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اللجنة اإلحصائية

الدورة التاسعة واألربعون
 ٩-٦آذار/مارس ٨١٠٢
البند ( ٣س) من جدول األعمال املؤقت*
بنووود للمناق ووة وااوواا الإ واارت حصووا ا
العمل والعمالة

تإايا منظمة العمل الدولية ب ونن ححودا التروورا ا واص حصوا ا العمول
والعمالة
مذكاة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع  ٨٨٢/٨١٠٢واملمارسـا الاـاةق ي شتفـرأل األمـ
حـال ت صـاما العمـل والعمالـ
العام أبن حييل تقرشر منظم العمـل الدوليـ ةفـأن ث ـدت التتـيفرا
وشصف هذا التقرشر اإلطار اجلدشـد إل صـاما العمـل ومقـاشيس االسـتلنل النـاقل للعمـل الـا اعتمـدها
املـؤرر الـدوا التاسـش عفـر ـصام ت صـاما العمـل الـذ عقــد جنيـف عـام ٨١٠٣ي وآاثرهـا علـ
الــنظم اليفطنيـ إل صــاما العمــل والقــيف العاملـ ي وث يتتــا لليففــام املتتلبــا مــن البيــا لر ــد التقــدم
احملــرص ــيفي قيـ ا ــدأل  ٢مــن ثهــداأل التنميـ املاــتدام الــذ شــنل علـ ”تعزشــز النمــيف االقتصــاي
املتري والفامل للجميش واملاـتدامي والعمالـ الماملـ واملنتجـ ي وتـيففم العمـل النمـ للجميـش“ وا ـدأل ٥
الذ شنل عل ” قي املااواة ة اجلنا ورم كل الناـام والتتيـا “ وشاـل الوـيفم ثشوـا علـ
ةر مج منظم العمل الدولي لنختبارا املنتجيـ ي ووعـش التيفجيتـا ي وةنـام القـدرا ي وتقـدع املاـاعدة
التقنيـ ي وثطفــت التناــي املوــتلش بــا فيمــا ةـ اليفكــاال لــدعم تمييــف املعــاشم اجلدشــدة واعتمايهــا علـ
طتــاو واســش وشعــرر التقرشــر كــذل التتــيفرا األخــمة تطــار التحوــم للمــؤرر الــدوا العفـرشن املقــرر
عقده تفرشن األول/ثكتيفةر ٨١٠٢ي مبا ذل املقرت ا الرمياي ةصدي حميفع من املعـاشم الدوليـ
لإل صـاما املتعلقـ ةعنقـا العمــل الـا سـيؤنظر املــؤرر اعتمايهـاي لتحـل ـ وـل التصـنيف الـدوا ملركــز
العمالـ ( ) ICSE-93واللجنـ مـدعيفة تإ تةـدام آرامتـا ةفــأن التقـدم الـذ ث رصتـل منظمـ العمـل الدوليـ ي
وتقدع تيفجيتا ةفأن ةر مج العمل املب ن ي عل النحيف املنصيفص عليل التقرة  ٦٥من هذا التقرشر
*
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تإايا منظمة العمل الدولية ب ونن ححودا التروورا ا واص حصوا ا العمول
والعمالة
حوال  -مإدمة
 - ٠شتمثــل هــدأل هــذا التقرشــر تطــنإل اللجن ـ اإل صــامي عل ـ ث ــدت مــا تيف ــلت تليــل منظم ـ
العمل الدولي حال ت صاما العمل والعمال وشركز التقرشر ةصت خا عل النتامج الرمياي للمؤرر
الدوا التاسش عفر صام ت صاما العمل الذ ؤع ِقد جنيف الترتة من  ٨تإ  ٠٠تفرشن األول/
تطـار التحوـم
ثكتيفةر  ٨١٠٣ي واألطفت الا توتلش با املنظمـ ملتاةعتـلي وكـذل ث ـدت التتـيفرا
للمؤرر الدوا العفرشن املقرر عقده جنيف الترتة من  ٠١تإ  ٠٩تفرشن األول/ثكتيفةر ٨١٠٢
 - ٨وكم ـ ـ ــا ثؤؤةلل ـ ـ ــت اللجن ـ ـ ـ ـ اإل ص ـ ـ ــامي يور ـ ـ ـ ـا الراةع ـ ـ ـ ـ واألرةعـ ـ ـ ـ املعق ـ ـ ــيفية ع ـ ـ ــام ٨١٠٣
(اطظــر )E/CN.3/2013/17ي قــا املــؤرر الــدوا التاســش عفــر معــاشم ت صــامي منقح ـ للعمــل والعمال ـ
واالستلنل الناقل للعملي واعتمدها وثيخلت املعـاشم اجلدشـدة عـدة منظـيفرا تنتـيف علـ آاثر متمـ
عل الصامج الرمسي إل صاما العمل والقيف العاملـ ييـش ثءـام العـات وتفـمل االةتمـارا الرمياـي
وعــش تعرشــف ت صــام ملتتــيفم ”العمــل“ شفــمل ييــش األطفــت املنتج ـ املدفيفع ـ األجــر و ــم املدفيفع ـ
األجــرو وتطــار قــامم علـ األطفــت حيــدي لاـ ث ــمال تلتـ مــن العمــلو ووعــش تعرشــف ثعــي للعمالـ
ِ
ممملـ ـ ملع ــدل
اعتباره ــا ”عم ــل مقاة ــل ثج ــر ثو رةـ ـ “و ومق ــاشيس جدش ــدة لنس ــتلنل الن ــاقل للعم ــل ن
البتال ـ و وتعــارشف منتصــل ومؤ ـرا رمياــي أل ــمال العمــل ــم املــدفيفإل األجــري مبــا ذل ـ العمــل
اإلطتاج لنستخدام الفخص ي والعمل التتيفع ي وعمل املتدرة م املدفيفإل األجرو وتقدع تيفجيتا
عام ـ مص ــمم ل ــدعم البل ــدان وع ــش طظ ــام متا ـ إل ص ــاما العم ــل وس ــيفو العم ــل م ــن ثج ــل تلبي ـ
التلبا املتعلق اال تياجا من البيا املتيفاترة واألكثر هيملي
 - ٣وأتيت هــذه التلي ـما اســتجاة للــدعيفا املتمــررة منــذ صمــن طيفشــل إلطفــام حميفع ـ ــامل مــن
اإل صــاما عــن العمــل قــايرة عل ـ الت ــأنم طامت ـ واســع مــن الاياســا االقتصــايش واالجتماعي ـ ي
مبا ذل الاياسا املتعلق التنمي والنميف عل ماتيف االقتصاي المل ي وخل فرص العمل واإليماج
سـيفو العمـلي وتنميـ املـيفاري البفـرش والتـدرشسي واملاـاواة ةـ اجلناـ ي وفقـر األسـر املعيفـي ورفاهتــاي
والتنمي اجملتمعي ي واملفارك املدطي
 - ٤وسيؤي تنتيذ املعاشم اليفقت احملدي تإ تلبيـ اااجـ تإ وعـش مؤ ـرا ثيو تطـار ختـ
التنميـ املاــتدام لعــام  )٠(٨١٣١وتطــار املؤ ـرا العامليـ ألهــداأل و ــا التنميـ املاــتدام الـيفارية
خت التنمي املاتدام لعام  ٨١٣١الذ اعتمدتل اجلمعي العام  ٦ريفص/شيفليل  ٨١٠٢مبيفجـس قرارهـا
 ٣٠٣/٢٠وشدعيف تطار املؤ را هذا تإ تات ةيا ثفول عـن العمـل والعمالـ واالسـتلنل النـاقل
ــل العمــل النم ـ ي وال ســيما تطــار ا ــدأل  ٢الــذ
للعمــل مــا شتعل ـ ةعــدي مــن املؤ ـرا ذا
شنل عل ” تعزشز النميف االقتصاي املتري والفامل للجميش واملاتدامي والعمال الماملـ واملنتجـ ي وتـيففم
العمل النم للجميش“ ولمن تطار ثهداأل ثخر ثشوا من قبيل ا دأل  ٥الذ شنل عل ” قيـ
املااواة ة اجلنا ورم كل الناام والتتيا “ وسيؤي تنتيذ املتاهيم اجلدشدة تإ تعزشز ثطر عامليـ

__________
( )٠قرار اجلمعي العام ٠/٢١
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ثخ ــر مث ــل تط ــار منظمـ ـ العم ــل الدوليـ ـ ملؤ ـرا العم ــل النمـ ـ ي وحميفعـ ـ اا ــد األيمل م ــن املؤ ـ ـرا
اجلنااطي ي واملؤ را املتعلق جبيفية العمال
 - ٥ويعمــا لتنتيــذ املعــاشم اجلدشــدةي ثطلقــت منظم ـ العمــل الدولي ـ عــدة مبــايرا تلت ـ ميفاعــيش
التتـيفشر واالختبـار املنتجيـ ي وتعـداي ثيوا ومبـايي تيفجيتيـ عمليـ جدشـدةي وطدشـد ثطفـتتتا حـاا
الدعم التقين وةنام القدرا واإلعاف تإ ذل ي تعمل املنظم عل تيفسيش طتاو ـراكا ا وتعزشزهـا مـش
املنظما املعني عل الصعد الدولي واإلقليمي واليفطني ي إلذكام اليفع عل طتاو ثوسش املعاشم اجلدشدة
والتفجيش عل اتباإل هنج منا تمييتتا وتنتيذها ييش اجملاال اإل صامي ذا الصل ي وال سيما
اإل صاما االقتصايش ي واإل صاما املتعلق استخدام اليفقتي واإل صاما اجلنااطي ي واإل صاما
الزراعي والرشتي ي وت صاما التقر
 - ٦و طت ــس اليفق ــتي تق ــيفم املنظمـ ـ مبجميفعـ ـ م ــن األطف ــت ذا الص ــل ح ــال وع ــش املن ــاهج
واملعاشم ومن ثةرص تل األطفت استعرار التصنيف الدوا ملركز العمال ي مبا ذل تصنيف ودوت من
املقــرر مناقفــتل العتمــايه املــؤرر الــدوا العف ـرشن ـصام ت صــاما العمــل املقــرر عقــده جنيــف
تفرشن األول/ثكتيفةر  ٨١٠٢جنيفي واالجتماإل الثاين عفر لترش ي املعين إب صاما القتاإل م
الرمس الذ ؤع ِقد جنيف شيفم  ٨و  ٣تفرشن األول/ثكتـيفةر  ٨١٠٢وةقـدر اإلممـاني ا التمـاس
ثوجل آتصر ة حاال التنمي املختلت لوـمان االتاـاو ةـ املعـاشم والتيفجيتـا الصـايرة وتياـم التنتيـذ
عل الصعيد اليفطين
 - ٢ولمتال ـ االتاــاو ميــدان ت صــاما العمــل والعمال ـ ي وعــعت املنظم ـ ةــر مج عمــل لــدعم
تعزشــز ةنــام قــدرا اليفكــاال اإل صــامي
تيمــاج ث ــدت املعــاشم واألطفــت املتعلقـ ةيفعــش التيفجيتــا
ــيفرة ة ـرامج تــدرشس ودن ـ مــن قبيــل األكايتي ـ الاــنيفش إل صــاما و لــين
وط واــد ذل ـ التعــل
ســيفو العمــل الــا عقــد ألول مــرة عــام ٨١٠٥ي والــا ستيفا ــل خدمـ البلــدان علـ مــد الاــنيفا
القايم من خنل تبايل ث دت املعارأل واملنتجـا ي مبـا ذلـ التيفجيتـا واملعـاشم واأليوا الصـايرة
درج ثطفت التدرشس واملااعدة التقني
دشثا الا سيفأل تؤ َ

 - ٢وقــد ا تنظــيم التقرشــر عل ـ النحــيف التــاا الت ـرإل الثــاين شصــف (ث) ثهــم التلي ـما الــا ثؤؤيخلــت
مبيفج ـ ـ ــس الق ـ ـ ـرار اجلدش ـ ـ ــد (األول) ـ ـ ــيفل ت ص ـ ـ ــاما العم ـ ـ ــل والعمالـ ـ ـ ـ واالس ـ ـ ــتلنل الن ـ ـ ــاقل للعم ـ ـ ــلو
و (ي) ة ــر مج منظم ـ العم ــل الدولي ـ لنختب ــارا التجرشبي ـ املنتجي ـ و و (ج) وع ــش تيفجيت ــا عملي ـ
الستقصـاما القـيف العاملـ ومــا شتصـل بـا مـن استقصــاما و و (ي) ةنـام القـدرا واملاـاعدة التقنيـ و و
(هـ) الفراكا القامم والتناـي ةـ اليفكـاال واملبـايرا املتعلقـ ةتبـايل املعـارأل وشاـل التـرإل الثالـ
الويفم عل التتيفرا املنتجي املتعلق امليفاعيش ذا األوليفش املقرر مناقفـتتا املـؤرر الـدوا العفـرشني
مبـ ـا ذلـ ـ امليفعـ ـيفإل الرمياـ ـ املتعلـ ـ اس ــتعرار التص ــنيف ال ــدوا ملرك ــز العمالـ ـ ( )ICSE-93و دشث ــل
واعتمايه وتفمل امليفاعيش األخر الـا سيناقفـتا املـؤرر التحاـينا املنتجيـ ملؤ ـرا املاـتيف الثالـ
املقرت خبصيفص هـدأل التنميـ املاـتدام املتعلـ ةتـيففم العمـل النمـ ي واإل صـاما املتعلقـ املـؤهن
التعليميـ وعــدم تيفاف ـ املتــارا مــش ا تياجــا ســيفو العمــلي وا جــرة الدوليـ لليــد العاملـ ي وت صــاما
العمل الرشفي وت صاما العمل قتاإل الزراع ي والعمل القار ي والعمل االقتصاي م الرمسـ ي
والتعاوطيا
17-21478

3/19

E/CN.3/2018/18

اثنيا  -العمل والعمالة واالسوتغالص النواق
حصا ا العمل)

للعمول ملامتو اا الودوت التاسو ع وا و ا

حلف  -االبتكارا الائيسية النامجة عن امتعايري اجلديدة
 - ٩املعاشم املبين القرار األول يفل ت صاما العمل والعمال واالسـتلنل النـاقل للعمـل الـذ
اعتمــده املــؤرر الــدوا التاســش عفــر ـصام ت صــاما العمــل تف ـرشن األول/اكتــيفةر  ٨١٠٣ــل ــل
املعــاشم املعتمــدة عــام  ٠٩٢٨واملبــايي التيفجيتي ـ ذا الصــل الــا ثي يورا امســا اعتبارهــا مرجعــا
()٨
ووسـعت املعـاشم اجلدشـدة
للصامج اليفطنيـ إل صـاما القـيف العاملـ (منظمـ العمـل الدوليـ )٨١٠٣
ن
طتــاو ت صــاما العمــل ةدرجـ كبــمة مــن خــنل االعـرتاأل اااجـ تإ تعــداي ت صــاما ةفــأن تلــف
ث مال العملي مدفيفإل األجر و م مدفيفإل األجري ةصت منتظم ومن خنل تيففم تطار متاهيم مفرتك
ذا اللرر وهذا التحيفل يفي طرشق اـاي ثكثـر الـيفال لعـات العمـل شتما ـ مـش املعـاشم اإل صـامي
()٣
احملدن ةفأن قياس وقت العملي وعمل األطتال (منظم العمل الدولي )٨١١٢
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طار العمل وحشكاص العمل
 - ٠١تتمثل املنم الرمياي للمعاشم اجلدشدة تيراج ثول تعرشـف ت صـام متتـ عليـل يوليـا ملتتـيفم
”العمــل“ شتيفاف ـ مــش طتــاو ــدوي اإلطتــاج العــامي وتطــار تيــز ة ـ تلــف ث ــمال العمــل لــدعم تعــداي
ت ص ــاما منتص ــل ةف ــأن ك ــل منت ــا ا ــس اااجـ ـ لنسرت ــاي ب ــا طامتـ ـ واس ــع م ــن الاياس ــا
االقتصايش واالجتماعي والاياسا املتعلق ةايفو العمل وشصنف ذل اإلطار ييش األطفت اإلطتاجي
تإ ث مال تلت من العمل استنايا تإ اللرر النتام األساس لإلطتاج وطبيع املعامل الا شقيفم عليتا
التبايل وحيدي اإلطار لا ث مال متماشزة من العمل العمال ي والعمل اإلطتاج لنستخدام الفخص
(مبــا ذلـ تطتــاج الاــلش وا ــدما لنســتخدام النتــام ا ــاص)ي والعمــل التتــيفع ي وعمــل املتــدرة ــم
املدفيفإل األجري وفئ متبقي تفمل األ مال األخر من العمل مثل العمل اإللزام م املدفيفإل األجر
 - ٠٠وث د املبايي املتم الا شاتند تليتا هذا اإلطار القـامم علـ األطفـت هـيف ثن ث ـمال العمـل ا ماـ
احملدية منتصل عن ةعوتا ةعواي ومش ذل تمن ثن شفتلل األ خاص مل وا ـد ثو عـدة ث ـمال مـن
العمل خنل فرتة مرجعي معين وطتيج لذل ي تمن التعبم ةفمل امل عن مفارك األ خاص وماا ا م
وظــروأل عملتــم العمال ـ ي والعمــل اإلطتــاج لنســتخدام الفخص ـ ي والعمــل التتــيفع ي فوــن عــن يراس ـ
التتاعن ة ث مال العمل تل وهذا األمر ت شمن مممنا ظل املعاشم الااةق

__________
( )٨تمــن االطــنإل علـ طــل القـرار علـ امليفقــش الفــبم

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-

events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm

( )٣تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن االط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنإل علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار املتعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إب ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاما عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األطت ـ ـ ـ ـ ــال عل ـ ـ ـ ـ ـ امليفق ـ ـ ـ ـ ــش الف ـ ـ ـ ـ ــبم
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-byinternational-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm
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 - 2العمالة واالستغالص الناق

للعمل

 - ٠٨تؤعورأل العمال املعاشم اجلدشدة تعرشتا ثعي ي مقارطـ املعـاشم الاـاةق ي وهـيف ثهنـا ”العمـل لقـام
ثجر ثو رة “ وشاتبعد هذا التعرشف األطفت املوتلش با إلطتاج سلش صص األساس لنستخدام
النتــام ا ــاص مــن جاطــس األســرة املعيفــي ثو العاملـ ي والعمــل التتــيفع لصــاع املنظمــا ي وةعـ ثطـيفاإل
العمــل التتــيفع املبا ــري وعمــل املتــدرة ــم املــدفيفإل األجــري وه ـ ثطفــت تنوــيف ا ن ــت متــاهيم
العمــل اإلطتــاج لنســتخدام الفخص ـ ي والعمــل التتــيفع ي وعمــل املتــدرة ــم املــدفيفإل األجــري عل ـ
الت ـيفاا والعمال ـ ي ةتعرشتتــا األعــي ي ال ت ـزال ه ـ املرجــش تصــنيف األ ــخاص ســن العمــل اــس
مركــزهم القــيف العامل ـ ي وإلطتــاج حميفع ـ اإل صــاما املتعلق ـ القــيف العامل ـ وســيتي هــذا التنقــي
الر د عل ءيف ثكثر دشدا إلمماطي ااصيفل عل فرص العمل الا تدر يخن وشيفجل الاياسا الرامي
تإ خل فرص العمل وكما جر التأكيد خت ثهداأل التنمي املاتدام ي فايدعم ثشوا تقييم التقدم
التعلـ ـ احمل ــرص ء ــيف تقل ــيل التجـ ـيفا املتعلقـ ـ اإليم ــاج س ــيفو العم ــل ةـ ـ التئ ــا ذا األوليفشـ ـ ح ــال
الاياسا ي مثل الناام والرجالي والفباي والبالل ي وسمان الرشف وسمان ااوري و مها من التئا
 - ٠٣ثمــا تعرشــف البتالـ فظــل كمــا هــيف تال ثن عــديا مــن التنقيحــا ثؤؤيخــل علـ عمليـ قياســتا مــن
قبيــل تصال ـ خيــار اســتبعاي معيــار البح ـ عــن عمــل ةع ـ الاــياقا ي وردشــد التــرتة املرجعي ـ لقاةلي ـ
االلتحاو العمل واألهم من ذل ثن البتال ؤمدرج ا ن اعتبارها وا دة من عدة مقاشيس لنسـتلنل
الناقل للعمل الا تفمل ثشوا العمال الناقص املرتبت الزمن والقيفة العامل احملتملـ والتئـ األخـمة هـ
فئ ـ ــدية ــدشثا تفــمل األ ــخاص ــم امللتحق ـ ةعمــل الــذشن شبــدون اهتمامــا ةاــيفو العمــل ولمــنتم
ال شاــتيففيفن المامــل معــاشم التصــنيف عــمن العــاطل عــن العمــل وشفــمل ذل ـ ي عل ـ ســبيل املثــالي
البا ث عن عمل احملبت واأل خاص ا خرشن الذشن قد شيفاجتيفن حميفع متنيفع من العيفام الفخصي
ثو االجتماعي ـ ثو االقتص ــايش ال ــا ــد م ــن تمماطي ـ و ــيف م تإ س ــيفو العم ــل ولل ــرر طف ــر البي ــا
اإل صامي ي ؤو ِععت حميفعـ جدشـدة مـن املقـاشيس لنسـتلنل النـاقل للعمـلي 4UL-1ULي لتعزشـز ر ـد
ثس ـيفاو العمــل عل ـ ءــيف ثكثــر الــيفال ممــا تمــن ملعــدل البتال ـ و ــده قيقــلي وللتعبــم ةصــيفرة
التلـما
ثفول عن ثوجـل االخـتنأل ةـ املنـ اط ااوـرش واملنـاط الرشتيـ ي والناـام والرجـالي والفـباي والبـالل ي
والتئا األخر ذا األوليفش حال الاياسا
 - 3حشكاص العمل غري امتدفوع األجا
 - ٠٤لــدعم القيــاس المامــل أل ــمال العمــل ــم املــدفيفإل األجــري ثََيخلــت املعــاشم تعــارشف ت صــامي
جدشدة وتيفجيتا قياس ثساسي ومؤ را رمياي ةفأن العمل اإلطتاج لنستخدام الفخص ي والعمل
التتيفع ي وعمل املتدرة م املدفيفإل األجر
 - ٠٥وشلت العمل اإلطتاج لنستخدام الفخص ييش األطفت املوـتلش بـا إلطتـاج الاـلش وتـيففم
ا دما املخصص ثساسا لنستخدام ا اص من جاطس األسرة املعيفي ثو العامل وعل الـر م مـن ثن
هذه األطفت تعتص جزما من مل وا د من ث مال العملي فان املعاشم اجلدشـدة تتـي اإلةـن املنتصـل
ع ــن تطت ــاج الا ــلش لنسـ ــتخدام الفخص ـ ـ وع ــن ت ــيففم ا ـ ــدما الفخص ــي ي مب ــا شا ــم إبيماجتـ ــا
اليفقــت طتاــل
اإل صــاما االقتصــايش ي و تعــداي اااــاا اليفطني ـ واااــاا الترعي ـ ي وتاــم
ةــدعم التحليــل اجلناــاين قوــا مثــل تقاــيم العمــل املنــزاي والعــسم الــزمين للعمــل ــم املــدفيفإل األجــري
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وتستاما عمل املرثة والرجل م املدفيفإل األجر الرفاه املاي العام لألسرة املعيفي ويخلتا ورفاهيتتا
وشفــمل تيراجــل املعــاشم الدولي ـ تســا ا امســا يعــم البلــدان تطتــاج اإل صــاما النصم ـ لر ــد
مؤ ر التنمي املاتدام ”( ٠-٤-٥طاب اليفقت املخصل لألعمال املنزلي وثعمال الرعاش ـم املدفيفعـ
األجري حباس اجلنس والعمر واملمان“)ي تطار ا ـدأل  ٥واإلعـاف تإ ذلـ ي الناـب للبلـدان الـا
تنتفر فيتا الزراع الصلمة النتاوي تيففر املعاشم مؤ ر العمل النم ”طاب منتج امليفاي اللذامي أل رار
المتاأل“ي وتيف ةنفره كمقياس رميا تإ جاطس مؤ را ثخر لقيـاس ثيام سـيفو العمـلي ولر ـد
وعش ثولئ املنتج وتر اي عملي وعش الاياسا
 - ٠٦وقد ث بحت التيفجيتا ةفأن العمل التتـيفع ا ن مدرجـ املعـاشم الدوليـ ي وتتبـش تإ ـد
ةعيد التيف يا اليفارية يليل منظم العمل الدولي ةفأن قياس العمل التتيفع (منظم العمل الدولي ي
 )٤()٨١٠٠وتلتـ التيفجيتــا ييــش األطفــت اإلطتاجيـ الــا شؤوــتلش بــا لصــاع اللــم يون ثجــر وعلـ
ثسـاس طــيفع وهنـاك طيفعــان مـن العمــل التتـيفع معــرتأل بمـاي و ــا العمـل التتــيفع لصـاع املنظمــا
والعمل التتيفع املبا ر وكما هيف ااال الناب للعمـل اإلطتـاج لنسـتخدام الفخصـ ي تاـم املعـاشم
اإل صـاما االقتصـايش ي و تعـداي اااـاا
اجلدشدة إبيماج اإل صاما املتعلق العمل التتيفع
اليفطني ـ واااــاا الترعي ـ ي و اليفقــت طتاــل يعــم التحليــل الفــامل ــذا الفــمل مــن ث ــمال العمــل
وتستاماتل التنمي املاتدام
 - 4اآلاثر امترتتبة على باامج حصا ا العمل والإوى العاملة على الصعيد الوطين
 - ٠٢س ــتعتمد ا اثر املرتتب ـ ـ عل ـ ـ ة ـ ـرامج ت ص ــاما الق ــيف العامل ـ ـ ااالي ـ ـ هناش ـ ـ املت ــاأل عل ـ ـ
املمارسـا اااليـ ث ةلـد مـن البلـدان وعلـ املاـتيف األساسـ ي شمـيفن األنـر العملـ األكثـر تاا ــا
ه ــيف ثن االس ــتبيا ي مث ــل تل ـ ـ املتعلق ـ ـ الدراس ــا االستقص ــامي للق ــيف العامل ـ ـ ي شنبل ـ ـ ثن تعم ــس
التعــارشف املبين ـ ثعــنه وارتباطــا ةــذل ي تمــن تيفقــش ــدوت ثنــر مــا عل ـ مؤ ـرا ســيفو
التلي ـما
العمل
 - ٠٢والنظر تإ التعرشف األعي للعمالـ ي فـنن التيفقعـا األوليـ سـتعمس ماـتيف ثيمل مـن العمالـ
وطاب ثقل للعمال تإ عدي الامان مبيفجس املعاشم اجلدشدة وارتباطا ةـذل ي تمـن تيفقـش ـدوت ارتتـاإل
ماتيف البتال و معدل البتال ومش ذل ي فـنن ماـتيف التليـم املتلـيفي االسـتبيا وماـتيف
االختنأل التقدشرا سيختلف عص البلدان و ةع اااال ي شميفن األنـر عـئين ومـن املتيفقـش ثن
شميفن األنر األكص التقدشرا لد البلدان ذا املاتيف املرتتع من تطتـاج الاـلش لنسـتخدام الفخصـ ي
ماتخدميفن
شميفن البلد املعين قد نووف الااة ؤمنتِج الالش لنستخدام الفخص عل ثهنم
َ
 - ٠٩وســيتع اختــاذ ق ـرارا عل ـ الصــعيد الــيفطين ةفــأن طتــاو وت ـيفاتر اإل صــاما اليفاجــس يعتــا
وطفرها تطار املعاشم اجلدشدة فعل سبيل املثالي رمبا تقرر البلـدان تجـرام يراسـا استقصـامي منتظمـ
للقيف العامل مش تلتي تقتصر عل العمال واالستلنل الناقل للعمل والناب لبلدان ثخر ي ال سيما
تل الا لدشتا ماتيف عالي من النفـا الزراعـ املخـتل ي سـيميفن مـن الوـرور تلتيـ تطتـاج الاـلش
لنستخدام الفخص كل مـرة ؤطـر فيتـا هـذه الدراسـا االستقصـامي وتمـن تلتيـ ث ـمال ثخـر
__________
( )٤اطظر http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119/lang--en/index.htm
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من العمل م املدفيفإل األجر ةيفتمة ثقلي اعتمايا عل ما تاتدعيل الاياسا اليفطني وااللتزاما املتعلق
إبطتاج املؤ را ي عل سبيل املثال تطار مؤ را ثهداأل التنمي املاتدام وسيتع ثخذ العدشد مـن
املاــامل اااــبان عنــد ــيا النظــام الــيفطين إل صــاما العمــل والقــيف العامل ـ ي مبــا ذل ـ امل ـيفاري
املتا وثوليف الاياس العام ومصاير البيا ااالي
 - ٨١وسيتع تشنم العناش النصم لتختي وتتبي تنتيذ املعاشم اجلدشدة الدراسا االستقصامي ي
ال ــا تف ــمل عل ـ وج ــل ا ص ــيفص استقص ــاما األس ــر املعيف ــي ي وشنبل ـ ــا ثن تف ــمل ة ـرامج االختب ــار
املنممـ وشنبلـ وعــش ا تـ التفــاور مــش ث ـحاي املصــلح الرمياــي ي وشنبلـ ختصــيل وقــت كــاأل
وميفاري كافي لمتال ثن تميفن جيفية البيا امليفلدة عل النحيف املنفيفي
 - ٨٠وتثل يعم االطتقال تإ املعاشم اجلدشدة جزما هاما من اختصـاص منظمـ العمـل الدوليـ وةـر مج
عملتا فمنذ اطعقاي املؤرر الدوا التاسش عفر صام ت صـاما العمـلي ـاركت املنظمـ حميفعـ مـن
األطفت الرامي تإ تقدع الدعم تإ البلدان وشري ثي ه و ف لبع العنا ر األكثر ث ي

اب  -الترويا واالختبار امتنهجيان
 - 1ال انمج العامتي متنظمة العمل الدولية للدراسا التجايبية
 - ٨٨النظر تإ التلما اليفاسع النتاو ت صاما العمل والقيف العامل الا ثؤيخلت من خنل
العمل الذ قام ةل املؤرر الدوا التاسش عفر صام ت صاما العملي عـام ٨١٠٥ي ثطلقـت املنظمـ
ةر حــا عامليــا للدراســا التجرشبي ـ للدراســا االستقصــامي للقــيف العامل ـ الــا تمــن مــن خن ــا اختبــار
الــنتج البدشلـ لتتبيـ املعــاشم اجلدشــدة الدراســا االستقصــامي لألســر املعيفــي ( )٥وطؤتـ نِذ الدراســا
التجرشبي ـ الــا ثجر ــا املنظم ـ التــرتة مــن عــام  ٨١٠٥تإ عــام  ٨١٠٦مبفــارك  ٠١ةلــدان مــن ثرةــش
مناط رمياي العاتي كالتاا ثفرشقيا (تيفطس والماممون وكيف يشتيفار و ميبيا)و األمرشمتـان (تكـيفايور
وةــمو)و آســيا (التلب ـ وفييــت م)و وس ـ آســيا وثوروا الف ـرقي (يتيفرش ـ ميفلــدوفا وقم يزســتان) وقــد
ثممن تجنـاص هـذه الدراسـا التجرشبيـ ةنجـا ةتوـل االلتـزام الرفيـش املاـتيف واملاـا ا املاليـ و املـيفاري
البفرش للمماتس اإل صامي اليفطني للبلدان العفرة التجرشبي كما يعم مصرأل التنمي األفرشقـ ومبـايرة
البيا اجلنااطي ()Data2Xي ةدعم من مؤسا األمم املتحدةي األطفت الرامي تإ تعزشز تبايل املعارأل
ة البلدان التجرشبي ومش اليفكاال الفرشم (اطظر ثشوا ثي ه ت عنيفان ”الفراكا “)
 - ٨٣واسـتخدمت الدراسـا التجرشبيـ تصـميما طرشبيـا جيمـش ةـ األسـاليس النيفعيـ والمميـ الختبـار
ومقارطـ االســتبيا النميفذجيـ البدشلـ الــا تلتـ العمالـ واالســتلنل النــاقل للعمــل والعمــل اإلطتــاج
لنستخدام الفخص وكان من ة األهداأل الرمياي تقييم مد جيفية ثيام االستبيا النميفذجي
ســياقا نقافيـ واجتماعيـ اقتصــايش تلتـ وةـ الناــام والرجــال واأل ــخاص الــذشن شعيفــيفن املنــاط
يفذجي ـ ـ مبف ــارك طف ــت م ــن جاط ــس املمات ــس
ااو ـ ـرش والرشتي ـ ـ ووع ــعت املنظم ـ ـ لا ـ ـ اس ــتبيا
اإل صــامي اليفطنيـ لنختبــاري اســتنايا تإ اســتعرار عــامل للممارسـ اليفطنيـ القاممـ حــال الدراســا
طتـس
االستقصامي للقيف العامل وقد اختص كل ةلد طرشيب طاخت للاـما إلات ـ تجـرام مقـار
الاياو وة سياقا تلت

__________
( )٥اطظر http://www.ilo.org/stat/Areasofwork/Standards/lfs/lang--en/index.htm
17-21478

7/19

E/CN.3/2018/18

خدام املقـاةن املعرفيـ
 - ٨٤ومن االةتمارا املنتجي ا ام الا ثيخلت الدراسا التجرشبي است ؤ
وقد وععت املنظمـ ةروتيفكـيفال الختبـارا املعرفـ ةـدعم مـن ممتـس اإل صـاما
يا االستبيا
اليفطنيـ اململمـ املتحــدة لصشتاطيــا العظمـ وثشرلنــدا الفــمالي وقامــت املنظمـ ةتــدرشس ويعــم املــيفظت
التقني وامليداطي من البلدان العفرة التجرشبي عل ثساليس تجرام املقاةن املعرفي طيفال عملي التنتيذ
واس ــتؤخدمت املق ــاةن املعرفي ـ لتقي ــيم عملي ـ اإلجاة ـ ع ــن األس ــئل و دش ــد املص ــاير احملتمل ـ للخت ــأ
االســتجاة النا ــئ عــن ــيل االســتبيان وثجرشــت اختبــارا ميداطي ـ للمتاةع ـ عل ـ طتــاو ــلم لتقيــيم
الصن ي واالتااو عل الصعيد الداخل ةـ ثيوا االسـتبيان تصـنيف األ ـخاصي يلـ ثمـيفري
ـتخدم ثو عـ ــاطل ع ــن العمـ ــل ثو منتج ـ ـ لنس ــتخدام الفخص ـ ـ كمـ ــا ج ــر تقيـ ــيم املاـ ــامل
كما ـ َ
التفليلي ذا الصل التنتيذ املتمرر لنستقصاما اليفاسع النتاوي مثل متيفس مدة املقاةن ومد
تعقيد ث ا ختت األسئل وعسم املاتجيب وأتنم املاتجيب اليفكال
 - ٨٥وســتتا التقــارشر املنتجي ـ الــا تؤب ـِن التتصــيل النتــامج الرمياــي للدراســا التجرشبيـ الــا ثجر ــا
املنظمـ ـ م ــن خ ــنل امليفق ــش الف ــبم للمنظمـ ـ حبل ــيفل هناشـ ـ ع ــام  )٦(٨١٠٢وتا ــتخدم النت ــامج الرميا ــي
لنسرت اي با تعداي التيفجيتا القامم عل األيل لـدعم جتـيفي البلـدان مليفاممـ ممارسـا ا اليفطنيـ مـش
املعاشم اجلدشدة (اطظر ثي ه)
 - ٨٦و ثعقــاي تجنــاص املنظم ـ الدراســا التجرشبي ـ العاملي ـ ي جيــر اليــا تنتيــذ اختبــارا منتجي ـ
تعافي التعاون مش البلدان والفركام املتتم ومن خنل الفراكا الا ثقيمت خنل اجليفل األوإ من
الدراسا التجرشبي ي ا دشد فرص لز ية التآصر ة اليفكاال الدولي وةنام عل ذل ي ا تنظيم يراس
طرشبي مفرتك تقيفيها كل من منظم العمل الدولي وحميفع البنـ الـدواي ةـدعم مـن مبـايرة Data2Xي
من املقـرر تجراههـا سـر الطمـا خـنل عـام  ٨١٠٢و  ٨١٠٢وتيفسـش الدراسـ التجرشبيـ مـن طتـاو
األيل الا ؤيعت خنل الدراسا التجرشبي الااةق عن طرش الاما إبجرام مقار مبا رة ثكثر ة
الدراسا االستقصامي للقيف العامل وثطيفاإل ثخر من الدراسا االستقصامي لألسر املعيفي الا شؤقاس
فيتا العمـلي و هـذه ااالـ الدراسـ االستقصـامي لقيـاس ماـتيف املعيفـ وسـيفأل شمـيفن النـاتج املنفـيفي
من هذا العمل هيف ت دار تيفجيتا ةفأن تتبيـ املعـاشم اجلدشـدة ثطـيفاإل االستقصـاما املختلتـ ي الـا
تمــن ثن تفــمل يعمــا هامــا للبلــدان الــا شتع ـ عليتــا اختــاذ ق ـرارا ةفــأن يــش ةيــا العمــل والقــيف
العامل من خنل آليا تلت
 - 2حن رة التنسيق امتنهجية والتإنية اا الصلة
 - ٨٢اإلعاف تإ ما سب ي تؤقـدم منظمـ العمـل الدوليـ الـدعم التقـين للعدشـد مـن املبـايرا اإلقليميـ
الرامي تإ اختبار النتج لتمييف وتتبي املعاشم اجلدشدةي مـش مراعـاة األولـيف وا صيف ـيا اإلقليميـ
فت ثمرشما النتيني ي ةدث عـام  ٨١٠٦مفـروإل استقصـام طـرشيب لتعزشـز املنـافش العامـ اإلقليميـ مببـايرة
مــن لاـ ةلــدان املنتقـ (تكـيفايور وثورو ـيفا وةــمو والاــلتايور و ــيل ) وطؤتــذ الدراســا التجرشبيـ
ة عام  ٨١٠٦و  ٨١٠٢ةدعم ماا من مصرأل التنمي للبلدان األمرشمي ي وةتناي مـن كليـ ثمرشمـا
النتيني للعليفم االجتماعي ي ومبااطدة تقني من منظم العمل الدولي وثخذا املنتجي املتبعـ الـص مج
العــامل ملنظم ـ العمــل الدوليـ للدراســا التجرشبي ـ ي اللــت الدراســا الــا تيف ــا مصــرأل التنمي ـ للبلــدان

__________
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األمرشمي ـ املقــاةن املعرفي ـ واالختبــارا امليداطي ـ واللــت امليفاعــيش الــا ا تناو ــا العمال ـ واالســتلنل
الناقل للعملي عل النحـيف احملـدي ـدشثاو وااـد التا ـل ةـ العمالـ وتطتـاج الاـلش لنسـتخدام الفخصـ و
دشد
والعمل التتيفع و و دشد املتعاقدشن التاةع وشتمثل ا دأل النتام ملفروإل املنافش العام اإلقليمي
املمارسا اجليدة وتبايل التيف يا مش ةلدان ثخر من املنتق خنل النصف األول من عام ٨١٠٢
 - ٨٢و آســيا اليفســت ي وةقيــاية مــن اللجن ـ اإل صــامي املفــرتك ة ـ الــدول التاةع ـ لراةت ـ الــدول
املاــتقل ي وةتميفشــل مــن اال ــاي الروس ـ ي قــام الصــندوو االســتئماين للبن ـ الــدوا إبجنــاص مفــروإل ةعن ـيفان
”تتيفشر ت صاما القيف العامل منتق راةت الدول املاتقل “ الختبار وتتـيفشر ثيوا لقيـاس ةعـ
حاال العمل وفقا للتعارشف اجلدشدةي وذل ةدعم من اللجن اإل صامي اليفطني ةـينروس واسـتنايا
تإ هذه االختبارا ي وعش املفروإل تيف يا لم تعتمدها اليفكاال اليفطني املنتق
 - ٨٩و ــاركت املنظم ـ ثشوــا عــدي مــن فــرو العمــل الــا ثطفــأها الترش ـ العامــل املعــين إب صــاما
س ــيفو العم ــل الت ــاةش للممت ــس اإل ص ــام لن ــاي األورويب وق ــد كلت ــت فرق ـ العم ــل األوإي عل ـ وج ــل
ا صــيفصي ةيفعــش واثمـ املـدخن للقــاطيفن املــنظم للدراســا االستقصــامي للقــيف العاملـ ةفــأن ميفاممـ
ت صاما العمال والبتال ت اإلطـار األورويب املتمامـل لإل صـاما االجتماعيـ وَرثـل جـزم ثساسـ
مـن العمـل تتـيفشر واختبـار تالاـل األسـئل النميفذجيـ ةفـأن العمالـ والبتالـ ي مبـا شتما ـ مـش املعــاشم
اجلدشــدة وكاطــت مفــارك امل نظمـ فــرو العمــل التاةعـ للممتــس اإل صــام لن ــاي األورويب ثياة فعالـ
العمل املنتج واالختبارا الا تقيفيها املنظمتان كلتا ا
لمتال التناي واالتااو اليفنيق
 - ٣١وتيفا ل منظم العمل الدولي املفارك كعويف اللجنـ التيفجيتيـ فرشـ ا ـصام املعـين ةقيـاس
جيفية العمل تطار جلن األمم املتحدة االقتصايش ألورواي مبا شمتل اتااو وعش اإلطار واملؤ را مش
معاشم املؤرر الدوا صام ت صاما العملي مبا ذل ث دت املعاشم عن ت صاما العمل
 - ٣٠ويعمــا جليفل ـ تعــدايا الاــمان واملاــاكن لعــام ٨١٨١ي ــاركت املنظم ـ ثفرق ـ ا ـصام الــا
ثطفـ ــأ ا ـ ــعب اإل صـ ــاما التاةع ـ ـ إليارة الف ـ ــؤون االقتصـ ــايش واالجتماعي ـ ـ األماط ـ ـ العام ـ ـ واللجن ـ ـ
االقتصايش ألورواي وثسـتمت ـدش التيف ـيا الدوليـ املتعلقـ امليفعـيفإلي لتتما ـ مـش املعـاشم الـا
اعتمدها املؤرر الدوا التاسش عفر صام ت صاما العمل
 - ٣٨وتتعاون منظم العمل الدولي مش منظم األ
تتـيفشر ت صـاما العمالـ الرشتيـ وقيــاس العمـل النمـ
املنظم ـ يعــم النتــيفر ةيفعــش تعرشــف يوا للمنــاط
الدوا عـن ت صـاما القـيف العاملـ ي وتفـارك ثشوـا
الذ طظمتل منظم األ ذش والزراع

ذش والزراع عدي من املبايرا الراميـ تإ يعـم
املنـاط الرشتيـ وعلـ وجــل ا صـيفصي تفــارك
الرشتي ـ وااو ـرش الــذ شعتــص ثساســيا اإلةــن
”اجتمـاإل ا ـصام املعـين ةتعرشـف املنـاط الرشتيـ “

 - ٣٣وتعمل املنظمـ ثشوـا مـش منظمـ األ ذشـ والزراعـ علـ يعـم اـ ت صـاما العمـل قتـاإل
الزراعـ ـ وفيم ــا شتعلـ ـ ال ــص مج الع ــامل للتع ــداي الزراعـ ـ لع ــام )٢(٨١٨١ي كاط ــت املنظمـ ـ هـ ـ املا ــاهم
املتــاهيم والتعــارشف الــا ثؤؤيرجــت اطــار امليفع ـيفإل  ٩املعنــيفن ”العمــل األ ــيفل ا ا ـ “
الرميا ـ
(اجمللــد ٠ي اجل ــزم األولي التص ــل  )٢ال ــذ ثؤيخل ـت مبيفجب ــل تلي ـما جيفهرش ـ م ــن ثج ــل ميفامم ـ املت ــاهيم
__________
( )٢روماي ٨١٠٢
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والتعـارشف مـش تلـ الـا اعتمـدها املـؤرر الــدوا التاسـش عفـر ـصام ت صـاما العمـل و ـاركت املنظمـ
ثشوا اجتماإل تقين الستعرار األقران ةفأن الدراس االستقصامي املتمامل الزراعي الـا ثجر ـا منظمـ
األ ذشـ والزراعـ ةلــرر مناقفـ و ــدة العمــل التناوةيـ واالختبــارا امليداطيـ ي وقــدمت مــدخن تعــافي
للماــاعدة يعــم تج ـرام منظم ـ األ ذش ـ والزراع ـ يراس ـا استقصــامي صراعي ـ ةفــأن ت صــاما العمــل
عل وجل التحدشد
 - ٣٤و ال اإل صاما املتعلق استخدام اليفقتي ثستمت منظم العمـل الدوليـ تسـتاما واسـعا
اس ـ ــتعرار و ـ ــدش التص ـ ــنيف ال ـ ــدوا ألطف ـ ــت ت ص ـ ــاما اس ـ ــتخدام اليفق ـ ــتي ـ ــت قي ـ ــاية ـ ــعب
اإل صاما وشتما التصنيف اجلدشد راما مش املعاشم الدولي الا اعتمدها املؤرر الدوا التاسـش عفـر
ـصام ت صــاما العمــلي ممــا ممــن مــن تمييتــل واســتخدامل استقصــاما اســتخدام اليفقــت مــن ثجــل
تطتاج ت صاما عن تلف ث مال العملي ال سيما العمل اإلطتاج لنستخدام الفخص
فرق ـ عمــل طظمتــا مــؤرر اإل صــامي األوروةي ـ ليفعــش تيفجيت ـا
 - ٣٥و ــاركت املنظم ـ كــذل
ةفأن تقييم خدما األسر املعيفي م املدفيفع األجر وتلـيب هـذه التيفجيتـا طلبـا مـن البلـدان الرا بـ
وعــش تقــدشرا لقيم ـ عمــل األســر املعيفــي ــم املــدفيفإل األجــر وثســتمت املنظم ـ كتال ـ ميفامم ـ
التيفجيتا مش معاشم املؤرر الـدوا التاسـش عفـر ـصام ت صـاما العمـل وتقـدع مـدخن ةفـأن قيـاس
اليفق ــت املا ــتلرو تلـ ـ األطف ــت كيفا ــدة م ــن خت ــيفا عمليـ ـ التقي ــيم وق ــد ثق ــر م ــؤرر اإل ص ــامي
()٢
زشران/شيفطيل  ٨١٠٢هذه التيفجيتا
األوروةي
 - ٣٦و ع ــام ٨١٠٥ي ثشوــد اللجن ـ ـ اإل ص ــامي يور ــا الاايس ـ ـ واألرةع ـ ـ ي مبيفج ــس مقرره ــا
 ٠١٥/٤٦تطفـ ـ ـ ــام فرش ـ ـ ـ ـ عامـ ـ ـ ــل ً مفـ ـ ـ ــرتك ة ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ــا معـ ـ ـ ــين استقصـ ـ ـ ــاما األسـ ـ ـ ــر املعيفـ ـ ـ ــي
(اطظر E/2015/24ي التصل األولي الترإل جيم) ومنذ ثواخر عام ٨١٠٦ي عملت املنظم كـرميس للترشـ
العامــل املفــرتك ةـ األمــا وفرشـ اإليارة والترشـ العامــل التقــين وشتمثــل هــدأل الترشـ العامــل املفــرتك
تعزشــز تتــيفشر تناــي ثطفــت اليفكــاال الدولي ـ الــا توــتلش ة ـصامج استقصــاما األســر
ة ـ األمــا
مـا شتعلـ املؤ ـرا الـا تيففرهـا استقصـاما األسـر املعيفـي وسـيقدم تقرشـر
املعيفي ثو ةدور رمياـ
منتصل عن ثعمال الترش العامل املفرتك ة األما ) (E/CN.3/2018/7تإ اللجن اإل صامي خنل
يور ا التاسع واألرةع

جيم  -التوجيها العملية
 - ٣٢عقــس تكمــال منظم ـ العمــل الدولي ـ لص حتــا العــامل للدراســا االستقصــامي التجرشبيـ للقــيف
العاملـ ي ــرعت تعــداي حميفعـ ماــتممل مــن األيوا والتيفجيتــا العمليـ للدراســا االستقصــامي
للقــيف العامل ـ ليجــر طفــرها عل ـ ثســاس تــدرجي ي اةتــدام مــن عــام ٨١٠٢ي ةعــد طفــر النتــامج الرمياــي
لص حتا التجرشيب للدراسا االستقصامي للقيف العامل حبليفل كـاطيفن األول/يشاـمص  ٨١٠٢وسيفـمل
ذلـ ي الرةــش األول مــن عــام ٨١٠٢ي ت ــدار ــاذج اســتبيا للدراســا االستقصــامي للقــيف العاملـ
تنمــم ي ــش البي ــا ع ــن طرش ـ االس ــتجيفاي اليفس ــيل اليفرقي ـ مف ــتيفع مبب ــايي تيفجيتي ـ لتمييتت ــا عل ـ
__________
( )٢اطظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر _http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ 2017/CES_6-Guide_on_Unpaid
Household_Work_for_endorsement.pdf
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الص ــعيد ال ــيفطيني وت ــدار يلي ــل لتام ــدة الق ــامم املقاةلـ ـ ومـ ـيفاي مرجعيـ ـ ــدي تلتيـ ـ املؤ ــر لنم ــاذج
استبيا الدراسا االستقصامي للقيف العامل وقيفاعد يفسبتتا وتمن االطنإل عل امليفاي النميفذجي
للدراسا االستقصامي للقيف العامل عـن طرشـ االسـتجيفاي اليفسـيل اليفرقيـ مـن خـنل امليفقـش الفـبم
ملنظم العمل الدولي http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
 - ٣٢واإلعـاف تإ يعــم يـش البيــا عـن طرشـ االسـتجيفاي الفخصـ مباـاعدة اااســيفيي جيــر
تعداي حميفع ثيوا للدراسا االستقصامي للقيف العامل تفمل اسـتبيا مميفطـ مـن و ـدا تنمـم
تنتيــذ تجـرام االســتجيفاي الفخصـ مباــاعدة اااســيفيي ووســامل تلمرتوطيـ متماملـ الللــا اإلطمليزشـ
والترطاــي واإلســباطي ملاــاعدة القــامم االســتجيفايي وكــذل وســامل للتحقـ ا ا مــن جــيفية البيــا
وتجـراما طتيــز البيــا ااــاي املؤ ـرا الرمياــي املختــارة وســتميفن ثيوا االســتجيفاي الفخصـ
مباــاعدة اااســيفي متا ـ ةرحي ـ  orPSCثطظم ـ ثطدروشــد الــا تاــتخدم الــنتج النمــيفذج لتياــم
تمييف هذه األيوا عل الصعيد اليفطين و تطار وعش حميفع ثيوا الدراسا االستقصامي للقيف
العاملـ عــن طرشـ االســتجيفاي الفخصـ مباــاعدة اااســيفيي اةتــدام مــن الرةــش الثــاين مــن عــام ٨١٠٢ي
تعتزم منظم العمل الدولي التعاون مش عدي دوي من البلدان الختبار تمماطي استخدامتا رتيدا لنفرها
عل طتاو واسش
 - ٣٩وع ــنوة علـ ـ ذلـ ـ ي س ــتعمل منظمـ ـ العم ــل الدوليـ ـ علـ ـ تع ــداي تيفجيت ــا مرجعيـ ـ تع ــافي
للدراس ــا االستقص ــامي للق ــيف العامل ـ م ــن ثج ــل تق ــدع ال ــدعم العمل ـ تإ البل ــدان تنتي ــذ يراس ــا
استقصــامي مصــمم جلمــش املعليفمــا املتعلق ـ العمــل والقــيف العامل ـ وســتيففر هــذه التيفجيتــا طامت ـ
واسع من املعليفما ذا الصل ةفأن القياس (املتاهيم والتعـارشف وتالاـل األسـئل )ي وتيفليـد املؤ ـرا
(التعارشف والتعليما ةفأن االءراأل عـن تالاـل األسـئل ) ومزشـدا مـن الـدعم العـام تنتيـذ الدراسـا
االستقصامي لألسر املعيفي (املمارسا اجليدة تصميم الدراسا االستقصامي واختبارها)
 - ٤١و ــدأل هــذه املـيفاي املختلتـ تيــاال تإ ثن تصــب طقتـ مرجعيـ ــامل وســتل االســتعمال للبلــدان
الــا تاــع تإ تتبيـ املمارســا اجليــدة وث ــدت املعــاشم تنتيــذ استقصــاما األســر املعيفــي الــا طرشتــا
مــن ثجــل قيــاس ت صــاما العمــل والقــيف العامل ـ لــدشتا وسينصــس تركيــز ــدشد عل ـ اااج ـ تإ تميــف
اجلــيفية الرفيعـ والرتيـ واالختبــار علـ الصــعيد الــيفطين لمتالـ قيـ ا ــدأل املتمثــل اطتــاج ةيــا رفيع ـ
اجليفية تليب التلس عل البيـا علـ الصـعيدشن الـيفطين والـدوا وسيتوـمن طفـر هـذه املـيفايي عقـد جلاـ
استثنامي عل هاما املـؤرر الـدوا العفـرشن ـصام ت صـاما العمـل الـذ سـيعقد تفـرشن األول/ثكتـيفةر
 ٨١٠٢ختصل إلذكام اليفع لد البلدان وتعزشز استخدامتا ذه امليفاي
 - ٤٠وعق ــس طف ــر اجملل ــدا الرميا ــي للتيفجيت ــا العمليـ ـ وحميفعـ ـ ثيوا االس ــتجيفاي الفخصـ ـ
مباــاعدة اااســيفي املتعلق ـ الدراســا االستقصــامي للقــيف العامل ـ ي ستف ـرإل منظم ـ العمــل الدولي ـ
خت ـ تنتيــذ ةــر مج ــامل للماــاعدة التقني ـ وةنــام القــدرا اســتنايا تإ التيفجيتــا اجلدشــدة وســيفأل
تؤدع اليفكاال واجلتا املاء األخر تإ املفارك فيتا كيما شتاىن تقدع مزشـد مـن الـدعم تإ البلـدان
سعيتا لتنتيذ املعاشم اجلدشدة عل ثكمل وجل عل الصعيد اليفطين
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داص  -بنا الإدرا وامتساعدة التإنية
ثعقــاي املــؤرر الــدوا التاســش عفــر ـصام ت صــاما العمــل املعقــيفي عــام ٨١٠٣ي جــر
- ٤٨
طدشد ثطفت منظم العمل الدولي لبنام القدرا واملااعدة التقني املبا رة تـدرجييا لـز ية الـيفع املعـاشم
اجلدشــدة وماــاعدة البلــدان عل ـ وعــش ا ت ـ لتنتيــذها ســياو ممارســا ا اليفطني ـ وتفــمل اإلجنــاصا
الرمياـي ـدش ةـر مج منظمـ العمـل الدوليـ للتـدرشس األساسـ علـ ت صـاما القـيف العاملـ ي الــذ
تؤنظمــل ســنيف مركــز التــدرشس الــدوا التــاةش ــاي للتمم ـ مــن تطفــام األكايتي ـ اجلدشــدة إل صــاما
و ل ــين س ــيفو العم ــل اةت ــدام م ــن ٨١٠٥و وتنظ ــيم ع ــدة لق ــا عم ــل تدرشبي ـ تقليميـ ـ التع ــاون م ــش
الفركامي لتامدة ةلدان ثفرشقيا وآسيا واألمرشميت والفرو األوس ومنتق ا ليج وجزر احملي ا اييو
فون عن تنظيم لقا عمل تدرشبي وطني وتقدع املااعدة التقنيـ املبا ـرة تإ البلـدان عمليـ تنتيـذ
املعاشم اجلدشدة
 - 1حكادميية حصا ا وحتليال سوق العمل وحكادميية التنمية الايفية
 - ٤٣عام ٨١٠٥ي والتعاون مش مركز التدرشس الدوا التاةش ملنظم العمل الدوليـ (تيفرشنـيفي تشتاليـا)ي
ثطلقت املنظم ثكايتي ت صاما و لين سيفو العمل املنـيفه عنتـا ثعـنه لتحـل ـل يوريت معليفمـا
تعقــدان ســنيف مــن  ٨١١٩تإ  ٨١٠٤وعرعــت األكايتي ـ
ســيفو العمــل (LMI2ي  )LMI1اللت ـ
اجلدشــدة الــا تــدوم ثســبيفع موــميفن يورة متمامل ـ رامــا مباــارا تعلُّــم منتصــل تاــتتدأل ا تياجــا
خصام ت صاما العمل و لل البيا وكبار املدشرشن وشتمثل ا دأل الرميا لألكايتي تعزشز قـدرة
املقــام األول املمات ــس اإل صــامي اليفطني ـ ي ووصارا
اجلتــا املعني ـ مبنظم ـ العمــل الدولي ـ ي مب ــا ذل ـ
العمــل واليفكــاال ااميفميـ األخــر ي فوــن عــن ممثلـ طقــاا العمــال ومنظمــا ث ــحاي العمــلي مــن
ثجـل يــش وطتيــز وطفـر و ليــل و/ثو تتاــم املعليفمــا عـن ســيفو العمــل مبــا شتما ـ مــش ث ــدت املعــاشم
الدولي لإل صاما ي وعل وجل ا صيفصي من ثجل التيفعي املعاشم اجلدشدة الا اعتمدها املؤرر الدوا
التاسش عفر صام ت صاما العملي وآاثرها
 - ٤٤و عام ٨١٠٥ي تيفرشنيفي ارك ما شقاري  ٩١مفـاركا مـن ييـش منـاط العـات األكايتيـ
الا طؤ ِظنمت اللل اإلطمليزش وكان ميفعيفإل تعميم مراعاة املنظيفر اجلنااين ت صاما العمـل ميفعـيفعا
رميايا ثكايتي عام  ٨١٠٥الا عقد جلاـا منتصـل ملختلـف ماـارا الـتعلم وثطفـ ـندوو
من يراسي خاص املرثة للمااعدة تفجيش مفارك املرثة و عام ٨١٠٦ي طؤظمت األكايتي اللل
ميفســيفكروي كــيف يشت ـيفاري و وــرها  ٣١مفــاركا مــن  ٠٥ةلــدا ثفرشقيــا و عــام ٨١٠٢ي
الترطاــي
طؤظمــت األكايتيـ الللـ اإلطمليزشـ تيفرشنــيفي و وــرها  ٦٥مفــاركا وركــز ماــارا الــتعلم ألكايتي ـ
عــام  ٨١٠٢عل ـ ا تياجــا خ ـصام ت صــاما العمــل و لل ـ البيــا اســتجاة تإ املنح ـ اجلدشــد
الرتكيــز علـ يعــم تطتــاج مؤ ـرا ثهــداأل التنميـ املاــتدام ذا الصــل العمــل النمـ ورثــل ا ــدأل
تعزشــز فتــم البلــدان لإلطــار اجلدشــد ملؤ ـرا ثهــداأل التنمي ـ املاــتدام مبــا ذل ـ ِ ــلتَل النظــام الــدوا
الذ ديتل األمم املتحدة من ثجل الر د اليفطين والعامل ي وتيفسيش املعارأل ةفـأن كيتيـ ر ـد ثهـداأل
و ـا التنميـ املاـتدام املتصــل العمـل النمـ ثخــذا االعتبـار املعــاشم الدوليـ القاممـ لإل صــاما
وجر تعميم مراعاة االعتبارا اجلنااطي وتةراصها املنتاج كلل
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تطار ثكايتي التنمي الرشتيـ
 - ٤٥و عام  ٨١٠٢ثشواي طظمت منظم العمل الدولي يورا
ما شتصل ةقياس ور د العمل النم املناط الرشتيـ وتاـتتدأل ثكايتيـ التنميـ الرشتيـ مفـارك مـن
ال ــدول األعو ــام منظمـ ـ العم ــل الدوليـ ـ ي وال س ــيما املا ــؤول اام ــيفمي وممثلـ ـ العم ــال ومنظم ــا
ث ــحاي العمــل وقــاي منظمـ العمــل الدوليـ اال ـرتاك مــش منظمـ األ ذشـ والزراعـ الــدورا املتعلقـ
إب صــاما العمــل الرشت ـ ي وركــز عل ـ طتــاو وثهــداأل ت صــاما العمــل والعمال ـ املنــاط الرشتي ـ
وااو ـرش (و الزراع ـ ) فوــن عــن مؤ ـرا العمــل النم ـ ومــا شتصــل بــا مــن مؤ ـرا ثهــداأل التنمي ـ
املاتدام استنايا تإ املعـاشم الدوليـ لإل صـاما ي وتتبيـ التعرشـف الـيفطين للمنـاط الرشتيـ وااوـرش
الدراســا االستقصــامي لألســر املعيفــي وتباــي اســتخدام وتتاــم املعليفمــا اإل صــامي ةفــأن العمــل
النم اس املناط الرشتي /ااورش و اس القتاإل الزراع  /م الزراع
 - 2امتساعدة التإنية اإلقليمية وحن رة بنا الإدرا
الترتة املمتدة من عام  ٨١٠٤تإ عـام ٨١٠٢ي طظمـت منظمـ العمـل الدوليـ عـدة لقـا
- ٤٦
عمــل تدرشبي ـ تقليمي ـ تترقــت تإ العنا ــر الرمياــي للمعــاشم اجلدشــدة الــا اعتمــدها املــؤرر الــدوا ـصام
ت صاما العمل وكذل ميفاعيش ثخر ذا ثوليفش عالي ي مبا ذل وةفمل متزاشد ما شتصل العمـل
وعقـد لقـا عمـل تقليميـ جنـيفي ثفرشقيـا (٨١٠٤
النم مـن ـا ثهـداأل التنميـ املاـتدام ؤ
و )٨١٠٥ي والص ـ ()٨١٠٤ي وعم ــان ()٨١٠٤ي وكالي ــدوطيا اجلدش ــدة ()٨١٠٤ي و ــيل ()٨١٠٥ي
وفيجـ ـ ()٨١٠٥ي وك ــيفر اجلنيفةيـ ـ ()٨١٠٥ي وروم ــا ()٨١٠٦ي واطم ــيفك ()٨١٠٢ي ويتيفرشـ ـ تنزاطي ــا
املتحدة ()٨١٠٢ي والياان ()٨١٠٢
 - ٤٢واإلعاف تإ ذل ي قدمت املنظم املااعدة التقني املبا رةي مبا ذل تنظيم لقا العمـل
اليفطني ـ ـ ي وثطفـ ــت التيفعي ـ ـ مـ ــش اإليارة العليـ ــاي وتقـ ــدع املفـ ــيفرة ةفـ ــأن التختـ ــي وتصـ ــميم االسـ ــتبيا
واالختبارا املنتجي ي واألطفت ذا الصل ي تإ البلدان واملناط التالي ثفرشقيا يتيفرش تنزاطيا املتحدةي
والمــامموني وك ــيف يشت ـيفاري ويتيفرش ـ الميفطلــيف الدتقراطي ـ ي ورواطــداي وس ـمالييفني وسيفــيلي والميفطل ــيفي
وليص ي وليايفتيفي ومااي وميفرشفييفسي وميفصامبي ي و ميبياي وصامبيا وآسيا وجزر احملي ا ايي ةروين يار
الانمي وةنلنيشاي وتيففاليفي والص ي وفيج ي وكمبيفي ي ويتيفرش الو الدتقراطي الفعبي ي واكاتاني
وســاميفا (اللرةي ـ )ي وســر الطمــاي والتلب ـ ي وفييــت مي ومــاليز ي وملــدشفي ومنليفليــاي وميا ــاري وطيبــال
واألمرشميتـ ــان تك ـ ـيفايوري وثورو ـ ـيفا ي وارا ـ ـيفا ي وةنمـ ــاي والصاصشـ ــلي وةيفليتيـ ــاي وةـ ــموي وجـ ــزر كاتـ ــاني
واجلمتيفرش ـ الدومينيمي ـ ي والاــلتايوري وســيفرشنامي و ــيل ي و يــا ي وكيفســتارشماي واملماــي ي هنــدوراس
والفرو األوس والال ثفرشقيا تيفطس ومصر

ها  -ال ااكا والتنسيق فيما بني الوكاال
 - ٤٢تيراكا من منظم العمل الدولي األ ي الفدشدة إل صاما العمل والعمال ي ثةرمت الانيفا
األخمة راكا لدعم ةر مج العمل وتعتزم االعتماي عل تل الفراكا لدعم ثطفتتتا املاتقبلي
ـراك اسـرتاتيجي مــش اال ــاي األفرشقـ ي واللجنـ االقتصــايش
 - ٤٩وتنخــر منظمـ العمــل الدوليـ
ألفرشقيــاي واملر ــد االقتصــاي واإل صــام ألفرشقيــا جنــيفي الصــحرام المــص ي ومصــرأل التنميـ األفرشقـ ي
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لدعم تتيفشر ت صاما العمل ثفرشقيا مش الرتكيـز ةيفجـل خـاص علـ اإلطـار اجلدشـد إل صـاما العمـل
ومؤ را ثهداأل التنمي املاتدام ذا الصل العمل النم
ـراك املـرثة للعمـل والعمالـ ( )٩الـا
 - ٥١وعل الصـعيد العـامل ي فـنن منظمـ العمـل الدوليـ عوـيف
ثطفئت عام  ٨١٠٤لتميفن آلي تدعم تنتيذ ث دت معاشم املـؤرر الـدوا ـصام ت صـاما العمـل مـش
الرتكيــز ةفــمل خــاص علـ ث يتتــا إلطتــاج اإل صــاما ذا الصــل ةنـيفإل اجلــنس ويعــت هــذه الفـراك
اليفكــاال الدولي ـ الــا تقــيفم ةــدور خــاص تطتــاج اإل صــاما املتعلق ـ العمــل والعمال ـ ي وه ـ منظم ـ
العمـل الدوليـ والبنـ الـدوا ومنظمـ األ ذشـ والزراعـ ةـدعم مــن مبـايرة البيـا اجلناــاطي ()Data2X
وركــز هــذه الف ـراك البداش ـ عل ـ تــيففم منــص لتبــايل املعــارأل وتعزشــز التناــي األطفــت التجرشبي ـ
لليفكــاال ي وقــد ملاــت ييــش اليفكــاال املعنيـ التامــدة العاليـ ــذا اإلج ـرام وثةــرص هــذا التعــاون مزشــدا مــن
ثوجل التآصر الا تمن تتعيلتا من خنل املزشد من التعاون املبا ر ة اليفكاال وثي هـذا تإ االطتقـال
تإ املر ل ـ الثاطي ـ مــن الف ـراك ي الــا شتمثــل ث ــد العنا ــر الرمياــي لــص مج عملتــا الدراس ـ التجرشبي ـ
املفرتك سر الطما املنيفه عنتا ثعنه
 - ٥٠وفيمــا شتصــل مبيفع ـيفإل العمــل التتــيفع ي ثطلقــت منظمـ العمــل الدولي ـ وةــر مج متتــيفع األمــم
املتحـدة تفـرشن الثـاين/طيففمص  ٨١٠٢ـراك جدشــدة مـن ثجـل تعزشـز وتيفســيش طتـاو القيـاس عـن طرشـ
استقصاما األسـر املعيفـي عـص البلـدان و هـذا الصـديي ثطفـئت وظيتـ مؤقتـ لمبـم اإل صـامي ي
مقر منظم العمل الدولي جنيف وتفمل حاال العمل ذا األوليفشـ اسـتعرار ا ـصا اليفطنيـ
قي ــاس العم ــل التت ــيفع ع ــن طرش ـ الدراس ــا االستقص ــامي لألس ــر املعيف ــي و و دش ــد املمارس ــا اجلي ــدة
وال ــدروس املا ــتتايةو وتطف ــام ة ــر مج يراسـ ـ طرشبيـ ـ ةف ــأن قي ــاس العم ــل التت ــيفع و واملزش ــد م ــن التت ــيفشر
املتــاهيم واملنتج ـ ةلي ـ ــدش يليــل قيــاس العمــل التتــيفع القــامم (منظمـ العمــل الدولي ـ ي )٨١٠٠و
وتتيفشر األيوا العملي املصا ب لنستقصام لدعم التنتيذ القتر وتاع منظم العمل الدولي تإ ثن
توش املماتس اإل صامي اليفطني ختتا لتنتيذ يراسا استقصامي ثو و دا ةفأن العمل التتيفع
الترتة ٨١٨١-٨١٠٢ي من ثجل املفارك ةر مج الدراس التجرشبي املفرتك ة منظم العمل الدوليـ
وةــر مج متتــيفع األمــم املتحــدة ةلي ـ يعــم تتــيفشر ثيوا استقصــام عملي ـ عــن العمــل التتــيفع إلات ـ
تمماطي تيراجتا ةترشق منتظم تطار اإل صاما الرمسي
 - ٥٨و حــال اإل صــاما املتعلق ـ اســتخدام اليفقــتي رل ـ منظم ـ العمــل الدولي ـ ختتــا إلة ـرام
ـراك ــت قيــاية ــعب اإل صــاما ــدأل تإ وعــش واختبــار وســامل مبتمــرة جلمــش البيــا امليفنيفق ـ
والاليم عن استخدام اليفقتي مـش الرتكيـز علـ قيـاس ث ـمال العمـل املـدفيفإل األجـر والعمـل ـم املـدفيفإل
األجري وال سيما تعزشز تتيفشر اإل صاما املتعلق العمـل اإلطتـاج لنسـتخدام الفخصـ والتيف ـل تإ
وعــش مؤ ــر هــدأل التنمي ـ املاــتدام ” ٠-٤-٥طاــب اليفقــت
طتــامج تمــن اســتخدامتا كمــدخن
املخصل لألعمال املنزلي وثعمال الرعاش م املدفيفع األجري حباس اجلنس والعمر واملمان“
 - ٥٣وعنوة عل ذل ي تتعاون منظم العمل الدولي مش تيارة التنمي الدولي اململم املتحـدة لصشتاطيـا
العظم ـ وثشرلنــدا الفــمالي ومــش البن ـ الــدوا لتعزشــز ت ـيفافر البيــا عــن العمــل القــايرة عل ـ تلبي ـ حميفع ـ
متنيفعـ مــن اال تياجــا وال شـزال هــذا التعــاون مرا لــل املبمــرة مــن التتــيفر وســمكز علـ دشــد اجملــاال
__________
(http://data2x.org/partnerships/womens-work-employment/ )٩
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واألطفــت ذا األوليفشـ الراميـ تإ تعزشــز تـيفافر املؤ ـرا الرمياــي ةفــأن العمــل مـش االهتمــام ةفــمل خــاص
البلدان النامي وسييففر ا دأل  ٢من ثهداأل التنمي املاتدام طقت مرجعي رمياي ي لمن التعاون سياع
عل د سيفام تإ تميفشن رهش ثوسش عن اال تياجا من ةيا العمل ومنا رة هذه الرهش

اثلثا  -األن رة التحضريية للم اا الدوت الع اين

ا حصا ا العمل

حلف  -استعااض وحتديث التصنيف الدوت متاكز العمالة مل)ICSE-93
 - 1خلفية وحسباب عملية التنإيح
تف ـرشن األول/ثكتــيفةر ٨١٠٢ي سياــتعرر املــؤرر الــدوا العفــرون ـصام ت صــاما العمــل
- ٥٤
مقرت ــا ةف ــأن وع ــش حميفعـ ـ جدش ــدة م ــن املع ــاشم الدوليـ ـ لإل ص ــاما ع ــن عنق ــا العم ــل وتذا
ـتحل ــل التصــنيف الــدوا ملركــز العمال ـ ( )ICSE-93وشعتــص هــذا التصــنيف
اعتؤمــد هــذه املعــاشمي فاـ ن
الذ اعتمده املؤرر الدوا ا امس عفر ـصام ت صـاما العمـل (املعقـيفي جنيـفي التـرتة مـن ٠٩
تإ  ٨٢كــاطيفن الثاين/شنــاشر )٠٩٩٣ي مبيفجــس قـراره الثالـ ي املعيـ َـار الــدوا ااــاا لإل صــاما عــن هــذا
امليفعـ ـيفإل وشف ــمل ل ــس فئ ــا ثساس ــي فقـ ـ ي وشؤع ـ نـرأل اجملميفع ــا اإل ــارة تإ التميي ــز ةـ ـ وظ ــامف
”العمال ـ املدفيفع ـ األجــر“ مــن ي ـ ي ووظــامف ”العمــل ااــر“ مــن ي ـ ثخــر وقــد ــدر تمليــف
ةتنقيحل املؤرر الدوا التاسش عفر صام ت صـاما العمـل ةليـ معاجلـ عـدي مـن الفـيفا لي مـن ةينتـا
ما شل
عرورة اليفل ييـش ث ـمال العمـل احملـدية القـرار األول للمـؤرر الـدوا التاسـش عفـر
(ث)
ـصام ت صــاما العمــل ــيفل ت صــاما العمــل والعمال ـ واالســتلنل النــاقل للعمــلي وتيراج التعرشــف
األعي للعمال و
(ي) ث يـ وفامــدة التمييــز ةـ العمالـ املدفيفعـ األجــر والعمــل ااــري طظـرا لــز ية عــدي ثطـيفاإل
ترتيبا العمال الا ال تندرج ةاتيفل عمن ث من هات التئت و
(ج) ااـ ــد التا ـ ــل ة ـ ـ العمـ ــل ااـ ــر والعمال ـ ـ املدفيفع ـ ـ األجـ ــري وال سـ ــيما مـ ــا شتعل ـ ـ
أب حاي الفركا املاا العامل ي والعامل التـاةع الـذشن شعملـيفن وفـ ترتيبـا تعاقدشـ ذا طـاةش
طار و
(ي)

اطتباو املعاشم عل

اال العمال م الرمسي ي وال سيما ال العامل

م الرمسي و

تل ــف ثطـ ـيفاإل العمالـ ـ ــم
(ه) اااجـ ـ تإ مزش ــد م ــن التتص ــيل شت ــي تعرش ــف الع ــامل
القياسي ي من قبيل العامل العرعي والعامل ةعقيفي قصمة األجل والعامل املؤقت وامليفمسي ي والعامل
ةعقيفي مل َتل الااعا و
(و) عــرورة وعــش مبــايي تيفجيتي ـ ةفــأن يــش البيــا
املعاشم وتمييتتا لنستخدام عل الصعيد اليفطين
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 - 2الت اور ب نن امتإرتحا و عدادها
 - ٥٥ةليـ ـ املا ــاعدة تع ــداي مقرت ــا لتح ــل ـ نـل التص ــنيف ICSE-93ي ثطف ــأ منظمـ ـ العم ــل
الدولي ـ فرشقــا ع ــامن شتــألف م ــن منتج ـ وماــتخدم ت ص ــاما العمــل واإل ص ــاما االقتصــايش م ــن
وكــاال ميفميـ وطنيـ ييــش املنــاط ووكــاال ميفميـ يوليـ ومنظمــا العمــال وث ــحاي العمــل
الت ــرتة م ــن ث ر/م ــاشيف  ٨١٠٥تإ ثشليفل/س ــبتمص  ٨١٠٢وةلي ـ
وق ــد اجتم ــش ه ــذا الترش ـ ثرة ــش م ـرا
ِ
تيفســيش طتــاو عمليـ التفــاور وااصــيفل علـ تعقيبــا املاــتخدم ةفــأن املقرت ــا الــا وعــعتا الترشـ
العامـ ــلي عقـ ــد منظم ـ ـ العمـ ــل الدولي ـ ـ ثشوـ ــا سلاـ ــل مـ ــن االجتماعـ ــا التحوـ ــمش اإلقليمي ـ ـ ـ ـصام
ت صاما العمل ييش املناط منذ ثواخر عام  ٨١٠٦وطيفال عام  ٨١٠٢وركز هذه االجتماعا
عل ـ كـ نـل مــن ث ي ـ الاــياو اإلقليم ـ واجلــدو التقني ـ للمعــاشم اجلدشــدة املقرت ـ وقــد ؤ ـ نِدي فــرص
عـدة ةلـدان وسيؤاــتعرر مفـروإل املعـاشم قبـل اطعقــاي املـؤرر الـدوا العفـرشن ـصام
الختبـار املقرت ـا
ـ ــبا /فصاشر
ت ص ـ ــاما العم ـ ــل اجتم ـ ــاإل ننن ـ ـ األط ـ ـراأل ـ ـصام مي ـ ــدان ت ص ـ ــاما العم ـ ــل
()٠١
٨١٠٢
 - 3حملة عامة عن امتعايري اجلديدة امتإرتحة
تطار متـاهيم حيـدي املتـاهيم الرمياـي واملتلـما وسـبل التصـنيف املتوـمن
 - ٥٦تؤدمج املقرت ا
املع ــاشم اجلدش ــدة لإل ص ــاما املتعلقـ ـ ةعنق ــا العم ــل والعنص ــر الرمياـ ـ ه ــيف طا ــخ منقحـ ـ م ــن
التصنيف الدوا ملركز العمال ( )ICSE-18توم  ٠١فئا متصل تإ د ما وتمن طميش هذه التئا
وفقا يملَ تصنيف ةدشل تذ شفمل ا يمل األوإي الذ شاتند تإ طـيفإل الاـلت الـا تارسـتا العامـل
ما ــتيفاه األعلـ ـ ــديان الع ــامل ”الت ــاةع “
علـ ـ اليف ــدة االقتص ــايش ال ــا شعم ــل اا ــاباي فئتـ ـ
و ”املاــتقل “ ثمــا ا يمــل الثــايني الــذ شاــتند تإ ط ـيفإل املخــاطر االقتصــايش الــا شتعــرر ــا العامــلي
فيمينز ة ”العامل مقاةل ثجر“ و ”العامل مقاةل رة “ وهذا شفبل التمييز التقليد ة العمل اار
والعمال املدفيفع األجر
 - ٥٢وشؤذكر ثن التئا العفر التصنيف الدوا املقرت ثكثر تتصين من تلـ الـيفارية التصـنيف
الــدوا  ICSE-93وه ـ تفــمل ثرةــش فئــا فرعي ـ مــن العــامل ي ممــا شتــي تعرشــف ترتيبــا العمال ـ ــم
القياسـي تلـ و دشـد فئـا منتصـل للمـالم  -املفـلل للفـركا وفئـ منتصـل للمتعاقـدشن التـاةع
واس ــتؤبق عل ـ الت ــروو ال ـيفارية التص ــنيف ال ــدوا  ICSE-93ة ـ ث ــحاي العم ــل والع ــامل اا ــابم
تعاوطيا املنتج
ا اص والعامل املاا من األسرة والعامل وثؤؤلليت فئ منتصل للعامل
 - ٥٢وكــان مــن الصــعس ةيفجــل خــاص وعــش مقرت ــا لتئ ـ ”املتعاقــدشن التــاةع “ اجلدشــدة فتــؤالم
ـتخدميفن مقاةـل رةـ ي عـن طرشـ معاملـ طارشـ العـايةي شتبعـيفن كيـا
شعورفيفن اليـا أبهنـم ”عـامليفن ما َ
آخ ــر شا ــتتيد اس ــتتاية مبا ــرة م ــن األعم ــال ال ــا شقيفم ــيفن ب ــا وت ــارس س ــيترة ــرحي ثو ع ــمني علـ ـ
ثطفــتتتم“ وهــم تمــا شقـ ندميفن عملتــم خ ـرشن تطــار ترتيبــا تعاقدش ـ ــبيت العمــل ااــر ثو تلمــيفن
وشفـ ـلنليفن عم ــن ط ــار ة ــن ع ــامل ولم ــنتم ال تلم ــيفن س ــيترة ثو س ــلت كاملـ ـ علـ ـ عملت ــم وترك ــز
__________
( )٠١س ــتزوي اللجنـ ـ اال ص ــامي التقرش ــر ال ــذ ط ــيفقا اجتم ــاإل ا ـ ـصامي ومبف ــروإل القـ ـرار و و ــر االجتم ــاإلي ةيف ــتتا واثمـ ـ
رف اجتماعا
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االختبارا اجلارش اليا
اجملميفعا اإل صامي

عدة ةلدان تركيزا دشدا علـ تتـيفشر ثسـاليس لتعرشـف فئـ املتعاقـدشن التـاةع

 - ٥٩والتصنيف الدوا امليف د ملركز العمل املقرت هيف امتداي لتصـنيف مركـز العمالـ ا ـدأل منـل الـيفل
ييش ث مال العملي مبا ذل العمل اإلطتاج لنستخدام الفخص والعمل التتيفع وعمل املتدرة
ــم امل ــدفيفإل األج ــري وك ــذل العمالـ ـ والل ــرر م ــن تص ــنيف مرك ــز العم ــل ه ــيف تات ـ ـ تمماطيـ ـ تع ــداي
ت صاما متاق متاهيميا عن تلـف الاـمان ومـن مصـاير تلتـ ي عيفعـا عـن رمينتـا حملتـا مـن
التصنيف الدوا امليف د ملركز العمل
طميش اإل صاما من ث يراس استقصامي ةعينتا وتؤعورأل التئا
ةترشق تتي تيففم ت صاما منتصل عن األطفت امليفجيفية عمن دوي طظام ااااا القيفمي وخارجل
 - ٦١وترفد التصنيتا اس مركز العمال حميفع امل من املتلما والتئا الا تق ندم معليفما
ثكثر تتصـين عـن يرجـ اسـتقرار ويوام العمـل وهـ تفـمل تعـارشف وفئـا ألطـيفاإل مـن الرتتيبـا تتقـاطش
ـدرج ج نـل هـذه املتلـما اطتظـام معظـم الدراسـا االستقصـامي
مش العدشد مـن فئـا مركـز العمالـ وشؤ َ
للقيف العامل ي لمنل م مفميفل املعاشم اإل صامي املتت عليتا يوليا ولـذل ي ال تاـع املقرت ـا
تإ تــيففم مزشــد مــن اإل صــاما املتيــدة واملتصــل عــن مركــز العمال ـ فحاــسي ةــل تاــع ثشوــا تإ ص ية
ميفاممـ ـ اإل ص ــاما واتا ــاقتا وقاةليتت ــا للمقارطـ ـ يولي ــا علـ ـ ــعيد جيفاط ــس تلتـ ـ تتص ــل الظ ــروأل
التعاقدش و مها من الظروأل الا شؤي العمل من خن ا

اب  -العمل ا االقتصاد غري الامسي
 - ٦٠اعتؤمــد الق ـرار الثــاين املتعل ـ إب صــاما العمال ـ القتــاإل ــم الرمس ـ مــن قبــل املــؤرر الــدوا
ا ــامس عفــر ـصام ت صــاما العمــل عــام  ٠٩٩٣ورــت امليفافق ـ عل ـ املبــايي التيفجيتي ـ املتعلق ـ
التعرشــف اإل صــام للعمالـ ــم الرمسيـ املــؤرر الــدوا الاــاةش عفــر ـصام ت صــاما العمــل املعقــيفي
التــرتة مــن  ٨٤تف ـرشن الثــاين/طيففمص تإ ٣كــاطيفن األول/يشاــمص  ٨١١٣وقــد ث ــدت اعتمــاي الق ـرار األول
املتعل ـ إب صــاما العمــل والعمال ـ واالســتلنل النــاقل للعمــل مــن قبــل امل ـؤرر الــدوا التاســش عفــر ـصام
دوي ت صاما سيفو العملي مما ثنـر علـ التعـارشف اإل صـامي للقتـاإل
ت صاما العمل تليما جذر
م الرمس والعمال م الرمسي ومن املـرج ثشوـا ثن شـؤنر التنقـي املتيفقـش للتصـنيف الـدوا  ICSE-93علـ
التعرشف اإل صام للعمال ـم الرمسيـ وقـد ثي هـذه التليـما ي تإ جاطـس اااجـ تإ ةلـيفرة هـذا العامـل
املتم ليميفن مؤ را مقبيفال من مؤ را ثهدأل التنمي املاتدام ي تإ ظتيفر اج ماس تإ ميفاممـ تعـارشف
القتــاإل ــم الرمسـ والعمالـ ــم الرمسيـ مــش ث ــدت التتــيفرا وكاطــت هــذه اااجـ تإ امليفاممـ ثشوــا ث ــد
االستنتاجا الرمياي لنجتماإل الثاين عفر لترش ا صام املعين إب صاما القتاإل م الرمس (فرشـ ي ـ )
الذ ؤعقد جنيف شيفم  ٨و  ٣تفرشن األول/ثكتيفةر ٨١٠٢
 - ٦٨وســتق ندم منظمـ العمــل الدوليـ ورقـ مناقفـ املــؤرر الــدوا العفـرشن ـصام ت صــاما العمــل
تـ ِ
ـيفجز فيتــا املفــاكل املعروفـ املتعلقـ القـرار الــذ اعتمــده املــؤرر ا ــامس عفــر ـصام ت صــاما العمــل
واملبايي التيفجيتي الا واف عليتا املؤرر الاـاةش عفـر ـصام ت صـاما العمـل وسـتحدي منظمـ العمـل
الدولي ثشوا سبن تتي تتيفشر وتعدشل اإلطار اإل صام للقتاإل م الرمس والعمال م الرمسي من ثجل
ميفاممتــل مــش متتــيفم العمــل علـ النحــيف احملــدي القـرار الــذ اعتمــد املــؤرر الــدوا التاســش عفــر ـصام
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ت صــاما العمــل وعملي ـ التنقــي احملتمل ـ للتصــنيف الــدوا  ICSE-93وســتلتمس اليفرق ـ التيفجيــل ةفــأن
ما شتعل أبفول الابل لمتال ت راص تقدم العمل املتليفي
ا يارا املقرت

جيم  -حصا ا العمل ا الايف و حصا ا العمل ا قراع الزراعة
 - ٦٣ا ــر منظم ـ العمــل الدولي ـ ومنظم ـ األ ذش ـ والزراع ـ إبعــداي ورق ـ رف ـ اجتماعــا ســتق ودوم
ثنن ــام امل ــؤرر ال ــدوا العفـ ـرشن ـ ـصام ت ص ــاما العم ــل وستؤقا ــم اليفرقـ ـ تإ جـ ـزثشني األول شرك ــز عل ـ ـ
ت صاما العمل الرشف والثاين عل ت صاما العمل قتاإل الزراع وأييت هذا امليفعيفإل اليفقت
املناس ــس رام ــاي فم ــن املب ــايي التيفجيتيـ ـ الرميا ــي تط ــار ر ــد ثه ــداأل التنمي ـ املا ــتدام التأك ــد م ــن
ثالن شتخلف ث د عـن الركـسي وهـذا شفـمل التأكـد مـن تيفصشـش املؤ ـرا املتيـدة ليفاعـع الاياسـا تيفصشعـا
مناســبا اــس املنتق ـ اجللرافي ـ (رشتي  /و ـرش ) والصــناع وشعمــس ميفع ـيفإل ”الرشــف“ ت صــاما
العم ــل تيفصش ــش األراعـ ـ اليفطنيـ ـ تإ من ــاط يون وطنيـ ـ منتص ــل و ــم متداخلـ ـ ا ــس حميفعـ ـ مع ــاشم
التعرشف املتبق ( ورش /رشتي )ي والا تمن تيفصشش اليفظامف وثطفت العمـل واألسـر املعيفـي عليتـا ومـن
ي ـ ثخــر ي تفــم ت صــاما العمــل قتــاإل الزراع ـ تإ تصــنيف قتــاع اــس القتــاع الزراع ـ
و ـم الزراعـ ي ممـا شاــم ةرتميـز اليفظــامف وثطفـت العمــل (ومنتـا العمــل إلطتـاج ث ذشـ المتـاأل) اــس
القتاإل الزراع ثو م الزراع
 - ٦٤و ـ ثن امليفعــيفع مرتاةتــان ألســباي تتعل ـ امليفقــش اجلل ـرا التقليــد للزراع ـ ي فــنن ك ـنن
منتما منتصل ةصيفرة كبمة عن ا خر من النا ي املتاهيمي ومـن يـ القيـاس وشتـر تعـداي كفـيفأل
متصل عن ت صاما العمـل اـس كـل مـن املنـاط الرشتيـ وااوـرش و اـس القتـاع الزراعـ و ـم
الزراع د فرشدة مـا شتعلـ القيـاس استقصـاما األسـر املعيفـي وستاـع ورقـ املناقفـ تإ
تصـميم
حب هذه املاامل واقرتا خيارا ثولي ةفأن املبايي التيفجيتي استنايا تإ ثفوـل املمارسـا
البل ـ ــداني وك ـ ــذل اس ـ ــتنايا تإ طت ـ ــامج االختب ـ ــار التجـ ـ ـرشيب للدراسـ ـ ـ
العين ـ ــا وتص ـ ــميم االس ـ ــتبيا
االستقصامي للقيف العامل ي مش التماس التيفجيل من املؤرر الدوا العفرشن صام ت صاما العمل

رابعا  -النإاط امتراوحة للمناق ة
 - ٦٥اللجنة االحصائية مدعوة ىل ما يليت
اإلعو وااب ع وون دعمه ووا للتنفي ووذ الواسو و النر وواق عل ووى الص ووعيدين ال وووطين وال وودوت
(ث)
للمعايري اجلديدة اليت اعتمدها امت اا الودوت و ا حصوا ا العمول بغيوة حتسوني حمهيوة حصوا ا
العمول وسووق العمول مبوا يتويح الاصود الوثيووق لغوات حهودا التنميوة امتسوتدامة اا الصولة ابلعموول
الالئق ا طار خمتلف األهدا  ،وال سيما اهلدفني  ٥و ٨؛
(ي) التنويه ابلتإودم الوذي ححازتوه منظموة العمول الدوليوة ،ابلتعواون مو اجلهوا امتهتموة
موون مكاتو حصووائية وطنيووة ووكوواال دوليووة وشوواكا آخوواين ا التنميووة ،ا وضو منهجيووا قائمووة
علوى األدلووة وتوجيهوا عمليووة وحدوا خاصووة ابلدراسوا االستإصووائية ميكوون بواسورتها دعووم تنفيووذ
اإلطار اجلديد إلحصا ا العمل ومإاييس االستغالص الناق للعمل؛
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(ج) ت ووجي امتكاتو و اإلحص ووائية الوطني ووة والوك وواال الدولي ووة عل ووى ب وودا االهتم ووام
ابلتعاون م منظمة العمل الدولية ا جواا مزيود مون االختبوارا للمنهجيوا بغيوة وضو توجيهوا
عمليووة حم ّدث ووة لإي ووا حن وورة م وون قبي وول العموول التر وووعي والعم وول اإلنتوواجي لالس ووتمدام ال مص ووي
ومسائل خمتارة تتعلوق بعالقوة العمول مون قبيول تعايوف امتتعاقودين التوابعني وقيوا امتو هال التعليميوة
وحوجه عدم توافق امتهارا م احتياجا سوق العمل؛
(ي) دعم بد تنفيذ بواانمج شوامل اتبو متنظموة العمول الدوليوة لتإودم امتسواعدة التإنيوة
وبنووا الإوودرا ا وواص حصووا ا العموول والإوووى العاملووة وت ووجي ال وواكا ا التنميووة والوكوواال
الدوليووة علووى اإلسووهام ا ه ووذا اجلهوود موون خ ووالص التعوواون والتنفيووذ امتنس ووق ا مووا يتصوول ابمتص ووادر
اإلحصائية اا الصلة؛
(ه) التنويووه ابلعموول امتنهجووي وعمليووة الت وواور الواسووعة النروواق اللووذين تضوورل هبمووا
منظمة العمل الدولية علوى الصوعيدين اإلقليموي والودوت ا طوار التحضوري للمو اا الودوت الع واين
ا حصا ا العمل الذي سيُعإد ا جنيف ا ت اين األوص/حكتوبا 2١1٨؛

بدا آرائهوا ب ونن التنإيحوا امتإرتحوة اهلادفوة ىل حتوديث التصونيف الودوت متاكوز
(و)
العمالة وت جي امت اركة الفاعلة ا حصا ا العمل مون امتكاتو اإلحصوائية الوطنيوة ووزارا
العمل وكذلك الوكاال الدولية ا امت اا الدوت الع اين ا حصا ا العمل الوذي سويُعإد ا
جنيف ا ت اين األوص/حكتوبا 2١1٨؛

(ص) أتييوود االق ورتا الووداعي ىل اسووتعااض امتبوواد التوجيهيووة وامتعووايري الإائمووة امتتعلإووة
إبحصا ا الإراع غري الامسي والعمالة غري الامسية ابلتنسيق الوثيق م فايق دهلي امتعين إبحصا ا
الإراع غري الامسي.
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