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                اللجنة اإلحصائية
                 التاسعة واألربعون       الدورة 

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦

 *)س( من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
                                    بنووود للمناق ووة وااوواا الإوواارت  حصووا ا  

               العمل والعمالة
   

                                                                 تإايا منظمة العمل الدولية ب ونن ححودا التروورا  ا  واص  حصوا ا  العمول   
         والعمالة

  
                    مذكاة من األمني العام  

                              واملمارسـا  الاـاةق ي شتفـرأل األمـ       ٨٨٢ /    ٨١٠٢                                  وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتمـاع   
                                                                                        العام أبن حييل تقرشر منظم  العمـل الدوليـ  ةفـأن ث ـدت التتـيفرا    حـال ت صـاما  العمـل والعمالـ   

                                                                   اإلطار اجلدشـد إل صـاما  العمـل ومقـاشيس االسـتلنل النـاقل للعمـل الـا اعتمـدها                  وشصف هذا التقرشر 
             ي وآاثرهـا علــ      ٨١٠٣                                                                املـؤرر الـدوا التاسـش عفـر  ــصام ت صـاما  العمـل الـذ  عقــد   جنيـف   عـام 

  م                                                                                          الــنظم اليفطنيــ  إل صــاما  العمــل والقــيف  العاملــ ي وث يتتــا لليففــام املتتلبــا  مــن البيــا   لر ــد التقــد
                     تعزشــز النمــيف االقتصــاي   ”                                       مــن ثهــداأل التنميــ  املاــتدام  الــذ  شــنل علــ     ٢                   احملــرص  ــيفي  قيــ  ا ــدأل 

   ٥      وا ـدأل    “                                                                                 املتري والفامل للجميش واملاـتدامي والعمالـ  الماملـ  واملنتجـ ي وتـيففم العمـل النمـ  للجميـش
                         وشاـل  الوـيفم ثشوـا علـ   “                                              قي  املااواة ة  اجلنا  ورم  كل الناـام والتتيـا  ”             الذ  شنل عل  

                                                                                          ةر مج منظم  العمل الدولي  لنختبارا  املنتجيـ ي ووعـش التيفجيتـا ي وةنـام القـدرا ي وتقـدع املاـاعدة 
                                                                                         التقنيــ ي وثطفــت  التناــي  املوــتلش بــا فيمــا ةــ  اليفكــاال  لــدعم تمييــف املعــاشم اجلدشــدة واعتمايهــا علــ  

                                             خــمة   تطــار التحوــم للمــؤرر الــدوا العفــرشن املقــرر                                          طتــاو واســش  وشعــرر التقرشــر كــذل  التتــيفرا  األ
                                                         ي مبا   ذل  املقرت ا  الرمياي  ةصدي حميفع  من املعـاشم الدوليـ      ٨١٠٢                         عقده   تفرشن األول/ثكتيفةر 

                                    ؤ                             و                    لإل صـاما  املتعلقـ  ةعنقـا  العمــل الـا سـيؤنظر املــؤرر   اعتمايهـاي لتحـل  ــلو التصـنيف الـدوا ملركــز 
                                                                              (  واللجنـ  مـدعيفة تإ تةـدام آرامتـا ةفــأن التقـدم الـذ  ث رصتـل منظمـ  العمـل الدوليــ ي   ICS   E -93         العمالـ  )

ي عل  النحيف املنصيفص عليل   التقرة                   من هذا التقرشر     ٦٥                                   ن                                 وتقدع تيفجيتا  ةفأن ةر مج العمل املب ن
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                                                                 تإايا منظمة العمل الدولية ب ونن ححودا التروورا  ا  واص  حصوا ا  العمول   
         والعمالة

  
      مإدمة -    حوال  

                                                                          شتمثــل هــدأل هــذا التقرشــر   تطــنإل اللجنــ  اإل صــامي  علــ  ث ــدت مــا تيف ــلت تليــل منظمــ   -   ٠
                                                                                                العمل الدولي    حال ت صاما  العمل والعمال   وشركز التقرشر ةصت  خا   عل  النتامج الرمياي  للمؤرر 

             تفرشن األول/    ٠٠   تإ    ٨         الترتة من                                             ؤِ           الدوا التاسش عفر  صام ت صاما  العمل الذ  عؤِقد   جنيف  
                                                                         ي واألطفت  الا توتلش با املنظمـ  ملتاةعتـلي وكـذل  ث ـدت التتـيفرا    تطـار التحوـم     ٨١٠٣       ثكتيفةر 

       ٨١٠٢                  تفرشن األول/ثكتيفةر     ٠٩   تإ     ٠١                                                  للمؤرر الدوا العفرشن املقرر عقده   جنيف   الترتة من 
      ٨١٠٣                                ا الراةعــــــــ  واألرةعــــــــ  املعقــــــــيفية   عــــــــام       ؤ                           وكمــــــــا ثؤةللــــــــت اللجنــــــــ  اإل صــــــــامي    يور ــــــــ -   ٨

                                                                 (ي  قــا املـــؤرر الــدوا التاســش عفـــر معــاشم ت صــامي  منقحـــ  للعمــل والعمالـــ           E/CN.     3/2013/17      )اطظــر
                  نتـيف  علـ  آاثر متمـ                                                                     واالستلنل الناقل للعملي واعتمدها  وثيخلت املعـاشم اجلدشـدة عـدة منظـيفرا  ت

                                                                                          عل  الصامج الرمسي  إل صاما  العمل والقيف  العاملـ    ييـش ثءـام العـات  وتفـمل االةتمـارا  الرمياـي  
                                                شفـــمل ييـــش األطفـــت  املنتجـــ  املدفيفعـــ  األجـــر و ـــم املدفيفعـــ    “      العمـــل ”                       وعـــش تعرشـــف ت صـــام  ملتتـــيفم 

                                  مــن العمــلو ووعــش تعرشــف ثعــي  للعمالــ                                                   األجــرو وتطــار قــامم علــ  األطفــت  حيــدي لاــ  ث ــمال  تلتــ 
لـــ  ملعــــدل  “                    عمـــل مقاةـــل ثجـــر ثو رةـــ  ”         اعتبارهـــا                                          ِن        و ومقــــاشيس جدشـــدة لنســـتلنل النـــاقل للعمـــل مممِن

                                                                                  البتالـــ و وتعـــارشف منتصـــل  ومؤ ـــرا  رمياـــي  أل ـــمال العمـــل  ـــم املـــدفيفإل األجـــري مبـــا   ذلـــ  العمـــل 
                                      املتدرة   م املدفيفإل األجرو وتقدع تيفجيتا                                                اإلطتاج  لنستخدام الفخص ي والعمل التتيفع ي وعمل 

ـــدعم البلـــدان   وعـــش طظـــام متاـــ  إل صـــاما  ا                         وســـيفو العمـــل مـــن ثجـــل تلبيـــ        لعمـــل                                                 عامـــ  مصـــمم  ل
                                                             التلبا  املتعلق  اال تياجا  من البيا   املتيفاترة واألكثر هيملي  

                    طفـــام حميفعـــ   ـــامل  مـــن                                                         وأتيت هـــذه التليـــما  اســـتجاة   للـــدعيفا  املتمـــررة منـــذ صمـــن طيفشـــل إل -   ٣
                                                                                   اإل صـــاما  عـــن العمـــل قـــايرة علـــ  التـــأنم   طامتـــ  واســـع  مـــن الاياســـا  االقتصـــايش  واالجتماعيـــ ي 

                                                                                    ذل  الاياسا  املتعلق  التنمي  والنميف عل  ماتيف  االقتصاي المل ي وخل  فرص العمل واإليماج       مبا
                                          اواة ةـ  اجلناـ ي وفقـر األسـر املعيفـي  ورفاهتــاي                                                    سـيفو العمـلي وتنميـ  املـيفاري البفـرش  والتـدرشسي واملاـ

                                   والتنمي  اجملتمعي ي واملفارك  املدطي  
                                                                             وسيؤي  تنتيذ املعاشم   اليفقت احملدي تإ تلبيـ  اااجـ  تإ وعـش مؤ ـرا  ثيو   تطـار ختـ   -   ٤

          الــيفارية          اــتدام                                              وتطــار املؤ ــرا  العامليــ  ألهــداأل و ــا   التنميــ  امل   (٠ )    ٨١٣١                      التنميــ  املاــتدام  لعــام 
            مبيفجـس قرارهـا       ٨١٠٢          ريفص/شيفليل    ٦                             الذ  اعتمدتل اجلمعي  العام          ٨١٣١                           خت  التنمي  املاتدام  لعام

                                                                                وشدعيف تطار املؤ را  هذا تإ تات   ةيا   ثفول عـن العمـل والعمالـ  واالسـتلنل النـاقل    ٣٠٣ /  ٢٠
     الــذ     ٢                                                                          للعمــل   مــا شتعلــ  ةعــدي مــن املؤ ــرا  ذا   ــل  العمــل النمــ ي وال ســيما   تطــار ا ــدأل 

            نتجـ ي وتـيففم                                                                         تعزشز النميف االقتصاي  املتري والفامل للجميش واملاتدامي والعمال  الماملـ  وامل ”        شنل عل  
      قيـ   ”             الذ  شنل عل     ٥                                          ولمن   تطار ثهداأل ثخر  ثشوا  من قبيل ا دأل    “                  العمل النم  للجميش

                                                   وسيؤي  تنتيذ املتاهيم اجلدشدة تإ تعزشز ثطر عامليـ   “                                        املااواة ة  اجلنا  ورم  كل الناام والتتيا 
__________ 

    ٠ /  ٢١                   قرار اجلمعي  العام    (٠ ) 
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                           وحميفعـــ  ااـــد األيمل مـــن املؤ ـــرا                                                         ثخـــر  مثـــل تطـــار منظمـــ  العمـــل الدوليـــ  ملؤ ـــرا  العمـــل النمـــ ي
                                         اجلنااطي ي واملؤ را  املتعلق  جبيفية العمال  

                                                                              ويعمـــا لتنتيـــذ املعـــاشم اجلدشـــدةي ثطلقـــت منظمـــ  العمـــل الدوليـــ  عـــدة مبـــايرا  تلتـــ  ميفاعـــيش  -   ٥
                                                                                        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 

                                اال  اإل صامي  ذا  الصل ي وال سيما                                                       والتفجيش عل  اتباإل هنج منا    تمييتتا وتنتيذها   ييش اجمل
                                                                                   اإل صاما  االقتصايش ي واإل صاما  املتعلق  استخدام اليفقتي واإل صاما  اجلنااطي ي واإل صاما  

                                   الزراعي  والرشتي ي وت صاما  التقر 
                                                                      و  طتــــس اليفقــــتي تقــــيفم املنظمــــ  مبجميفعــــ  مــــن األطفــــت  ذا  الصــــل    حــــال وعــــش املنــــاهج  -   ٦

                                                                        و     من ثةرص تل  األطفت  استعرار التصنيف الدوا ملركز العمال ي مبا   ذل  تصنيف  دوت من            واملعاشم  و 
                                                                                   املقـــرر مناقفـــتل العتمـــايه   املـــؤرر الـــدوا العفـــرشن  ـــصام ت صـــاما  العمـــل املقـــرر عقـــده   جنيـــف   

          القتاإل  م      ما     إب صا                                            جنيفي واالجتماإل الثاين عفر لترش  ي   املعين       ٨١٠٢                  تفرشن األول/ثكتيفةر 
                           وةقـدر اإلممـاني ا التمـاس     ٨١٠٢                  تفرشن األول/ثكتـيفةر    ٣  و    ٨            ؤِ                 الرمس  الذ  عؤِقد   جنيف   شيفم  

                                                                                         ثوجل آتصر ة  حاال  التنمي  املختلت  لوـمان االتاـاو ةـ  املعـاشم والتيفجيتـا  الصـايرة وتياـم التنتيـذ 
                  عل  الصعيد اليفطين 

                                               ما  العمـــل والعمالـــ ي وعـــعت املنظمـــ  ةـــر مج عمـــل لـــدعم                            ولمتالـــ  االتاـــاو   ميـــدان ت صـــا -   ٢
                                                                                      تيمــاج ث ــدت املعــاشم واألطفــت  املتعلقــ  ةيفعــش التيفجيتــا    تعزشــز ةنــام قــدرا  اليفكــاال  اإل صــامي   
نــ  مــن قبيــل األكايتيــ  الاــنيفش  إل صــاما  و لــين   ــد ذلــ  التعــل    ــيفرة ةــرامج تــدرشس  دو    و                                 و                                           وطاو

                                           ي والــا ستيفا ــل خدمــ  البلــدان علــ  مــد  الاــنيفا      ٨١٠٥             ول مــرة   عــام                     ســيفو العمــل الــا عقــد  أل
                                                                                      القايم  من خنل تبايل ث دت املعارأل واملنتجـا ي مبـا   ذلـ  التيفجيتـا  واملعـاشم واأليوا  الصـايرة 

َ                                     دشثا الا سيفأل تؤدرَج   ثطفت  التدرشس واملااعدة التقني                   ؤ 
                                      ؤ     التـــرإل الثـــاين شصـــف )ث( ثهـــم التليـــما  الـــا ثؤيخلـــت                                       وقـــد ا تنظـــيم التقرشـــر علـــ  النحـــيف التـــاا  -   ٢

ـــــــاقل للعمـــــــلو  ـــــــد )األول(  ـــــــيفل ت صـــــــاما  العمـــــــل والعمالـــــــ  واالســـــــتلنل الن                                                                            مبيفجـــــــس القـــــــرار اجلدش
                                                                               ةـــر مج منظمـــ  العمـــل الدوليـــ  لنختبـــارا  التجرشبيـــ  املنتجيـــ و و )ج( وعـــش تيفجيتـــا  عمليـــ      )ي(  و

                                                  استقصــاما و و )ي( ةنـام القـدرا  واملاـاعدة التقنيــ و و                                         الستقصـاما  القـيف  العاملـ  ومــا شتصـل بـا مـن
                                                                                              )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 

         ( و دشثــــل   ICSE    -93                                                                  ا   ذلـــ  امليفعــــيفإل الرمياـــ  املتعلــــ  اســـتعرار التصــــنيف الـــدوا ملركــــز العمالـــ  ) مبـــ
                                                                                        واعتمايه  وتفمل امليفاعيش األخر  الـا سيناقفـتا املـؤرر التحاـينا  املنتجيـ  ملؤ ـرا  املاـتيف  الثالـ  

                     صـاما  املتعلقـ  املـؤهن                                                                 املقرت   خبصيفص هـدأل التنميـ  املاـتدام  املتعلـ  ةتـيففم العمـل النمـ ي واإل 
                                                                                          التعليميــ  وعــدم تيفافــ  املتــارا  مــش ا تياجــا  ســيفو العمــلي وا جــرة الدوليــ  لليــد العاملــ ي وت صــاما  
                                                                                        العمل   الرشفي وت صاما  العمل   قتاإل الزراع ي والعمل القار ي والعمل   االقتصاي  م الرمسـ ي 

              والتعاوطيا   
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                                               تغالص النواق  للعمول ملامتو اا الودوت التاسو  ع وا  و ا                     العمل والعمالة واالسو -     اثنيا  
                حصا ا  العمل(

                                           االبتكارا  الائيسية النامجة عن امتعايري اجلديدة -    حلف  
                                                                                  املعاشم املبين    القرار األول  يفل ت صاما  العمل والعمال  واالسـتلنل النـاقل للعمـل الـذ   -   ٩

       ـــل  ـــل       ٨١٠٣                                  ت صـــاما  العمـــل   تفـــرشن األول/اكتـــيفةر                                    اعتمـــده املـــؤرر الـــدوا التاســـش عفـــر  ـــصام 
                                                             واملبـــايي التيفجيتيـــ  ذا  الصـــل  الـــا ثي  يورا  امســـا اعتبارهـــا مرجعـــا       ٠٩٢٨                     املعـــاشم املعتمـــدة   عـــام 

     ن                   ووسنـعت املعـاشم اجلدشـدة  (٨ ) (    ٨١٠٣                                                          للصامج اليفطنيـ  إل صـاما  القـيف  العاملـ  )منظمـ  العمـل الدوليـ  
                                                          ةدرجــ  كبــمة مــن خــنل االعــرتاأل اااجــ  تإ تعــداي ت صــاما  ةفــأن  تلــف                     طتــاو ت صــاما  العمــل

                                                                                   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 ) (    ٨١١٢                                                     فأن قياس وقت العملي وعمل األطتال )منظم  العمل الدولي         احملدن  ة
 

                         طار العمل وحشكاص العمل -   1 
                                                                                   تتمثل املنم  الرمياي  للمعاشم اجلدشدة   تيراج ثول تعرشـف ت صـام  متتـ  عليـل يوليـا ملتتـيفم  -    ٠١
                                                                           شتيفافـــ  مـــش طتـــاو  ـــدوي اإلطتـــاج العـــامي وتطـــار تيـــز ةـــ   تلـــف ث ـــمال العمـــل لـــدعم تعـــداي    “     العمـــل ”

                                                                           ت صـــاما  منتصـــل  ةفـــأن كـــل منتـــا  اـــس اااجـــ  لنسرت ـــاي بـــا   طامتـــ  واســـع  مـــن الاياســـا  
                                                                                       االقتصايش  واالجتماعي  والاياسا  املتعلق  ةايفو العمل  وشصنف ذل  اإلطار ييش األطفت  اإلطتاجي  

                                                                                            ث مال  تلت  من العمل استنايا تإ اللرر النتام  األساس  لإلطتاج وطبيع  املعامل  الا شقيفم عليتا   تإ
                                                                                         التبايل  وحيدي اإلطار لا  ث مال متماشزة من العمل  العمال ي والعمل اإلطتاج  لنستخدام الفخص 

                         التتــيفع ي وعمــل املتــدرة   ــم                                                               )مبــا   ذلــ  تطتــاج الاــلش وا ــدما  لنســتخدام النتــام  ا ــاص(ي والعمــل
                                                                                      املدفيفإل األجري وفئ  متبقي  تفمل األ مال األخر  من العمل مثل العمل اإللزام   م املدفيفإل األجر 

                                                                                      وث د املبايي املتم  الا شاتند تليتا هذا اإلطار القـامم علـ  األطفـت  هـيف ثن ث ـمال العمـل ا ماـ   -    ٠٠
                                                   تمن ثن شفتلل األ خاص    مل وا ـد ثو عـدة ث ـمال مـن                                   احملدية منتصل  عن ةعوتا ةعواي ومش ذل

                                                                                        العمل خنل فرتة مرجعي  معين   وطتيج  لذل ي تمن التعبم ةفمل  امل عن مفارك  األ خاص وماا ا م 
                                                                                    وظـــروأل عملتـــم   العمالـــ ي والعمـــل اإلطتـــاج  لنســـتخدام الفخصـــ ي والعمـــل التتـــيفع ي فوـــن عـــن يراســـ  

                                                     لعمل تل   وهذا األمر ت شمن مممنا    ظل املعاشم الااةق                     التتاعن  ة  ث مال ا
 

__________ 

-   http://ilo.org/global/statistics                                -and   -databases/meetings                  -and                    علــ  امليفقــش الفــبم                         تمــن االطــنإل علــ  طــل القــرار   (٨ ) 

events/inte           rnational         -conference          -of  -labour      -statisticians/              19  /WCMS_      230304      /lang     --en/index.htm               
                                       صـــــــــــــــاما  عمـــــــــــــــل األطتـــــــــــــــال علـــــــــــــــ  امليفقـــــــــــــــش الفـــــــــــــــبم                             االطـــــــــــــــنإل علـــــــــــــــ  طـــــــــــــــل القـــــــــــــــرار املتعلـــــــــــــــ  إب    تمـــــــــــــــن   (٣ ) 

http://www.ilo.org/global/statistics                                    -and   -databases/standards                   -and   -guidelines/resolutions                      -adopted       -by  -

international             -conferences           -of  -labour      -statisticians/lang                  --en/index.htm               

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm
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                              العمالة واالستغالص الناق  للعمل -   2 
           العمـل لقـام  ” ؤ  و                                                                      تؤعروأل العمال    املعاشم اجلدشدة تعرشتا ثعي ي مقارطـ  املعـاشم الاـاةق ي وهـيف ثهنـا  -    ٠٨

                            تاج سلش  صص  األساس لنستخدام                                              وشاتبعد هذا التعرشف األطفت  املوتلش با   إلط “          ثجر ثو رة 
                                                                                       النتــام  ا ــاص مــن جاطــس األســرة املعيفــي  ثو العاملــ ي والعمــل التتــيفع  لصــاع املنظمــا ي وةعــ  ثطــيفاإل 
                                                                                 العمــل التتــيفع  املبا ــري وعمـــل املتــدرة   ــم املـــدفيفإل األجــري وهــ  ثطفـــت  تنوــيف  ا ن  ــت متـــاهيم 

                                       تـــيفع ي وعمـــل املتـــدرة   ـــم املـــدفيفإل األجـــري علـــ                                           العمـــل اإلطتـــاج  لنســـتخدام الفخصـــ ي والعمـــل الت
                                                                                التــيفاا  والعمالــ ي ةتعرشتتــا األعــي ي ال تــزال هــ  املرجــش   تصــنيف األ ــخاص   ســن العمــل  اــس 
                                                                                        مركـــزهم   القـــيف  العاملـــ ي وإلطتـــاج حميفعـــ  اإل صـــاما  املتعلقـــ  القـــيف  العاملـــ   وســـيتي  هـــذا التنقـــي  

                                                           طي  ااصيفل عل  فرص العمل الا تدر يخن وشيفجل الاياسا  الرامي                              الر د عل  ءيف ثكثر  دشدا إلمما
                                                                                          تإ خل  فرص العمل  وكما جر  التأكيد   خت  ثهداأل التنمي  املاتدام ي فايدعم ثشوا تقييم التقدم 
                                                                                    التعلـــ  احملـــرص ءـــيف تقلــــيل التجـــيفا  املتعلقـــ  اإليمــــاج   ســـيفو العمـــل ةــــ  التئـــا  ذا  األوليفشـــ    حــــال 

                                                                                    ا ي مثل  الناام والرجالي والفباي والبالل ي وسمان الرشف وسمان ااوري و مها من التئا        الاياس
                                                       ؤ                        ثمــا تعرشــف البتالــ  فظــل كمــا هــيف  تال ثن عــديا مــن التنقيحــا  ثؤيخــل علــ  عمليــ  قياســتا مــن  -    ٠٣

        لقاةليـــ                                                                                 قبيـــل تصالـــ  خيـــار اســـتبعاي معيـــار البحـــ  عـــن عمـــل   ةعـــ  الاـــياقا ي وردشـــد التـــرتة املرجعيـــ  
                                        ؤ                                              االلتحاو العمل  واألهم من ذل  ثن البتال  مؤدرج  ا ن اعتبارها وا دة من عدة مقاشيس لنسـتلنل 
                                                                                                الناقل للعمل الا تفمل ثشوا العمال  الناقص  املرتبت  الزمن والقيفة العامل  احملتملـ   والتئـ  األخـمة هـ  

                                   شن شبــدون اهتمامــا ةاــيفو العمــل ولمــنتم                                               فئــ   ــدية  ــدشثا تفــمل األ ــخاص  ــم امللتحقــ  ةعمــل الــذ
                                                                              شاـــتيففيفن المامـــل معـــاشم التصـــنيف عـــمن العـــاطل  عـــن العمـــل  وشفـــمل ذلـــ ي علـــ  ســـبيل املثـــالي   ال

                                                                                     البا ث  عن عمل احملبت  واأل خاص ا خرشن الذشن قد شيفاجتيفن حميفع  متنيفع  من العيفام  الفخصي  
                                          طيـــ  و ـــيف م تإ ســـيفو العمـــل  وللـــرر طفـــر البيـــا                                        االجتماعيـــ  ثو االقتصـــايش  الـــا  ـــد مـــن تمما   ثو

ِ                                                 اإل صامي ي وؤِععت حميفعـ  جدشـدة مـن املقـاشيس لنسـتلنل النـاقل للعمـلي               ي لتعزشـز ر ـد  UL  1 -UL  4           ؤ
                                                                                    التلــما    ثســيفاو العمــل علــ  ءــيف ثكثــر الــيفال ممــا تمــن ملعــدل البتالــ  و ــده  قيقــلي وللتعبــم ةصــيفرة 

                                                               اط  ااوـرش  واملنـاط  الرشتيـ ي والناـام والرجـالي والفـباي والبـالل ي                           ثفول عن ثوجـل االخـتنأل ةـ  املنـ
                                          والتئا  األخر  ذا  األوليفش    حال الاياسا  

 
     األجا        امتدفوع    غري       العمل       حشكاص -   3 

                تعــارشف ت صــامي         املعــاشم  َ     ثَيخلــت       األجــري        املــدفيفإل     ــم       العمــل       أل ــمال        المامــل        القيــاس      لــدعم -    ٠٤
        والعمل         الفخص ي          لنستخدام         اإلطتاج             ةفأن العمل        رمياي          ومؤ را         ثساسي       قياس          وتيفجيتا        جدشدة

      األجر                    املتدرة   م املدفيفإل      وعمل          التتيفع ي
       وتـيففم       الاـلش                 املوـتلش بـا إلطتـاج        األطفت      ييش        الفخص           لنستخدام         اإلطتاج        العمل       وشلت  -    ٠٥

    ثن    مـن       الـر م      وعل            العامل     ثو         املعيفي        األسرة      جاطس    من      ا اص          لنستخدام         ثساسا          املخصص         ا دما 
        املنتصـل                              فان املعاشم اجلدشـدة تتـي  اإلةـن         العملي       ث مال    من      وا د      مل    من        جزما                   هذه األطفت  تعتص

ــــاج    عــــن ــــيففم        الفخصــــ           لنســــتخدام       الاــــلش       تطت              إبيماجتــــا      شاــــم     مبــــا          الفخصــــي ي        ا ــــدما           وعــــن ت
      طتاـــل       اليفقـــت         وتاـــم                     واااـــاا  الترعيـــ ي      طنيـــ     اليف         اااـــاا           و  تعـــداي            االقتصـــايش ي          اإل صـــاما 

       األجــري            ــم املــدفيفإل       للعمــل       الــزمين        والعــسم        املنــزاي       العمــل       تقاــيم     مثــل      قوــا             اجلناــاين         التحليــل      ةــدعم
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             ورفاهيتتا        ويخلتا               لألسرة املعيفي        العام       املاي         الرفاه          األجر            م املدفيفإل        والرجل       املرثة     عمل          وتستاما 
      لر ـــد        النصمـــ           اإل صـــاما        تطتـــاج             البلـــدان         يعـــم         امســـا           تســـا ا           الدوليـــ         املعـــاشم            تيراجـــل       وشفـــمل
                                                          طاب  اليفقت املخصل لألعمال املنزلي  وثعمال الرعاش   ـم املدفيفعـ   ” )   ٠- ٤- ٥          املاتدام          التنمي       مؤ ر
            للبلـدان الـا        الناـب                 اإلعـاف  تإ ذلـ ي       و  ٥      ا ـدأل      تطار        (ي “                        ي حباس اجلنس والعمر واملمان    األجر

       أل رار                     منتج  امليفاي اللذامي        طاب  ”                        املعاشم مؤ ر العمل النم        تيففر                                   تنتفر فيتا الزراع  الصلمة النتاوي
     لر ـد   و                 ثيام سـيفو العمـلي       لقيـاس                           رميا  تإ جاطس مؤ را  ثخر         كمقياس    ه     ةنفر       وتيف      ي “     لمتاأل ا

          الاياسا       وعش             وتر اي عملي               ثولئ  املنتج       وعش
      تإ  ـد       وتتبـش           الدوليـ ي        املعـاشم         مدرجـ        ا ن         التتـيفع        العمل      ةفأن           التيفجيتا     حت   ث ب     وقد -    ٠٦

          الدولي ي       العمل        )منظم                                                   يليل منظم  العمل الدولي  ةفأن قياس العمل التتيفع                         ةعيد التيف يا  اليفارية   
      وعلــ      ثجــر     يون           لصــاع اللــم    بــا   ؤ    شؤوــتلش     الــا          اإلطتاجيــ         األطفــت                التيفجيتــا  ييــش       وتلتــ      (٤ ) (    ٨١٠٠
              لصـاع املنظمــا          التتــيفع        العمـل                         التتـيفع  معــرتأل بمـاي و ــا       العمــل    مـن             وهنـاك طيفعــان        طــيفع       ثسـاس

        املعـاشم      تاـم    ي                       اإلطتـاج  لنسـتخدام الفخصـ        للعمـل        الناب       ااال    هيف      وكما          املبا ر                والعمل التتيفع 
        اااـاا           و  تعـداي        صـايش ي    االقت              اإل صـاما          التتيفع        العمل         املتعلق           اإل صاما        إبيماج        اجلدشدة
       العمـــل       ث ـــمال    مـــن       الفـــمل      ـــذا        الفـــامل         التحليـــل     يعـــم      طتاـــل       اليفقـــت    و                   واااـــاا  الترعيـــ ي         اليفطنيـــ 

           املاتدام          التنمي                وتستاماتل
 

                                                                    اآلاثر امترتتبة على باامج  حصا ا  العمل والإوى العاملة على الصعيد الوطين -   4 
     علــــ        املتــــاأل      هناشــــ             اااليــــ          العاملــــ        القــــيف          ت صــــاما        ةــــرامج     علــــ         املرتتبــــ       ا اثر        ســــتعتمد -    ٠٢

         تاا ــا         األكثـر        العملـ       األنـر      شمـيفن         األساسـ ي        املاـتيف       وعلـ            البلـدان    مـن     ةلـد    ث             اااليـ           املمارسـا 
ــــل            االســــتبيا  ي    ثن    هــــيف ــــ ي                           الدراســــا  االستقصــــامي  للقــــيف          املتعلقــــ      تلــــ      مث       تعمــــس          شنبلــــ  ثن          العامل

                                                    وارتباطـــا  ةـــذل ي تمـــن تيفقـــش  ـــدوت ثنـــر مـــا علـــ  مؤ ـــرا  ســـيفو         ثعـــنه        املبينـــ           التعـــارشف              التليــما 
       العمل 

         العمالـ     مـن     ثيمل       ماـتيف        سـتعمس        األوليـ           التيفقعـا      فـنن          للعمالـ ي       األعي          التعرشف    تإ        والنظر -    ٠٢
             ـدوت ارتتـاإل           تمـن تيفقـش                 وارتباطا  ةـذل ي          اجلدشدة        املعاشم      مبيفجس        الامان        تإ عدي         للعمال      ثقل       وطاب 

        وماـتيف            االسـتبيا              املتلـيفي        التليـم       ماـتيف      فـنن      ذل ي     ومش           البتال                            ماتيف  البتال  و  معدل
    ثن        املتيفقـش     ومـن          عـئين        األنـر      شميفن        اااال ي     ةع     و            البلدان    عص        سيختلف           التقدشرا             االختنأل

        الفخصـ ي                 الاـلش لنسـتخدام       تطتـاج    من         املرتتع          املاتيف       ذا              لد  البلدان           التقدشرا           األكص      األنر      شميفن
َ    ماتخَدميفن     ثهنم            الفخص  عل                الالش لنستخدام        و            ؤ ِ   قد  نوف   الااة  مؤنِتج       املعين       البلد            شميفن        

      يعتـــا        اليفاجـــس          اإل صــاما         وتـــيفاتر      طتــاو      ةفـــأن       الـــيفطين        الصــعيد     علـــ         قــرارا       اختـــاذ        وســيتع  -    ٠٩
         منتظمـ                       تجـرام يراسـا  استقصـامي                    رمبا تقرر البلـدان        املثالي      سبيل      فعل           اجلدشدة        املعاشم      تطار            وطفرها

     سيما      ي ال          بلدان ثخر              والناب  ل                     واالستلنل الناقل للعمل                   تقتصر عل  العمال        تلتي     مش               للقيف  العامل 
     لاـلش  ا                                                                                  تل  الا لدشتا ماتيف   عالي  من النفـا  الزراعـ  املخـتل ي سـيميفن مـن الوـرور  تلتيـ  تطتـاج 

ـر             كل مـرة        الفخص    م      ستخدا  لن       ثخـر        ث ـمال       تلتيـ       وتمـن                           هـذه الدراسـا  االستقصـامي      فيتـا  ؤ   طؤ
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         املتعلق             وااللتزاما          اليفطني                      ما تاتدعيل الاياسا      عل            اعتمايا        ثقلي       ةيفتمة      األجر            م املدفيفإل       العمل    من
    مـن        العدشد     ثخذ        وسيتع             املاتدام          التنمي        ثهداأل        مؤ را       تطار           املثال      سبيل     عل           املؤ را ي       إبطتاج

        املــيفاري     ذلــ         مبــا                       العمــل والقــيف  العاملــ ي         إل صــاما        الــيفطين        النظــام        ــيا       عنــد        اااــبان            املاــامل
        ااالي           البيا          ومصاير                الاياس  العام          وثوليف          املتا  
            االستقصامي ي           الدراسا             اجلدشدة        املعاشم                                                وسيتع  تشنم العناش  النصم  لتختي  وتتبي  تنتيذ -    ٨١

         االختبـــار       ةـــرامج                   وشنبلـــ   ـــا ثن تفـــمل          املعيفـــي ي      األســـر           استقصـــاما        ا صـــيفص     وجـــل              الـــا تفـــمل علـــ 
     كــاأل     وقــت      ختصــيل        وشنبلـ            الرمياــي ي        املصــلح        ث ـحاي    مــش         التفــاور      ا تـ      وعــش        وشنبلــ           املنممـ 
                   عل  النحيف املنفيفي        امليفلدة         البيا        جيفية                لمتال  ثن تميفن       كافي         وميفاري
      ةـر مج           الدوليـ  و        العمـل       منظمـ         اختصـاص    من        هاما          جزما          اجلدشدة        املعاشم    تإ         االطتقال     يعم      وتثل -    ٨٠
    مـن       حميفعـ             املنظمـ         ـاركت                      صام ت صـاما  العمـلي     عفر        التاسش           ملؤرر الدوا  ا        اطعقاي      فمنذ      تا   عمل

       ث ي        األكثر         العنا ر      لبع      و ف      ثي ه      وشري          البلدان     تإ       الدعم                 الرامي  تإ تقدع        األطفت 
 

                          الترويا واالختبار امتنهجيان -   اب   
                                                     ال انمج العامتي متنظمة العمل الدولية للدراسا  التجايبية -   1 

         ت من خنل    يخل                                                                    ؤ النظر تإ التلما  اليفاسع  النتاو   ت صاما  العمل والقيف  العامل  الا ثؤ  -    ٨٨
     نظمـ    امل      ثطلقـت   ي     ٨١٠٥        ي   عـام                    صام ت صاما  العمل           التاسش عفر             املؤرر الدوا                    العمل الذ  قام ةل

       اختبــار                 الــا تمــن مــن خن ــا                                                       للدراســا  التجرشبيــ  للدراســا  االستقصــامي  للقــيف  العاملــ          عامليــا           ةر حــا  
             الدراســا    نِ تــذنِ   ؤ وطؤ      (٥ )                                                املعــاشم اجلدشــدة   الدراســا  االستقصــامي  لألســر املعيفــي        لتتبيــ                الــنتج البدشلــ  

              ةلـــدان مـــن ثرةـــش     ٠١       مبفـــارك        ٨١٠٦       تإ عـــام       ٨١٠٥                    نظمـــ    التـــرتة مـــن عـــام             الـــا ثجر ـــا امل          التجرشبيـــ  
         )تكـيفايور            األمرشمتـان                                      )تيفطس والماممون وكيف  يشتيفار و ميبيا(و          ثفرشقيا            ي كالتاا                    مناط  رمياي    العات

    وقـــد             قم يزســـتان(    و                  )يتيفرشـــ  ميفلـــدوفا                         وســـ  آســـيا وثوروا الفـــرقي       م(و     يـــت ي ف  و         )التلبـــ        آســـيا   و    ةـــمو(  و 
       املـيفاري                                                        ةنجـا  ةتوـل االلتـزام الرفيـش املاـتيف  واملاـا ا  املاليـ  و                         هـذه الدراسـا  التجرشبيـ           ممن تجنـاص ث

        مبـايرة                                   كما يعم مصرأل التنمي  األفرشقـ  و          التجرشبي                                                 البفرش  للمماتس اإل صامي  اليفطني  للبلدان العفرة 
                                     األطفت  الرامي  تإ تعزشز تبايل املعارأل    ي               سا  األمم املتحدة           ةدعم من مؤ     (ي Data    2 X                  البيا   اجلنااطي  )

   (  “        الفراكا  ”                                             ومش اليفكاال  الفرشم  )اطظر ثشوا ثي ه  ت عنيفان            التجرشبي            ة  البلدان 
                                      جيمـش ةـ  األسـاليس النيفعيـ  والمميـ  الختبـار           طرشبيـا                                        واسـتخدمت الدراسـا  التجرشبيـ  تصـميما   -    ٨٣

               والعمــل اإلطتــاج                        االســتلنل النــاقل للعمــل                                   نميفذجيــ  البدشلــ  الــا تلتــ  العمالــ  و                     ومقارطــ  االســتبيا   ال
                                          تقييم مد  جيفية ثيام االستبيا   النميفذجي                 أل الرمياي ا  هد  األ      من ة                        لنستخدام الفخص   وكان 

                                                                                        ســياقا  نقافيــ  واجتماعيــ  اقتصــايش   تلتــ  وةــ  الناــام والرجــال واأل ــخاص الــذشن شعيفــيفن   املنــاط  
ــــ   ووعــــعت  ــــ  مبفــــارك  طفــــت  مــــن جاطــــس املماتــــس   امل                       ااوــــرش  والرشتي                                                     نظمــــ  لاــــ  اســــتبيا    يفذجي
                                                        تإ اســتعرار عــامل  للممارســ  اليفطنيــ  القاممــ    حــال الدراســا        يا       اســتنا   ي                        اإل صــامي  اليفطنيــ  لنختبــار

    طتـس          مقـار                إلات ـ  تجـرام                                                             االستقصامي  للقيف  العامل   وقد اختص كل ةلد طرشيب طاخت  للاـما  
         تلت         سياقا     ة          الاياو و 

__________ 
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                املقـاةن  املعرفيـ        ؤ خدامؤ                                                               ومن االةتمارا  املنتجي  ا ام  الا ثيخلت   الدراسا  التجرشبي  است -    ٨٤
                      ةـدعم مـن ممتـس اإل صـاما         عرفـ     ا  امل      ختبـار  ال                 نظمـ  ةروتيفكـيفال    امل     وععت    قد       و           االستبيا             يا  

       املــيفظت       ويعــم       تــدرشس              قامــت املنظمــ  ة      و                شرلنــدا الفــمالي  ث                  لصشتاطيــا العظمــ  و                          اليفطنيــ    اململمــ  املتحــدة
                     طيفال عملي  التنتيذ                        تجرام املقاةن  املعرفي                عل  ثساليس      جرشبي ت                                      التقني  وامليداطي  من البلدان العفرة ال

         لختـــأ  ل                                                  لتقيـــيم عمليـــ  اإلجاةـــ  عـــن األســـئل  و دشـــد املصـــاير احملتملـــ                     ت املقـــاةن  املعرفيـــ    خدم   ؤ اســـتؤ   و 
                                                               االســتبيان  وثجرشــت اختبــارا  ميداطيــ  للمتاةعــ  علــ  طتــاو  ــلم لتقيــيم                 النا ــئ  عــن  ــيل           االســتجاة  
               ي   يلـ  ثمـيفري                                  ةـ  ثيوا  االسـتبيان   تصـنيف األ ـخاص                   عل  الصعيد الداخل          واالتااو          الصن ي 

       املاــــامل               كمــــا جــــر  تقيــــيم             الفخصــــ            لنســــتخدام       منتجــــ   و ث           عــــن العمــــل       عــــاطل   و ث     م     َ ماــــتخدَ  ك
    مد                          مثل متيفس  مدة املقاةن  و    ي      النتاو        يفاسع  ال            لنستقصاما                                    التفليلي  ذا  الصل  التنتيذ املتمرر 

                                     وعسم املاتجيب  وأتنم املاتجيب  اليفكال          األسئل                 تعقيد ث ا  ختت 
          الــا ثجر ــا           تجرشبيــ                            النتــامج الرمياــي  للدراســا  ال ؤ  ِن         تؤبــ ِن التتصــيل                             وســتتا  التقــارشر املنتجيــ  الــا  -    ٨٥
                              وتاـــتخدم النتـــامج الرمياـــي  (٦ )    ٨١٠٢         هناشـــ  عـــام       حبلـــيفل       لمنظمـــ   ل                          ملنظمـــ  مـــن خـــنل امليفقـــش الفـــبم   ا

                                                يل  لـدعم جتـيفي البلـدان مليفاممـ  ممارسـا ا اليفطنيـ  مـش  أل             القامم  عل  ا          التيفجيتا        تعداي              لنسرت اي با   
    (         اطظر ثي ه )              املعاشم اجلدشدة 

                اختبـــارا  منتجيـــ                اليـــا  تنتيـــذ              العامليـــ ي جيـــر             التجرشبيـــ          الدراســـا             جنـــاص املنظمـــ   ت     عقـــاي  ث   و   -    ٨٦
                                                        ام املتتم   ومن خنل الفراكا  الا ثقيمت خنل اجليفل  األوإ من                                 تعافي  التعاون مش البلدان والفرك

                                                                                             الدراسا  التجرشبي ي ا  دشد فرص لز ية التآصر ة  اليفكاال  الدولي   وةنام عل  ذل ي ا تنظيم يراس  
  ي  Data    2 X       مبـايرة                                                 منظم  العمل الدولي  وحميفع  البنـ  الـدواي ةـدعم مـن              تقيفيها كل من              طرشبي  مفرتك  

        مـن طتـاو                   الدراسـ  التجرشبيـ       يفسـش      وت    ٨١٠٢  و       ٨١٠٢                      سـر  الطمـا خـنل عـام                   من املقـرر تجراههـا 
                                                            تجرشبي  الااةق  عن طرش  الاما  إبجرام مقار   مبا رة ثكثر ة   ال       دراسا    ال       عت خنل            ؤ األيل  الا يؤ 

    قاس  ؤ شؤ     الا            سر املعيفي   أل                     الدراسا  االستقصامي  ل                                                 الدراسا  االستقصامي  للقيف  العامل  وثطيفاإل ثخر  من 
                                                               الدراسـ  االستقصـامي  لقيـاس ماـتيف  املعيفـ   وسـيفأل شمـيفن النـاتج املنفـيفي                      العمـلي و  هـذه ااالـ      فيتا 

    الـا    ي                                        املعـاشم اجلدشـدة   ثطـيفاإل االستقصـاما  املختلتـ       تتبيـ       ةفأن               ت دار تيفجيتا                  من هذا العمل هيف 
      القــيف                               قــرارا  ةفــأن يــش ةيــا   العمــل و             عليتــا اختــاذ     شتعــ              للبلــدان الــا         هامــا                      تمــن ثن تفــمل يعمــا  

                    من خنل آليا   تلت           العامل 
 

                                         حن رة التنسيق امتنهجية والتإنية اا  الصلة -   2 
                                                                قـدم منظمـ  العمـل الدوليـ  الـدعم التقـين للعدشـد مـن املبـايرا  اإلقليميـ     ؤ ي تؤ       ما سب           اإلعاف  تإ  -    ٨٢

           اإلقليميـ       يا   ـ  يف                       مـش مراعـاة األولـيف   وا ص   ي             املعاشم اجلدشدة    بي    تت        تمييف و  ل                        الرامي  تإ اختبار النتج 
                                     لتعزشـز املنـافش العامـ  اإلقليميـ  مببـايرة      طـرشيب                مفـروإل استقصـام        ٨١٠٦                              ت  ثمرشما النتيني ي ةدث   عـام  ف

                        تــذ  الدراســا  التجرشبيــ                                             ؤ تكــيفايور وثورو ــيفا  وةــمو والاــلتايور و ــيل (  وطؤ  )      ملنتقــ   ا             مــن لاــ  ةلــدان 
                     تناي  مـن كليـ  ثمرشمـا  ة                                             ةدعم ماا من مصرأل التنمي  للبلدان األمرشمي ي و       ٨١٠٢  و       ٨١٠٦        ة  عام  

                       ملنتجي  املتبعـ    الـص مج  ا        ثخذا                            من منظم  العمل الدولي   و         تقني        مبااطدة                             النتيني  للعليفم االجتماعي ي و 
                                  الــا تيف ــا مصــرأل التنميــ  للبلــدان              ي اللــت الدراســا          التجرشبيــ         للدراســا                             العــامل  ملنظمــ  العمــل الدوليــ  

__________ 

               http://www.ilo.org/stat/Areasofwork/Standards/lfs/WCMS_                                                       484981      /lang     --en/index.htm      اطظر    (٦ ) 
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   نل  ل                                                             واالختبــارا  امليداطيــ   واللــت امليفاعــيش الــا ا تناو ــا  العمالــ  واالســت                 املقــاةن  املعرفيــ           األمرشميــ 
  و       الفخصـ                                             ااـد التا ـل ةـ  العمالـ  وتطتـاج الاـلش لنسـتخدام   و   و         ـدشثا                  عل  النحـيف احملـدي              الناقل للعملي 

                       العام  اإلقليمي     دشد        املنافش                               وشتمثل ا دأل النتام  ملفروإل        التاةع                        تتيفع و و دشد املتعاقدشن   ال    عمل    وال
       ٨١٠٢                                                                             املمارسا  اجليدة وتبايل التيف يا  مش ةلدان ثخر  من املنتق  خنل النصف األول من عام 

                   تاةعـــ  لراةتـــ  الـــدول                                   اللجنـــ  اإل صـــامي  املفـــرتك  ةـــ  الـــدول ال            وةقيـــاية مـــن                و  آســـيا اليفســـت ي  -    ٨٢
                  إبجنــاص مفـــروإل ةعنـــيفان                                  قـــام الصــندوو االســـتئماين للبنــ  الـــدوا    ي                      ةتميفشـــل مــن اال ـــاي الروســ   و          املاــتقل ي 

                             ختبار وتتـيفشر ثيوا  لقيـاس ةعـ   ال   “                             منتق  راةت  الدول املاتقل               القيف  العامل                تتيفشر ت صاما   ”
                    ةـينروس  واسـتنايا                           جن  اإل صامي  اليفطني             ةدعم من الل        ي وذل                للتعارشف اجلدشدة              العمل وفقا        حاال 

                                                                          تإ هذه االختبارا ي وعش املفروإل تيف يا  لم  تعتمدها اليفكاال  اليفطني    املنتق  
                                  ثطفــأها الترشــ  العامــل املعــين إب صــاما      الــا     عمــل   ال    فــرو       ي مــن      عــد             نظمــ  ثشوــا    امل       و ــاركت  -    ٨٩

ـــاةش للممتـــس اإل صـــام  لن ـــاي األ                                         ورويب  وقـــد كلتـــت فرقـــ  العمـــل األوإي علـــ  وجـــل                                         ســـيفو العمـــل الت
             ةفــأن ميفاممــ                                  لدراســا  االستقصــامي  للقــيف  العاملــ                 للقــاطيفن املــنظم ل    ن   دخ  املــ                 ا صــيفصي ةيفعــش واثمــ  

          جـزم ثساسـ    َ   َرثـل                     إل صـاما  االجتماعيـ   و  ل                   طـار األورويب املتمامـل       ت اإل                         ت صاما  العمال  والبتال  
                                                              ل األسـئل  النميفذجيـ  ةفـأن العمالـ  والبتالـ ي مبـا شتما ـ  مـش املعــاشم                   تتـيفشر واختبـار تالاـ             مـن العمـل 

                                                                نظمــ    فــرو العمــل التاةعــ  للممتــس اإل صــام  لن ــاي األورويب ثياة فعالــ    امل                     اجلدشــدة  وكاطــت مفــارك  
         كلتا ا                                                                         التناي  واالتااو اليفنيق    العمل املنتج  واالختبارا  الا تقيفيها املنظمتان       متال  ل

                                                                                   وتيفا ل منظم  العمل الدولي  املفارك  كعويف   اللجنـ  التيفجيتيـ    فرشـ  ا ـصام املعـين ةقيـاس  -    ٣١
                                                                     جلن  األمم املتحدة االقتصايش  ألورواي مبا شمتل اتااو وعش اإلطار واملؤ را  مش              العمل   تطار      جيفية 
                                       مبا   ذل  ث دت املعاشم عن ت صاما  العمل    ي                              املؤرر الدوا  صام ت صاما  العمل       معاشم
                       نظمــ    ثفرقــ  ا ــصام الــا   امل        ي  ــاركت     ٨١٨١     لعــام         واملاــاكن                     جليفلــ  تعــدايا  الاــمان          ويعمــا   -    ٣٠

     لجنـــــ    ال                                                                               ثطفـــــأ ا  ـــــعب  اإل صـــــاما  التاةعـــــ  إليارة الفـــــؤون االقتصـــــايش  واالجتماعيـــــ  األماطـــــ  العامـــــ  و 
    الـا       عـاشم  امل          تتما ـ  مـش  ل   ي                                     ـدش  التيف ـيا  الدوليـ  املتعلقـ  امليفعـيفإل       سـتمت    ث  و    ي               االقتصايش  ألوروا

        العمل         ت صاما                  التاسش عفر  صام       الدوا               اعتمدها املؤرر
    يعـم            الراميـ  تإ                 عدي من املبايرا                                                   منظم  العمل الدولي  مش منظم  األ ذش  والزراع         تعاون  وت -    ٣٨

     فــارك  ت                                            عمـل النمــ    املنـاط  الرشتيــ   وعلـ  وجــل ا صـيفصي                 الرشتيـ  وقيــاس ال     لــ ا                  تتـيفشر ت صـاما  العم
     إلةــن       ا               شعتــص ثساســيا       الــذ                                    تعرشــف يوا للمنــاط  الرشتيــ  وااوــرش      يفعــش                    نظمــ    يعــم النتــيفر ة  امل

   “                                       اجتمـاإل ا ـصام املعـين ةتعرشـف املنـاط  الرشتيـ  ”                                القـيف  العاملـ ي وتفـارك ثشوـا                   الدوا عـن ت صـاما  
                      ظم  األ ذش  والزراع              الذ  طظمتل من

             العمـل   قتـاإل                 يعـم  اـ  ت صـاما      علـ                           مـش منظمـ  األ ذشـ  والزراعـ               نظمـ  ثشوـا    امل      وتعمل  -    ٣٣
               نظمــــ  هــــ  املاــــاهم   امل       ي كاطــــت  (٢ )    ٨١٨١     لعــــام                  لتعــــداي الزراعــــ ل              الــــص مج العــــامل                  وفيمــــا شتعلــــ          الزراعـــ

   “               األ ــيفل ا ا ــ       العمــل  ”       املعنــيفن    ٩       امليفعــيفإل      ؤ            الــا ثؤيرجــت   اطــار                             الرمياــ    املتــاهيم والتعــارشف 
                                    تليـــما  جيفهرشـــ  مـــن ثجـــل ميفاممـــ  املتـــاهيم          ت مبيفجبـــل   يخلـــ      ؤ الـــذ  ثؤ   (  ٢      التصـــل               ي اجلـــزم األولي ٠     اجمللـــد  )

__________ 

       ٨١٠٢      روماي   (٢ ) 
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     نظمــ    امل           و ـاركت      العمـل         ت صـاما                              املـؤرر الــدوا التاسـش عفـر  ـصام                تلـ  الـا اعتمـدها    مـش           والتعـارشف 
                                                                 األقران ةفأن الدراس  االستقصامي  املتمامل  الزراعي  الـا ثجر ـا منظمـ                         اجتماإل تقين الستعرار         ثشوا  

                                            واالختبــارا  امليداطيــ ي وقــدمت مــدخن  تعــافي        تناوةيــ                    مناقفــ  و ــدة العمــل ال     ةلــرر                 األ ذشــ  والزراعــ  
                                    استقصــامي  صراعيــ  ةفــأن ت صــاما  العمــل     ا     يراســ                      منظمــ  األ ذشــ  والزراعــ                       للماــاعدة   يعــم تجــرام 

            جل التحدشد       عل  و 
         واسـعا                                     ستمت منظم  العمـل الدوليـ  تسـتاما   ث              ستخدام اليفقتي          املتعلق  ا        صاما    اإل        و   ال   -    ٣٤

ـــــاية  ـــــعب   ـــــدوا ألطفـــــت  ت صـــــاما  اســـــتخدام اليفقـــــتي  ـــــت قي                                                                            اســـــتعرار و ـــــدش  التصـــــنيف ال
                       املؤرر الدوا التاسـش عفـر                               مش املعاشم الدولي  الا اعتمدها                                   وشتما   التصنيف اجلدشد راما          اإل صاما 

                     اســتخدام اليفقــت مــن ثجــل            استقصــاما                                ي ممــا ممــن مــن تمييتــل واســتخدامل        العمــل         ت صــاما        ــصام
         الفخص           لنستخدام         اإلطتاج        العمل                                           تطتاج ت صاما  عن  تلف ث مال العملي ال سيما

   ا       تيفجيتــ       ليفعــش                                          فرقــ  عمــل طظمتــا مــؤرر اإل صــامي  األوروةيــ      كــذل        نظمــ     امل       و ــاركت  -    ٣٥
                   مـن البلـدان الرا بـ             ا  طلبـا       تيفجيتـ               وتلـيب هـذه ال    األجر         املدفيفع                 األسر املعيفي   م                  ةفأن تقييم خدما  

       ميفاممــ        كتالــ          نظمــ       امل     ســتمت  ث               املــدفيفإل األجــر  و                 األســر املعيفــي   ــم                           وعــش تقــدشرا  لقيمــ  عمــل 
                      وتقـدع مـدخن  ةفـأن قيـاس        العمـل         صـاما  ت                             املؤرر الـدوا التاسـش عفـر  ـصام            ا  مش معاشم      تيفجيت  ال

              مـــؤرر اإل صــــامي                          عمليـــ  التقيـــيم  وقـــد ثقـــر    ا     ختـــيف          يفا ـــدة مـــن                             اليفقـــت املاـــتلرو   تلـــ  األطفـــت  ك
    (٢ )  ا        التيفجيت    هذه       ٨١٠٢  ل     شيفطي /       زشران              األوروةي 

ــــ  اإل صــــامي    يور ــــا الاايســــ  واألرةعــــ ي مبيفجــــس   ي     ٨١٠٥       و  عــــام  -    ٣٦         مقررهــــا  و                                                 ثشوــــد  اللجن
                        استقصـــــــــاما  األســــــــر املعيفـــــــــي                ةــــــــ  األمـــــــــا   معــــــــين      مفـــــــــرتك     ً        عامــــــــل      فرشـــــــــ       تطفــــــــام      ٠١٥ /  ٤٦

     ترشـ    لل           نظم  كـرميس   امل       ي عملت     ٨١٠٦               ومنذ ثواخر عام                           ي التصل األولي الترإل جيم(         E/  2015/24      )اطظر
    فــرتك   امل     عامــل   ال     ترشــ              شتمثــل هــدأل ال                             يارة والترشــ  العامــل التقــين  و        فرشــ  اإل  و               فــرتك ةــ  األمــا     امل     عامــل   ال

     األســر           استقصــاما                                        ثطفــت  اليفكــاال  الدوليــ  الــا توــتلش ةــصامج       تناــي        تــيفشر       تعزشــز ت              ةــ  األمــا   
          قدم تقرشـر   سـي               ألسـر املعيفـي   و      ما  ا                        ملؤ ـرا  الـا تيففرهـا استقصـا          مـا شتعلـ  ا            دور رمياـ     ة           املعيفي  ثو 
    خنل                 اللجن  اإل صامي      تإ   (        E/CN.     3/2018/7 )                                     ثعمال الترش  العامل املفرتك ة  األما            منتصل عن

                 التاسع  واألرةع      ا     يور 
 

        العملية           التوجيها  -     جيم 
       للقــيف            التجرشبيــ             االستقصــامي           للدراســا         العــامل         لص حتــا         الدوليــ        العمــل       منظمــ        تكمــال     عقــس -    ٣٢

            االستقصــامي           للدراســا          العمليــ             والتيفجيتــا         األيوا     مــن         ماــتممل        حميفعــ        تعــداي           ــرعت          العاملــ ي
          الرمياــي          النتــامج     طفــر     ةعــد   ي    ٨١٠٢     عــام    مــن        اةتــدام        تــدرجي ي      ثســاس     علــ        طفــرها       ليجــر          العاملــ        للقــيف 
        وسيفـمل        ٨١٠٢            األول/يشاـمص       كـاطيفن      حبليفل         العامل        للقيف             االستقصامي           للدراسا          التجرشيب        لص حتا
         العاملــ        للقــيف             االستقصــامي           للدراســا           اســتبيا         ــاذج       ت ــدار   ي    ٨١٠٢     عــام    مــن      األول       الرةــش          ذلـ ي
     علـــ           لتمييتتـــا         تيفجيتيـــ        مببـــايي        مفـــتيفع          اليفرقيـــ          اليفســـيل           االســـتجيفاي      طرشـــ     عـــن         البيـــا      يـــش      تنمـــم

__________ 
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        لنمــــاذج       املؤ ــــر       تلتيــــ       ــــدي        مرجعيــــ        ومــــيفاي         املقاةلــــ          القــــامم         لتامــــدة      يليــــل        وت ــــدار        الــــيفطيني        الصــــعيد
           النميفذجي        امليفاي     عل        االطنإل      وتمن            يفسبتتا        وقيفاعد         العامل        للقيف             االستقصامي           الدراسا           استبيا  
        الفـبم        امليفقـش     خـنل    مـن         اليفرقيـ          اليفسـيل           االسـتجيفاي      طرشـ     عـن         العامل        للقيف             االستقصامي           للدراسا 

      http://www          . ilo   . org/global/statistics                     -and   -databases/lang              --en/index        . htm         الدولي        العمل    م    ملنظ
     جيــر          اااســيفيي        مباـاعدة        الفخصــ           االسـتجيفاي      طرشــ     عـن         البيــا      يـش     يعــم    تإ         واإلعـاف  -    ٣٢

      تنمـم       و ـدا     مـن       مميفطـ           اسـتبيا        تفمل         العامل        للقيف             االستقصامي           للدراسا        ثيوا        حميفع        تعداي
           اإلطمليزشــ         الللــا          متماملــ           تلمرتوطيــ         ووســامل         اااســيفيي        مباــاعدة        الفخصــ           االســتجيفاي       تجــرام       تنتيــذ

         البيــا        جــيفية    مــن     ا ا        للتحقــ        وســامل       وكــذل   ي         االســتجيفاي         القــامم         ملاــاعدة           واإلســباطي            والترطاــي 
        الفخصــ           االســتجيفاي       ثيوا         وســتميفن           املختــارة          الرمياــي          املؤ ــرا       ااــاي         البيــا        طتيــز          وتجــراما 
       لتياـــم          النمــيفذج        الــنتج        تاــتخدم     الــا         ثطدروشـــد       ثطظمــ            orPSC       ةرحيــ            متا ــ         اااســيفي        مباــاعدة
       للقيف             االستقصامي           الدراسا        ثيوا        حميفع      وعش      تطار    و          اليفطين        الصعيد     عل         األيوا      هذه       تمييف
   ي    ٨١٠٢     عــام    مــن       الثــاين       الرةــش    مــن        اةتــدام         اااســيفيي        مباــاعدة        الفخصــ           االســتجيفاي      طرشــ     عــن         العاملــ 
        لنفرها         رتيدا             استخدامتا         تمماطي         الختبار         البلدان    من       دوي     عدي    مش         التعاون         الدولي        العمل       منظم        تعتزم
       واسش      طتاو     عل 
        تعــــافي         مرجعيــــ          تيفجيتــــا        تعــــداي     علــــ          الدوليــــ        العمــــل       منظمــــ        ســــتعمل      ذلــــ ي     علــــ        وعــــنوة -    ٣٩

        يراســـا        تنتيـــذ             البلـــدان    تإ        العملـــ        الـــدعم      تقـــدع     ثجـــل    مـــن         العاملـــ        للقـــيف             االستقصـــامي           للدراســـا 
       طامتـــ            التيفجيتـــا      هـــذه        وســـتيففر           العاملـــ         والقـــيف        العمـــل         املتعلقـــ           املعليفمـــا      جلمـــش       مصـــمم            استقصـــامي 

         املؤ ـرا         وتيفليـد          األسـئل (ي        وتالاـل           والتعـارشف          )املتاهيم        القياس      ةفأن       الصل      ذا           املعليفما     من       واسع 
          الدراسـا        تنتيـذ           العـام       الـدعم    مـن        ومزشـدا         األسـئل (       تالاـل    عـن        االءراأل      ةفأن            والتعليما            )التعارشف

             واختبارها(            االستقصامي           الدراسا        تصميم           اجليدة           )املمارسا          املعيفي       لألسر            االستقصامي 
                                                                                 و ــدأل هــذه املــيفاي املختلتــ  تيــاال  تإ ثن تصــب  طقتــ  مرجعيــ   ــامل  وســتل  االســتعمال للبلــدان  -    ٤١

                                                                                       الــا تاــع  تإ تتبيــ  املمارســا  اجليــدة وث ــدت املعــاشم   تنتيــذ استقصــاما  األســر املعيفــي  الــا طرشتــا 
              اااجــ  تإ تميــف                                                                       مــن ثجــل قيــاس ت صــاما  العمــل والقــيف  العاملــ  لــدشتا  وسينصــس تركيــز  ــدشد علــ  

                                                                                           اجلــيفية الرفيعــ  والرتيــ  واالختبــار علــ  الصــعيد الــيفطين لمتالــ   قيــ  ا ــدأل املتمثــل   اطتــاج ةيــا   رفيعــ  
                                                                                       اجليفية تليب التلس عل  البيـا   علـ  الصـعيدشن الـيفطين والـدوا  وسيتوـمن طفـر هـذه املـيفايي عقـد جلاـ  

                                                ام ت صـاما  العمـل الـذ  سـيعقد   تفـرشن األول/ثكتـيفةر                                           استثنامي  عل  هاما املـؤرر الـدوا العفـرشن  ـص 
                                                        ختصل إلذكام اليفع  لد  البلدان وتعزشز استخدامتا  ذه امليفاي       ٨١٠٢

        الفخصــــ           االســــتجيفاي       ثيوا         وحميفعــــ          العمليــــ            للتيفجيتــــا           الرمياــــي         اجمللــــدا      طفــــر      وعقــــس -    ٤٠
             الدوليـــ        العمـــل       منظمـــ        ستفـــرإل   ي       العاملـــ        للقـــيف             االستقصـــامي           الدراســـا          املتعلقـــ         اااســـيفي        مباـــاعدة
      وســيفأل          اجلدشــدة           التيفجيتــا     تإ           اســتنايا           القــدرا        وةنــام         التقنيــ           للماــاعدة       ــامل       ةــر مج       تنتيــذ     ختــ 
         البلـدان    تإ       الـدعم    مـن      مزشـد      تقدع      شتاىن      كيما      فيتا         املفارك     تإ       األخر        املاء         واجلتا          اليفكاال    ؤ   تؤدع 

        اليفطين        الصعيد     عل      وجل      ثكمل     عل         اجلدشدة        املعاشم        لتنتيذ       سعيتا    
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        التإنية          وامتساعدة         الإدرا       بنا  -     داص 

     جــر    ي    ٨١٠٣     عــام            املعقــيفي       العمــل         ت صــاما        ــصام     عفــر        التاســش       الــدوا       املــؤرر       ثعقــاي     -    ٤٨
        املعـاشم       الـيفع        لـز ية          تـدرجييا           املبا رة         التقني           واملااعدة         القدرا        لبنام         الدولي        العمل       منظم        ثطفت       طدشد

         اإلجنــاصا        وتفــمل           اليفطنيــ          ممارســا ا      ســياو              لتنتيــذها      ا تــ      وعــش     علــ          البلــدان         وماــاعدة        اجلدشــدة
      الــذ           العاملـ ي       القـيف          ت صـاما      علـ         األساسـ          للتـدرشس         الدوليـ        العمـل       منظمـ        ةـر مج       ـدش           الرمياـي 
         إل صـــاما         اجلدشـــدة          األكايتيـــ        تطفـــام    مـــن        للتممـــ       ـــاي        التـــاةش       الـــدوا         التـــدرشس      مركـــز          ســـنيف    ؤ    تؤنظمـــل

    مـــش         التعـــاون         تقليميـــ          تدرشبيـــ      عمـــل        لقـــا      عـــدة        وتنظـــيم   و    ٨١٠٥    مـــن        اةتـــدام       العمـــل     ســـيفو        و لـــين 
        ا اييو      احملي       وجزر       ا ليج        ومنتق        األوس         والفرو            واألمرشميت        وآسيا         ثفرشقيا           ةلدان        لتامدة          الفركامي
       تنتيـذ       عمليـ              البلـدان    تإ         املبا ـرة         التقنيـ          املااعدة       وتقدع       وطني          تدرشبي      عمل        لقا        تنظيم    عن     فون
         اجلدشدة        املعاشم

 
        الايفية         التنمية          وحكادميية       العمل     سوق        وحتليال           حصا ا          حكادميية -   1 

   ي                                                                             ي والتعاون مش مركز التدرشس الدوا التاةش ملنظم  العمل الدوليـ  )تيفرشنـيفي تشتاليـا(    ٨١٠٥        عام  -    ٤٣
         معليفمـا       يوريت     ـل      لتحـل      ثعـنه      عنتـا       املنـيفه       العمل     سيفو        و لين          ت صاما          ثكايتي         املنظم        ثطلقت
          األكايتيـــ        وعرعـــت        ٨١٠٤    تإ      ٨١١٩    مـــن      ســـنيف         تعقـــدان           اللتـــ    ( LMI   1   ي LMI   2 )       العمـــل     ســـيفو

          ا تياجــا         تاــتتدأل        منتصــل      ُّ تعلُّــم        مباــارا         رامــا           متماملــ       يورة       موــميفن        ثســبيفع       تــدوم     الــا        اجلدشــدة
      قـدرة       تعزشز              لألكايتي          الرميا       ا دأل        وشتمثل           املدشرشن       وكبار         البيا         و لل        العمل      اما    ت ص      خصام

         ووصارا           اليفطنيـــ ي          اإل صـــامي         املماتـــس      األول       املقـــام         ذلـــ     مبـــا          الدوليـــ ي       العمـــل       مبنظمـــ         املعنيـــ        اجلتـــا 
    مــن        العمــلي       ث ــحاي         ومنظمــا         العمــال       طقــاا       ممثلــ     عــن     فوــن        األخــر ي         ااميفميــ           واليفكــاال        العمــل
        املعــاشم      ث ــدت    مــش        شتما ـ     مبــا       العمــل     ســيفو    عـن          املعليفمــا       تتاــم      و/ثو       و ليــل      وطفـر       وطتيــز    يــش     ثجـل

       الدوا       املؤرر         اعتمدها     الا        اجلدشدة        املعاشم         التيفعي      ثجل    من        ا صيفصي     وجل      وعل            لإل صاما ي         الدولي 
           وآاثرها        العملي         ت صاما        صام     عفر        التاسش
          األكايتيـ            العـات       منـاط      ييـش    مـن          مفـاركا      ٩١       شقاري    ما       ارك         تيفرشنيفي       ي    ٨١٠٥     عام    و  -    ٤٤
          ميفعـيفعا         العمـل         ت صاما             اجلنااين        املنظيفر        مراعاة       تعميم       ميفعيفإل      وكان             اإلطمليزش        اللل    ؤ ِن  طؤظِنمت     الا

        ـندوو       وثطفـ           الـتعلم        ماـارا        ملختلـف        منتصـل        جلاـا       عقد      الا      ٨١٠٥     عام         ثكايتي               رميايا  
       اللل           األكايتي    ؤ   طؤظمت   ي    ٨١٠٦     عام    و          املرثة        مفارك        تفجيش              للمااعدة       املرثة     خاص        يراسي      من 

   ي    ٨١٠٢     عـــام    و              ثفرشقيـــا          ةلـــدا      ٠٥    مـــن          مفــاركا      ٣١        و وـــرها         يشتـــيفاري     كـــيف             ميفســـيفكروي              الترطاــي 
         ألكايتيــ         الــتعلم        ماــارا        وركــز             مفــاركا      ٦٥        و وــرها         تيفرشنــيفي               اإلطمليزشــ        الللــ           األكايتيــ    ؤ   طؤظمــت

           اجلدشــد       املنحــ     تإ           اســتجاة            البيــا         و للــ        العمــل         ت صــاما       خــصام          ا تياجــا      علــ       ٨١٠٢     عــام
          ا ــدأل      ورثــل         النمــ        العمــل       الصــل      ذا           املاــتدام          التنميــ        ثهــداأل        مؤ ــرا        تطتــاج     يعــم     علــ         الرتكيــز
       الــدوا        النظــام  ِ  َ  ِ ــلَتل     ذلــ         مبــا          املاــتدام          التنميــ        ثهــداأل        ملؤ ــرا        اجلدشــد       لإلطــار         البلــدان     فتــم       تعزشــز
       ثهـداأل     ر ـد       كيتيـ       ةفـأن        املعارأل        وتيفسيش          والعامل ي       اليفطين       الر د     ثجل    من        املتحدة      األمم        ديتل      الذ 

            لإل صــاما          القاممــ          الدوليـ         املعــاشم         االعتبـار            ثخــذا         النمــ        العمـل        املتصــل           املاـتدام          التنميــ        و ـا  
      كلل        املنتاج              وتةراصها          اجلنااطي            االعتبارا         مراعاة       تعميم      وجر 
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             الرشتيـ          التنمي          ثكايتي       تطار           يورا          الدولي        العمل       منظم       طظمت       ثشواي      ٨١٠٢     عام    و  -    ٤٥
    مـن        مفـارك          الرشتيـ          التنميـ          ثكايتيـ          وتاـتتدأل           الرشتيـ         املناط            النم        العمل      ور د       ةقياس      شتصل    ما

         ومنظمــــا         العمــــال       وممثلــــ          اامــــيفمي          املاــــؤول       ســــيما    وال          الدوليــــ ي       العمــــل       منظمــــ             األعوــــام       الــــدول
         املتعلقــ          الــدورا           والزراعــ         األ ذشــ        منظمــ     مــش        اال ــرتاك         الدوليــ        العمــل       منظمــ        وقــاي          العمــل       ث ــحاي

         الرشتيـــ         املنـــاط               والعمالـــ        العمـــل         ت صـــاما         وثهـــداأل      طتـــاو     علـــ        وركـــز          الرشتـــ ي       العمـــل         إب صـــاما 
         التنميــ        ثهــداأل        مؤ ــرا     مــن    بــا      شتصــل     ومــا       النمــ        العمــل        مؤ ــرا     عــن     فوــن          الزراعــ (     )و          وااوــرش 
             وااوـرش          الرشتيـ          للمنـاط        الـيفطين         التعرشـف        وتتبيـ            لإل صـاما ي         الدوليـ         املعـاشم    تإ           استنايا            املاتدام 
       العمـــل      ةفــأن          اإل صــامي           املعليفمـــا        وتتاــم         اســتخدام        وتباــي          املعيفـــي       لألســر            االستقصــامي           الدراســا 

          الزراع             الزراع / م        القتاإل      و اس                الرشتي /ااورش         املناط       اس       النم 
 

        الإدرا       بنا         وحن رة          اإلقليمية         التإنية         امتساعدة -   2 
        لقـا      عـدة         الدوليـ        العمـل       منظمـ       طظمـت   ي    ٨١٠٢     عـام    تإ      ٨١٠٤     عام    من        املمتدة       الترتة     -    ٤٦
       ـــصام       الــدوا       املـــؤرر         اعتمــدها     الــا        اجلدشـــدة         للمعــاشم          الرمياـــي          العنا ــر    تإ       تترقــت         تقليميـــ          تدرشبيــ      عمــل

       العمـل      شتصل    ما        متزاشد       وةفمل     ذل         مبا        عالي ي        ثوليفش      ذا       ثخر         ميفاعيش       وكذل        العمل         ت صاما 
      ٨١٠٤ )         ثفرشقيـا      جنـيفي             تقليميـ      عمـل        لقـا     ؤ   وعؤقـد             املاـتدام          التنميـ        ثهـداأل       ـا      مـن       النم 

    (ي    ٨١٠٥ )       و ـــيل     (ي    ٨١٠٤ )        اجلدشـــدة            وكاليـــدوطيا    (ي    ٨١٠٤ )       وعمـــان    (ي    ٨١٠٤ )       والصـــ     (ي    ٨١٠٥  و
         تنزاطيــــا         ويتيفرشــــ     (ي    ٨١٠٢ )        واطمــــيفك    (ي    ٨١٠٦ )       ورومـــا    (ي    ٨١٠٥ )         اجلنيفةيــــ        وكــــيفر     (ي    ٨١٠٥ )       وفيجـــ 
      (    ٨١٠٢ )         والياان    (ي    ٨١٠٢ )        املتحدة

       العمـل        لقا        تنظيم     ذل         مبا          املبا رةي         التقني    ة      املااعد        املنظم       قدمت      ذل ي    تإ         واإلعاف  -    ٤٢
           االســـــتبيا          وتصـــــميم         التختـــــي       ةفـــــأن        املفـــــيفرة       وتقـــــدع         العليـــــاي        اإليارة    مـــــش         التيفعيـــــ         وثطفـــــت           اليفطنيـــــ ي

         املتحدةي         تنزاطيا        يتيفرش           ثفرشقيا           التالي           واملناط          البلدان    تإ        الصل ي     ذا          واألطفت           املنتجي ي            واالختبارا 
           والميفطلـــيفي         وسيفـــيلي           وســـمالييفني          ورواطـــداي             الدتقراطيـــ ي         الميفطلـــيف         ويتيفرشـــ          يشتـــيفاري      وكـــيف             والمـــامموني

     يار      ةروين        ا ايي       احملي       وجزر       وآسيا           وصامبيا          و ميبياي            وميفصامبي ي            وميفرشفييفسي       ومااي          وليايفتيفي        وليص ي
          واكاتاني          الفعبي ي            الدتقراطي     الو         ويتيفرش           وكمبيفي ي        وفيج ي        والص ي          وتيففاليفي           وةنلنيشاي        الانمي
          وطيبــال          وميا ــاري           ومنليفليــاي         وملــدشفي          ومــاليز ي      مي       وفييــت          والتلبــ ي       الطمــاي      وســر             )اللرةيــ (ي        وســاميفا

        كاتـــــاني      وجـــــزر       وةـــــموي           وةيفليتيـــــاي           والصاصشـــــلي        وةنمـــــاي           وارا ـــــيفا ي            وثورو ـــــيفا ي          تكـــــيفايوري              واألمرشميتـــــان 
           هنـــدوراس          واملماـــي ي             وكيفســـتارشماي        و يـــا ي        و ـــيل ي           وســـيفرشنامي             والاـــلتايوري              الدومينيميـــ ي           واجلمتيفرشـــ 

       ومصر      تيفطس          ثفرشقيا       والال       األوس         والفرو
 

        الوكاال     بني      فيما          والتنسيق          ال ااكا  -     ها  
                                                                                     تيراكا  من منظم  العمل الدولي  األ ي  الفدشدة إل صاما  العمل والعمال ي ثةرمت   الانيفا   -    ٤٢

                                                                    ةر مج العمل وتعتزم االعتماي عل  تل  الفراكا  لدعم ثطفتتتا املاتقبلي                    األخمة  راكا  لدعم 
           االقتصــايش          واللجنــ           األفرشقــ ي       اال ــاي    مــش           اســرتاتيجي         ــراك              الدوليــ        العمــل       منظمــ         وتنخــر  -    ٤٩

          األفرشقــ ي         التنميــ        ومصــرأل        المــص ي         الصــحرام      جنــيفي         ألفرشقيــا          واإل صــام           االقتصــاي         واملر ــد          ألفرشقيــاي
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       العمـل         إل صـاما        اجلدشـد       اإلطـار     علـ      خـاص      ةيفجـل        الرتكيـز    مش         ثفرشقيا           العمل         ت صاما        تتيفشر     دعم ل
          النم        العمل       الصل      ذا           املاتدام          التنمي        ثهداأل         ومؤ را 

     الـا   (٩ )        والعمالـ        للعمـل       املـرثة        ـراك          عوـيف         الدوليـ        العمـل       منظمـ      فـنن         العـامل ي        الصـعيد      وعل  -    ٥١
    مـش       العمـل         ت صـاما        ـصام       الـدوا       املـؤرر       معاشم      ث دت       تنتيذ      تدعم      آلي        لتميفن      ٨١٠٤     عام           ثطفئت
         الفــراك      هــذه      ويعــت        اجلــنس      ةنــيفإل       الصــل      ذا           اإل صــاما        إلطتــاج        ث يتتــا     علــ      خــاص      ةفــمل        الرتكيــز

       منظمـــ      وهــ            والعمالـــ ي       العمــل         املتعلقـــ           اإل صــاما        تطتـــاج         خــاص      ةـــدور      تقــيفم     الـــا         الدوليــ          اليفكــاال 
     ( Data    2 X )          اجلناــاطي          البيـا          مبـايرة    مــن      ةـدعم          والزراعـ         األ ذشــ         ومنظمـ        الـدوا        والبنــ          الدوليـ        العمـل
           التجرشبيـــ         األطفـــت              التناـــي         وتعزشـــز        املعـــارأل        لتبـــايل     منـــص      تـــيففم     علـــ          البداشـــ              الفـــراك      هـــذه       وركـــز 

    مــن         مزشــدا           التعــاون     هــذا       وثةــرص          اإلجــرام      ــذا         العاليــ          التامــدة        املعنيــ          اليفكــاال      ييــش     ملاــت     وقــد          لليفكــاال ي
         االطتقـال    تإ     هـذا      وثي            اليفكاال     ة         املبا ر         التعاون    من       املزشد     خنل    من         تتعيلتا     تمن     الا        التآصر      ثوجل
           التجرشبيــ          الدراســ            عملتــا       لــص مج          الرمياــي          العنا ــر     ث ــد       شتمثــل     الــا          الفــراك ي    مــن         الثاطيــ         املر لــ     تإ

       ثعنه      عنتا       املنيفه      الطما     سر             املفرتك 
      األمــم        متتــيفع         وةــر مج         الدوليــ        العمــل       منظمــ        ثطلقــت          التتــيفع ي       العمــل       مبيفعــيفإل      شتصــل       وفيمــا -    ٥٠

      طرشــ     عـن        القيـاس      طتـاو        وتيفســيش       تعزشـز     ثجـل    مـن       جدشــدة        ـراك       ٨١٠٢             الثـاين/طيففمص       تفـرشن            املتحـدة
               اإل صـامي ي      لمبـم       مؤقتـ        وظيتـ        ثطفـئت        الصـديي     هـذا    و            البلـدان    عـص         املعيفـي       األسـر           استقصاما 

             اليفطنيـ        ا ـصا          اسـتعرار         األوليفشـ      ذا        العمل      حاال        وتفمل        جنيف             الدولي        العمل       منظم      مقر
       اجليـــدة          املمارســـا        و دشـــد          املعيفـــي و      لألســـر            االستقصـــامي           الدراســـا       طرشـــ     عـــن         التتـــيفع        العمـــل      قيـــاس

         التتـــيفشر    مـــن        واملزشـــد          التتـــيفع و       العمـــل      قيـــاس      ةفـــأن        طرشبيـــ        يراســـ        ةـــر مج        وتطفـــام           املاـــتتايةو         والـــدروس
    (و    ٨١٠٠          الدوليــ ي       العمــل        )منظمــ         القــامم         التتــيفع        العمــل      قيــاس      يليــل       ــدش       ةليــ          واملنتجــ           املتــاهيم 
    ثن    تإ         الدولي        العمل       منظم        وتاع           القتر          التنتيذ      لدعم          لنستقصام         املصا ب          العملي         األيوا         وتتيفشر
             التتيفع        العمل      ةفأن       و دا     ثو           استقصامي         يراسا         لتنتيذ        ختتا           اليفطني           اإل صامي         املماتس     توش
         الدوليـ        العمل       منظم     ة         املفرتك            التجرشبي          الدراس        ةر مج             املفارك      ثجل    من   ي    ٨١٨١-    ٨١٠٢       الترتة

      إلات ـــ          التتــيفع        العمــل    عــن       عمليــ          استقصــام       ثيوا        تتـــيفشر     يعــم      ةليــ         املتحــدة      األمــم        متتــيفع         وةــر مج
         الرمسي           اإل صاما       تطار            منتظم         ةترشق          تيراجتا     طي     تمما
       إلةـــرام        ختتـــا           الدوليـــ        العمـــل       منظمـــ      رلـــ         اليفقـــتي         اســـتخدام         املتعلقـــ           اإل صـــاما      حـــال    و  -    ٥٨

         امليفنيفقــ          البيــا       جلمــش        مبتمــرة       وســامل         واختبــار     وعــش    تإ      ــدأل          اإل صــاما        ــعب        قيــاية     ــت        ــراك 
        املـدفيفإل     ـم        والعمـل      األجـر        املـدفيفإل       العمـل       ث ـمال      قيـاس     علـ         الرتكيـز    مـش        اليفقتي         استخدام    عن          والاليم 
    تإ         والتيف ـل        الفخصـ           لنسـتخدام         اإلطتـاج        العمـل         املتعلق           اإل صاما        تتيفشر       تعزشز      سيما    وال       األجري
       اليفقــت      طاــب  ”   ٠- ٤- ٥          املاــتدام          التنميــ      هــدأل      مؤ ــر     وعــش            كمــدخن            اســتخدامتا     تمــن       طتــامج

    “      واملمان        والعمر      اجلنس     حباس       األجري         املدفيفع      م         الرعاش         وثعمال         املنزلي         لألعمال       املخصل
                                                                                          وعنوة عل  ذل ي تتعاون منظم  العمل الدولي  مش تيارة التنمي  الدولي  اململم  املتحـدة لصشتاطيـا  -    ٥٣

                                                                               الفـــمالي  ومـــش البنـــ  الـــدوا لتعزشـــز تـــيفافر البيـــا   عـــن العمـــل القـــايرة علـــ  تلبيـــ  حميفعـــ          شرلنـــدا ث         العظمـــ  و 
                                                                                        متنيفعــ  مــن اال تياجــا   وال شــزال هــذا التعــاون   مرا لــل املبمــرة مــن التتــيفر وســمكز علــ   دشــد اجملــاال  

__________ 

 ( ٩)  http://data           2 x.org/      partnerships/womens                   -work    -employment/                
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                   ش االهتمــام ةفــمل خــاص                                                                         واألطفــت  ذا  األوليفشــ  الراميــ  تإ تعزشــز تــيفافر املؤ ــرا  الرمياــي  ةفــأن العمــل مــ
                                                                من ثهداأل التنمي  املاتدام  طقت  مرجعي  رمياي ي لمن التعاون سياع     ٢                             البلدان النامي   وسييففر ا دأل 

                                                                               عل   د سيفام تإ تميفشن رهش  ثوسش عن اال تياجا  من ةيا   العمل ومنا رة هذه الرهش  
  

      العمل          حصا ا     ا                الع اين       الدوت        للم اا          التحضريية        األن رة -        اثلثا   
 

  (  ICSE    -93 مل         العمالة      متاكز       الدوت         التصنيف       وحتديث         استعااض -     حلف 
        التنإيح       عملية        وحسباب       خلفية -   1 

       العمــل         ت صــاما        ــصام         العفــرون       الــدوا       املــؤرر         سياــتعرر   ي    ٨١٠٢             األول/ثكتــيفةر       تفــرشن     -    ٥٤
      وتذا         العمــــل       عنقــــا     عــــن          لإل صــــاما          الدوليــــ         املعــــاشم    مــــن       جدشــــدة       حميفعــــ      وعــــش      ةفــــأن        مقرت ــــا 
         التصــنيف     هــذا       وشعتــص     (  ICSE    -93 )         العمالــ       ملركــز       الــدوا         التصــنيف     ــل       ن فاــتحلن          املعــاشمي     هــذه     ؤ   اعتؤمــد 

    ٠٩    مـن       التـرتة      ي     جنيـف            املعقـيفي )       العمـل         ت صـاما        ـصام     عفر       ا امس       الدوا       املؤرر        اعتمده      الذ 
     هــذا    عــن          لإل صــاما       ااــاا       الــدوا        َ املعيــارَ          الثالــ ي       قــراره      مبيفجــس    (ي    ٠٩٩٣             الثاين/شنــاشر      كــاطيفن   ٨٢    تإ

       وظــــامف    ةــــ          التمييــــز    تإ        اإل ــــارة         اجملميفعــــا     ؤ  ن وشؤعــــرنأل      فقــــ ي        ثساســــي       فئــــا     لــــس       وشفــــمل          امليفعــــيفإل
       تمليــف      ــدر     وقــد        ثخــر         يــ     مــن   “   ااــر       العمــل ”        ووظــامف         يــ ي    مــن   “    األجــر         املدفيفعــ          العمالــ  ”

       ةينتـا    مـن          الفـيفا لي    مـن     عـدي       معاجلـ       ةليـ        العمـل         ت صـاما        صام     عفر        التاسش       الدوا       املؤرر             ةتنقيحل
     شل      ما

     عفـر        التاسـش       الـدوا        للمـؤرر      األول        القـرار           احملـدية       العمـل       ث ـمال     ييـش     اليفل       عرورة    )ث( 
         التعرشــف        وتيراج        للعمــلي        النــاقل          واالســتلنل          والعمالــ        العمــل         ت صــاما       ــيفل       العمــل         ت صــاما        ــصام

         للعمال و       األعي 
       ثطــيفاإل     عــدي       لــز ية        طظــرا        ااــري        والعمــل      األجــر         املدفيفعــ          العمالــ     ةــ          التمييــز        وفامــدة      ث يــ     )ي( 
        التئت و      هات     من    ث      عمن        ةاتيفل        تندرج   ال     الا         العمال          ترتيبا 

       شتعلـــــ     مـــــا          ســـــيما    وال       األجـــــري         املدفيفعـــــ           والعمالـــــ      ااـــــر       العمـــــل    ةـــــ         التا ـــــل     ااـــــد    )ج( 
      طـاةش     ذا          تعاقدشـ          ترتيبـا      وفـ         شعملـيفن       الـذشن         التـاةع           والعامل           العامل ي        املاا           الفركا        أب حاي
      طار و

  و                                                                        اطتباو املعاشم عل   اال  العمال   م الرمسي ي وال سيما  ال  العامل   م الرمسي     )ي( 
     ــــم         العمالــــ        ثطــــيفاإل       تلــــف             العــــامل        تعرشــــف      شتــــي          التتصــــيل    مــــن      مزشــــد    تإ       اااجــــ     )ه( 
            والعامل           وامليفمسي ي        املؤقت           والعامل       األجل      قصمة       ةعقيفي          والعامل          العرعي          العامل       قبيل    من           القياسي ي

         الااعا و    َ   ملَتل        ةعقيفي
          واســتنبا             االســتبيا  ي        وتصــميم          البيــا  ي    يــش      ةفــأن         تيفجيتيــ        مبــايي     وعــش       عــرورة    )و( 

          اليفطين        الصعيد     عل           لنستخدام          وتمييتتا        املعاشم
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         و عدادها         امتإرتحا       ب نن         الت اور -   2 

       العمــــل       منظمـــ        ثطفـــأ    ي  ICSE    -93         التصــــنيف    ن  ـــلن       لتحـــل        مقرت ــــا        تعـــداي             املاـــاعدة      ةليـــ  -    ٥٥
    مـــن           االقتصـــايش            واإل صـــاما        العمـــل         ت صـــاما           وماـــتخدم        منتجـــ     مـــن       شتـــألف        عـــامن           فرشقـــا           الدوليـــ 
         العمــل        وث ــحاي        العمــال         ومنظمــا        يوليــ          ميفميــ         ووكــاال         املنــاط      ييــش           وطنيــ          ميفميــ        وكــاال 

       وةليـــ         ٨١٠٢             ثشليفل/ســـبتمص    تإ      ٨١٠٥          ث ر/مـــاشيف    مـــن       التـــرتة          مـــرا       ثرةـــش        الترشـــ      هـــذا       اجتمـــش     وقـــد
ِ   املاــتخِدم          تعقيبــا      علــ         وااصــيفل         التفــاور       عمليــ       طتــاو       تيفســيش         الترشــ        وعــعتا     الــا         املقرت ــا       ةفــأن       

       ـــــصام          اإلقليميــــ           التحوـــــمش            االجتماعــــا     مـــــن       سلاــــل         ثشوــــا           الدوليـــــ        العمــــل       منظمـــــ       عقــــد          العامــــلي
           االجتماعا      هذه       وركز         ٨١٠٢     عام       وطيفال      ٨١٠٦     عام       ثواخر     منذ        املناط      ييش           العمل         ت صاما 

ـــدِني      وقـــد          املقرت ـــ         اجلدشـــدة         للمعـــاشم         التقنيـــ         واجلـــدو          اإلقليمـــ         الاـــياو      ث يـــ     مـــن    ن  كـــلن       علـــ       فـــرص   ؤ ِن   ؤ
       ــصام         العفـرشن       الـدوا       املـؤرر        اطعقــاي     قبـل        املعـاشم       مفـروإل     ؤ     وسيؤاــتعرر         ةلـدان     عـدة             املقرت ـا         الختبـار

             ـــــبا /فصاشر           العمـــــل         ت صـــــاما        ميـــــدان           ـــــصام        األطـــــراأل      نننـــــ         اجتمـــــاإل           العمـــــل         ت صـــــاما 
(٠١ )    ٨١٠٢    

 
       امتإرتحة        اجلديدة        امتعايري    عن      عامة    حملة -   3 

         املتوـمن          التصـنيف      وسـبل          واملتلـما           الرمياـي          املتـاهيم     حيـدي         متـاهيم       تطار             املقرت ا    ؤ   تؤدمج -    ٥٦
    مــــن       منقحــــ       طاــــخ     هــــيف         الرمياــــ          والعنصــــر         العمــــل        ةعنقــــا          املتعلقــــ           لإل صــــاما         اجلدشــــدة        املعــــاشم    

        التئا      هذه      طميش      وتمن      ما     د    تإ       متصل       فئا     ٠١     توم   (  ICSE    -18 )         العمال       ملركز       الدوا         التصنيف
        العامـل        تارسـتا     الـا        الاـلت      طـيفإل    تإ       شاتند      الذ        األوإي       ا يمل      شفمل    تذ         ةدشل        تصنيف     َ   يمَل         وفقا  
   “       التــــاةع  ”         العــــامل         ــــديان       األعلــــ         ماــــتيفاه          فئتــــ         ااــــاباي      شعمــــل     الــــا           االقتصــــايش         اليف ــــدة     علــــ 

         العامــلي     ــا       شتعــرر     الــا           االقتصــايش         املخــاطر     طــيفإل    تإ       شاــتند      الــذ         الثــايني       ا يمــل     ثمــا     “       املاــتقل  ”  و
     اار       العمل    ة           التقليد          التمييز      شفبل      وهذا     “   رة        مقاةل         العامل  ”   و   “   ثجر       مقاةل         العامل  ”    ة       ن فيمينز

       األجر         املدفيفع           والعمال 
         التصـنيف             الـيفارية     تلـ     من         تتصين        ثكثر       املقرت        الدوا         التصنيف           العفر        التئا     ثن    ؤ   وشؤذكر -    ٥٢

     ـــم         العمالـــ          ترتيبـــا        تعرشـــف      شتـــي     ممـــا  ي        العـــامل     مـــن       فرعيـــ       فئـــا       ثرةـــش      تفـــمل     وهـــ       ICSE    -93       الـــدوا
           التـاةع             للمتعاقـدشن        منتصـل       وفئـ          للفـركا         املفـلل   -         للمـالم         منتصـل       فئـا        و دشـد     تلـ           القياسـي 
ـــيفارية        التـــروو     علـــ       ؤ   واســـتؤبق         ااـــابم          والعـــامل        العمـــل       ث ـــحاي    ةـــ     ICSE    -93       الـــدوا         التصـــنيف             ال
           املنتج           تعاوطيا              للعامل         منتصل      فئ     ؤ    وثؤلليت            والعامل        األسرة    من        املاا            والعامل       ا اص
       فتــؤالم          اجلدشــدة   “       التــاةع            املتعاقــدشن ”      لتئــ         مقرت ــا      وعــش     خــاص      ةيفجــل       الصــعس    مــن      وكــان -    ٥٢

َ    ماـتخَدميفن        عـامليفن ”     أبهنـم          اليـا       و   شعروفيفن         كيـا           شتبعـيفن         العـايةي           طارشـ         معاملـ       طرشـ     عـن      رةـ ي       مقاةـل      
     علــــ        عــــمني     ثو       ــــرحي        ســــيترة       وتــــارس    بــــا        شقيفمــــيفن     الــــا        األعمــــال    مــــن        مبا ــــرة         اســــتتاية        شاــــتتيد     آخــــر

       تلمــيفن    ثو     ااــر       العمــل        ــبيت          تعاقدشــ          ترتيبــا       تطــار            خــرشن       عملتــم     ن   شقــدنميفن     تمــا     وهــم     “       ثطفــتتتم
     ركــــز  وت         عملتــــم     علــــ        كاملــــ       ســــلت     ثو       ســــيترة       تلمــــيفن   ال        ولمــــنتم       عــــامل     ةــــن        طــــار          عمــــن        ن   وشفــــلنليفن

__________ 

                                                                                            ي اللجنــــ  اال صــــامي  التقرشــــر الــــذ  طــــيفقا   اجتمــــاإل ا ــــصامي ومبفــــروإل القــــرار و وــــر االجتمــــاإلي ةيف ــــتتا واثمــــ      و ســــتزوو   (٠١ ) 
          اجتماعا        رف 
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         التـاةع            املتعاقـدشن     فئـ         لتعرشـف        ثسـاليس       تتـيفشر     علـ           دشدا            تركيزا         ةلدان     عدة              اليا          اجلارش            االختبارا 
           اإل صامي          اجملميفعا     
     الـيفل     منـل      ا ـدأل         العمالـ       مركـز        لتصـنيف        امتداي    هيف       املقرت        العمل      ملركز       امليف د       الدوا          والتصنيف -    ٥٩
         املتدرة       وعمل         التتيفع         والعمل        الفخص           لنستخدام         اإلطتاج        العمل     ذل         مبا        العملي       ث مال     ييش
       تعــــداي         تمماطيــــ       تات ــــ     هــــيف       العمــــل      مركــــز       تصــــنيف    مــــن        واللــــرر           العمالــــ        وكــــذل        األجــــري        املــــدفيفإل     ــــم

    مـن       حملتـا            رمينتـا    عـن        عيفعـا           تلتـ ي       مصـاير     ومـن        الاـمان       تلـف    عن            متاهيميا         متاق          ت صاما 
                                         ؤ  و                                          اإل صاما  من ث  يراس  استقصامي  ةعينتا  وتؤعروأل التئا    التصنيف الدوا امليف د ملركز العمل       طميش

                                                                                        ةترشق  تتي  تيففم ت صاما  منتصل  عن األطفت  امليفجيفية عمن  دوي طظام ااااا  القيفمي  وخارجل  
         معليفما      ن تقدنم     الا          والتئا         املتلما     من        امل        حميفع          العمال       مركز      اس           التصنيتا        وترفد -    ٦١
        تتقـاطش          الرتتيبـا     مـن       ألطـيفاإل       وفئـا         تعـارشف      تفـمل     وهـ          العمـل       ويوام         اسـتقرار      يرجـ     عـن         تتصـين        ثكثر
َ  وشـؤدرَج           العمالـ       مركـز      فئـا     مـن        العدشد    مش             االستقصـامي           الدراسـا       معظـم            اطتظـام         املتلـما      هـذه    ن جـلن     ؤ 

         املقرت ـا       تاـع    ال        ولـذل ي           يوليا         عليتا       املتت           اإل صامي         املعاشم           مفميفل     م      لمنل          العامل ي       للقيف 
      ص ية    تإ        ثشوــا        تاــع     ةــل       فحاــسي         العمالــ       مركــز    عــن         واملتصــل         املتيــدة          اإل صــاما     مــن      مزشــد      تــيففم    تإ

        الظــــروأل      تتصــــل        تلتــــ        جيفاطــــس       ــــعيد     علــــ          يوليــــا            للمقارطــــ            وقاةليتتــــا          واتاــــاقتا          اإل صــــاما         ميفاممــــ 
       خن ا    من       العمل      شؤي      الا        الظروأل    من       و مها           التعاقدش 

 
      الامسي    غري         االقتصاد   ا       العمل -    اب  

       الـــدوا       املـــؤرر     قبـــل    مـــن       الرمســـ      ـــم        القتـــاإل             العمالـــ          إب صـــاما         املتعلـــ        الثـــاين        القـــرار     ؤ  اعتؤمـــد -    ٦٠
         املتعلقـــ            التيفجيتيـــ         املبـــايي     علـــ          امليفافقـــ      ورـــت        ٠٩٩٣     عـــام           العمـــل         ت صـــاما        ـــصام     عفـــر       ا ـــامس

                                                                                       التعرشــف اإل صــام  للعمالــ   ــم الرمسيــ    املــؤرر الــدوا الاــاةش عفــر  ــصام ت صــاما  العمــل املعقــيفي   
                                وقــد ث ــدت اعتمــاي القــرار األول     ٨١١٣                 كــاطيفن األول/يشاــمص  ٣                     تفــرشن الثــاين/طيففمص تإ     ٨٤         التــرتة مــن 

                          ؤرر الــدوا التاســش عفــر  ــصام                                                              املتعلــ  إب صــاما  العمــل والعمالــ  واالســتلنل النــاقل للعمــل مــن قبــل املــ
                                                          ن                               ت صاما  العمل تليما  جذر      دوي ت صاما  سيفو العملي مما ثنـنر علـ  التعـارشف اإل صـامي  للقتـاإل 

    علـ      ICSE    -93                                                                                   م الرمس  والعمال   م الرمسي   ومن املـرج  ثشوـا  ثن شـؤنر التنقـي  املتيفقـش للتصـنيف الـدوا 
                                                                الرمسيـ   وقـد ثي  هـذه التليـما ي تإ جاطـس اااجـ  تإ ةلـيفرة هـذا العامـل                            التعرشف اإل صام  للعمال   ـم 

                                                                                             املتم ليميفن مؤ را  مقبيفال  من مؤ را  ثهدأل التنمي  املاتدام ي تإ ظتيفر  اج  ماس  تإ ميفاممـ  تعـارشف 
        وــا  ث ــد                                                                                   القتــاإل  ــم الرمســ  والعمالــ   ــم الرمسيــ  مــش ث ــدت التتــيفرا   وكاطــت هــذه اااجــ  تإ امليفاممــ  ثش

                                                                                          االستنتاجا  الرمياي  لنجتماإل الثاين عفر لترش  ا صام املعين إب صاما  القتاإل  م الرمس  )فرشـ  ي ـ ( 
       ٨١٠٢                  تفرشن األول/ثكتيفةر    ٣   و   ٨      ؤ                 الذ  عؤقد   جنيف   شيفم  

       العمــل         ت صــاما        ــصام         العفــرشن       الــدوا       املــؤرر            مناقفــ       ورقــ          الدوليــ        العمــل       منظمــ        ن وســتقدنم -    ٦٨
ِ  تــيفِجز        العمــل         ت صــاما        ــصام     عفــر       ا ــامس       املــؤرر        اعتمــده      الــذ         القــرار         املتعلقــ          املعروفــ         املفــاكل      فيتــا    

       العمـل       منظمـ         وسـتحدي         العمـل         ت صـاما        ـصام     عفـر        الاـاةش       املؤرر       عليتا      واف      الا           التيفجيتي          واملبايي
     ثجل    من        الرمسي      م          والعمال        الرمس      م    اإل    للقت         اإل صام        اإلطار        وتعدشل       تتيفشر      تتي        سبن          ثشوا           الدولي 
       ــصام     عفــر        التاســش       الــدوا       املــؤرر           اعتمــد      الــذ         القــرار          احملــدي       النحــيف     علــ        العمــل       متتــيفم    مــش         ميفاممتــل
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      ةفــأن         التيفجيــل        اليفرقــ          وســتلتمس      ICSE    -93       الــدوا         للتصــنيف        احملتملــ          التنقــي         وعمليــ        العمــل         ت صــاما 
           املتليفي       العمل          تقدم       ت راص        لمتال        الابل      أبفول       شتعل     ما            املقرت           ا يارا 

 
        الزراعة      قراع   ا       العمل          و حصا ا        الايف   ا       العمل          حصا ا  -     جيم 

      و ســتقدوم          اجتماعــا        رفــ       ورقــ        إبعــداي          والزراعــ         األ ذشــ         ومنظمــ          الدوليــ        العمــل       منظمــ       ا ــر  -    ٦٣
     علــــ       شركــــز      األول        جــــزثشني    تإ        اليفرقــــ      ؤ   وستؤقاــــم         العمــــل         ت صــــاما        ــــصام         العفــــرشن       الــــدوا       املــــؤرر       ثننــــام

       اليفقت            امليفعيفإل     هذا     وأييت           الزراع       قتاإل           العمل         ت صاما      عل         والثاين       الرشف           العمل         ت صاما 
    مـــن        التأكـــد          املاـــتدام          التنميـــ        ثهـــداأل     ر ـــد      تطـــار              الرمياـــي            التيفجيتيـــ         املبـــايي     فمـــن        رامـــا ي        املناســـس

          تيفصشعـا            الاياسـا         ليفاعـع         املتيـدة         املؤ ـرا        تيفصشـش    مـن        التأكـد      شفـمل      وهـذا        الركـسي    عـن     ث د       شتخلف   ن ثالن 
         ت صـــاما        “     الرشـــف ”       ميفعــيفإل       وشعمـــس            والصــناع                )رشتي / وـــرش (          اجللرافيـــ         املنتقــ       اـــس          مناســبا  
       معــــاشم       حميفعـــ       اـــس         متداخلـــ      و ـــم        منتصـــل        وطنيـــ      يون       منـــاط     تإ         اليفطنيـــ         األراعـــ        تيفصشـــش       العمـــل
     ومـن         عليتـا         املعيفـي        واألسـر       العمـل        وثطفت          اليفظامف       تيفصشش     تمن      والا                ) ورش /رشتي (ي        املتبق          التعرشف
         الزراعــ          القتــاع       اــس       قتــاع          تصــنيف      تإ         الزراعــ       قتــاإل           العمــل         ت صــاما      تفــم       ثخــر ي        يــ 
      اــس         المتـاأل(       ث ذشــ        إلطتـاج       العمــل        )ومنتـا       العمــل        وثطفـت          اليفظــامف       ةرتميـز      شاــم     ممـا          الزراعــ ي    و ـم

          الزراع      م    ثو         الزراع         القتاإل
    ن كــنن      فــنن          للزراعــ ي          التقليــد         اجللــرا        امليفقــش       تتعلــ        ألســباي         مرتاةتــان         امليفعــيفع     ثن     ــ     و  -    ٦٤

      كفـيفأل       تعـداي       وشتـر           القيـاس      يـ      ومـن           املتاهيمي          النا ي     من      ا خر    عن      كبمة       ةصيفرة       منتصل       منتما
     و ـم         الزراعـ          القتـاع       و اـس         وااوـرش          الرشتيـ         املنـاط     مـن    كـل      اـس       العمـل         ت صاما     عن       متصل 
    تإ         املناقفـ       ورقـ         وستاـع            املعيفـي       األسـر           استقصـاما             القيـاس       شتعلـ     مـا           فرشدة       د           الزراع 
       تصـميم              املمارسـا       ثفوـل    تإ           استنايا             التيفجيتي         املبايي      ةفأن       ثولي         خيارا         واقرتا         املاامل     هذه    حب 

         للدراســــــ          التجــــــرشيب         االختبــــــار       طتــــــامج    تإ           اســــــتنايا         وكــــــذل           البلــــــداني               االســــــتبيا          وتصــــــميم         العينــــــا 
        العمل         ت صاما        صام         العفرشن       الدوا       املؤرر    من         التيفجيل        التماس    مش          العامل ي       للقيف             االستقصامي 

  
         للمناق ة         امتراوحة        النإاط -         رابعا   

     يليت    ما     ىل       مدعوة          االحصائية        اللجنة -    ٦٥
        والووودوت       الووووطين          الصوووعيدين     علوووى        النرووواق        الواسووو          للتنفيوووذ       دعمهوووا    عووون        اإلعوووااب    )ث( 
          حصوا ا       حمهيوة     حتسوني      بغيوة       العمول          حصوا ا        و ا        الودوت       امت اا         اعتمدها     اليت        اجلديدة         للمعايري
       ابلعموول       الصولة     اا           امتسوتدامة         التنميوة       حهودا        لغوات         الوثيووق       الاصود      يتويح    مبوا       العمول      وسووق       العمول
  ؛ ٨   و   ٥       اهلدفني      سيما    وال         األهدا ،      خمتلف     طار     ا       الالئق

        امتهتموة       اجلهوا     مو          ابلتعواون          الدوليوة،       العمول       منظموة        ححازتوه      الوذي        ابلتإودم         التنويه    )ي( 
       قائمووة         منهجيووا      وضوو    ا          التنميووة،   ا       آخوواين        وشوواكا        دوليووة        ووكوواال        وطنيووة          حصووائية       مكاتوو     موون
       تنفيووذ     دعووم          بواسورتها     ميكوون            االستإصووائية          ابلدراسوا       خاصووة        وحدوا        عمليووة          وتوجيهوا        األدلووة     علوى

       للعمل؛        الناق          االستغالص         ومإاييس       العمل         إلحصا ا        اجلديد       اإلطار
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         االهتموووام        بووودا      علوووى         الدوليوووة          والوكووواال          الوطنيوووة          اإلحصوووائية        امتكاتووو        ت وووجي     )ج( 
         توجيهوا      وضو       بغيوة           للمنهجيوا            االختبوارا     مون      مزيود        جواا    ا         الدولية       العمل       منظمة    م          ابلتعاون
ّ   حمّدثوووة       عمليوووة         ال مصوووي          لالسوووتمدام         اإلنتووواجي        والعمووول         الترووووعي       العمووول      قبيووول    مووون       حن ووورة       لإيوووا    
           التعليميوة        امتو هال        وقيوا          التوابعني           امتتعاقودين       تعايوف      قبيول    مون       العمول       بعالقوة       تتعلوق       خمتارة        ومسائل
       العمل؛     سوق          احتياجا     م          امتهارا        توافق     عدم       وحوجه

         التإنيوة         امتسواعدة       لتإودم         الدوليوة       العمول       متنظموة     اتبو       شوامل       بواانمج       تنفيذ     بد      دعم    )ي( 
          والوكوواال          التنميووة   ا         ال وواكا         وت ووجي          العاملووة        والإوووى       العموول          حصووا ا       وواص   ا         الإوودرا        وبنووا 

        ابمتصوووادر      يتصووول    موووا   ا       امتنسوووق          والتنفيوووذ         التعووواون     خوووالص    مووون      اجلهووود     هوووذا   ا        اإلسوووهام     علوووى         الدوليوووة
       الصلة؛     اا           اإلحصائية
     هبموووا       تضووورل         اللوووذين        النرووواق         الواسوووعة         الت ووواور        وعمليوووة        امتنهجوووي       ابلعمووول         التنويوووه    )ه( 
         الع واين       الودوت        للمو اا        التحضوري       طوار   ا        والودوت         اإلقليموي          الصوعيدين     علوى         الدولية       العمل       منظمة
  ؛    2١1٨             األوص/حكتوبا       ت اين   ا      جنيف   ا   ُ    سُيعإد      الذي       العمل          حصا ا         ا 

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

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

  .     الامسي    غري        الإراع
 
 


