
التفـصيل وعفـا     رطمفـ هـذا اجلـزء مـن التـصنيف القـدمي           مع ما أبدي مـن قلـق مـن أن           

 .بعض ااالتعليه الزمن يف 

 ذلـك بزيـادة     نعلـى أن يقتـر    توسيع نطاق تغطية املهن املهمة يف القطاع غـري الرمسـي،             •
ي املهـن    يف التـصنيف، أال وهـ      ٩عدد اموعات دون الرئيـسية يف اموعـة الرئيـسية           

 .األولية

 يف املستقبلاالضطالع به العمل املزمع  -جيم  
ستعد منظمة العمل الدولية بالتشاور مع فريق العمل مشروع هيكل ائي ومـذكرات              - ١٣

 ـدف مناقـشتها يف االجتمـاع الثالثـي األطـراف خلـرباء              ٢٠٠٧ عـام    منتـصف تفسريية حبلـول    
وســتراعي املنظمــة لــدى  . ٢٠٠٧يف ايــة عــام اإلحــصاءات العماليــة الــذي ســتنظمه املنظمــة  

ــيت ســتعمم يف         ــشروع وال ــشأن امل ــديت ب ــيت أب ــهائي املالحظــات ال ــشروع اهليكــل الن ــداد م إع
 .٢٠٠٧ واإلجابات على االستبيان الثاين اليت سترد خالل عام ٢٠٠٧فرباير /شباط

لعمـل   عن كثـب مـع أعـضاء فريـق ا          ٢٠٠٧وستعمل منظمة العمل الدولية خالل عام        - ١٤
سـتدرج  من أجل وضع تعاريف حمدثة جلميع فئات التصنيف الواردة يف التصنيف القدمي والـيت               

. التـصنيف احملـدث    وإجناز العمل املتعلق بتعريـف الفئـات اجلديـدة يف            التصنيف احملدث أيضاً يف   
 .وسيجري العمل أيضاً على حتديث فهارس التصنيف

العمـل وأن يـسدي     بعـد اعتمـاد التـصنيف،       تقين  أن يواصل فريق اخلـرباء الـ       ومن املزمع  - ١٥
املشورة ملنظمة العمل الدولية بشأن مسائل ترتبط بتطبيـق التـصنيف وبـشأن احلاجـة إىل إجـراء                  

وتنظــر املنظمــة حاليــاً يف خطــط لتــوفري الــدعم لتطبيــق . عمليــات حتــديث أو اســتعراض إضــافية
وهــذه املــدة ضــرورية إلتاحــة  . ٢٠٠٧التــصنيف احملــدث غــداة اعتمــاده املتوقــع يف ايــة عــام   

ــا ــصنيف احملــدث      م ــستخدم الت ــة، يف صــيغه، أو )ISCO-08(يكفــي مــن الوقــت كــي ي  الوطني
 .٢٠١٠عمليات التعداد السكاين الوطنية اليت ستجرى بدءاً من عام 
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 ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ولتحقيق هذه الغاية، يتعني اختاذ عـدد مـن اخلطـوات خـالل عـامي                 - ١٦
ــة لــدعم تطبيــق التــصنيف ا  ــة أو اإلقليمي ــسياقات القطري وتــشمل هــذه اخلطــوات  . جلديــد يف ال

إصــدار التــصنيف باللغــات اإلجنليزيــة والفرنــسية واإلســبانية ونــشره علــى موقــع منظمــة العمــل  
الدولية على شبكة اإلنترنت، وإعداد أدلة ومواد تدريبية عن كيفيـة تكييـف التـصنيف احملـدث                 

 خمتلفــة، وتــوفري التــدريب علــى أســاس إقليمــي مــن كــي يــستخدم يف ســياقات قطريــة وإقليميــة
خالل سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية، وتوفري املساعدة واملشورة الفنيتني للبلدان مباشـرة،             

 .  بني التصنيفات الوطنية والتصنيف احملدثالتطابقواملساعدة يف استعراض جداول 

 الفئــات والفهــارس وجــداول وســتحمل املــواد التمهيديــة وهيكــل التــصنيف وتعــاريف - ١٧
 علـى شـبكة     التـصنيف الـدويل املوحـد للمهـن       على موقع   التصنيفني القدمي واجلديد     بني   التطابق

وســيتاح إصــداران بــاللغتني الفرنــسية . اإلنترنــت يف أســرع وقــت ممكــن بعــد اعتمــاد التــصنيف
 .)١(واإلسبانية فور إجناز ترمجتهما

 
 نقاط للنقاش - ثالثاً 

 :اللجنة اإلحصائية يف إبداء آرائها بشأن ما يليقد ترغب  - ١٨

 ؛التصنيف الدويل القدميالتقدم احملرز على صعيد عملية حتديث  )أ( 

التـصنيف الـدويل     باعتبـاره    التـصنيف القـدمي   مدى مالءمة مشروع هيكـل       )ب( 
املوحد للمهن، كنمـوذج لوضـع التـصنيفات الوطنيـة، وكأسـاس لتـوفري إحـصاءات ميكـن                  

 بينها على املستوى الدويل؟املقارنة 

 جناز عملية حتديث التصنيف الـدويل القـدمي       خطط منظمة العمل الدولية إل     )ج( 
 ودعم تطبيق التصنيف احملدث يف األنشطة اإلحصائية الوطنية واإلقليمية؟

 
 

__________ 
رمجـة التعـاريف    سيتاح هيكل التصنيف باللغتني الفرنسية واإلسبانية كجزء من عملية تطوير التصنيف، بيد أن ت              )١( 

 .اخلاصة بكل فئة قد تستغرق بضعة أشهر


