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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) م (٤البند 

ــم ــود للعلــ ــصادية : بنــ التــــصنيفات االقتــ
   واالجتماعية الدولية

 تقرير منظمة العمل الدولية  
 

 مذكرة من األمني العام  
إلحصائية يف دورهتا الثامنـة والـثالثني يتـشرف األمـني العـام بـأن            وفقا ملا طلبته اللجنة ا     

حييل تقرير منظمة العمل الدولية بشأن حتديث التصنيف الـدويل املوحـد للمهـن وخطـط تنفيـذ                  
ويرجــى مــن اللجنــة أن . ويقــدم التقريــر إىل اللجنــة لالطــالع عليــه. التــصنيف بــصيغته احلديثــة

 .حتيط علما به
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 ل الدولية عن حتديث التصنيف الدويل املوحد للمهنتقرير منظمة العم  
 

 توصية اللجنة اإلحصائية بشأن التصنيف الدويل املوحد للمهن -أوال  
، للتقريـر املقـدم     )١(قررت اللجنة اإلحصائية عند مناقشتها، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني           - ١

ــة بــشأن التقــدم احملــرز يف حتــديث التــصني    ف املوحــد الــدويل للمهــن  مــن منظمــة العمــل الدولي
)E/CN.3/2007/11 (أن: 

توافــق علــى مــشروع هيكــل التــصنيف الــدويل املوحــد للمهــن بوصــفه معيــارا  )أ( 
 مناسبا لإلحصاءات القابلة للمقارنة دوليا؛

تالحــظ احلاجــة إىل مــشروع تعــاريف للفئــات املقترحــة للتــصنيف وضــرورة     )ب( 
  شرطا أساسيا هاما لنجاح تنفيذه؛إتاحة التصنيف باللغات املختلفة بوصف ذلك

حتيط علمـا بـاخلطوات املقبلـة الـيت سيـضطلع هبـا يف العمليـة الرمسيـة للموافقـة                     )ج( 
 على التصنيف؛

 تقريـــر عـــن ذلـــك إىل اللجنـــة يف  تطلـــب إىل مكتـــب العمـــل الـــدويل تقـــدمي  )د( 
 .٢٠٠٨ عام

 
 حالة العمل على حتديث التصنيف الدويل املوحد للمهن -ثانيا  
 

 معلومات أساسية -ألف  
صدر تكليف بالعمل على حتديث التصنيف يف قرار اختذه املؤمتر الـدويل الـسابع عـشر                 - ٢

ويف ذلك القـرار، الـذي أيـده جملـس إدارة منظمـة             . ٢٠٠٣خلرباء اإلحصاءات العمالية يف عام      
وأن تنجـز   ، طُلب إىل املنظمة أن تتوىل حتـديث التـصنيف           ٢٠٠٤مارس  /العمل الدولية يف آذار   

وتقــدمي .  وأن تعقــد اجتماعــا للخــرباء العتمــاده  ٢٠٠٧العمــل يف موعــد أقــصاه أواخــر عــام   
 .التوصيات املناسبة إىل جملس اإلدارة

وقــد تقــرر أن ينجــز العمــل يف مــدة تتــيح مــا يكفــي مــن الوقــت الســتخدام التــصنيف   - ٣
نيـة الـيت سـتجري يف عـام         بصيغته احلديثـة أو صـيغه الوطنيـة يف عمليـات التعـداد الـسكاين الوط               

ــة اإلحــصائية قــد طلبــت يف دورهتــا الرابعــة والــثالثني الــيت عقــدت يف     . ٢٠١٠ وكانــت اللجن
 أن تـضع منظمـة العمـل الدوليـة اجلـدول الـزمين لتنقـيح التـصنيف مبـا يلـيب           ٢٠٠٣مـارس  /آذار

__________ 

، الفـصل األول    (E/2007/24) ٤ ، امللحق رقم  ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر   )١( 
 .٣٨/١٠٨باء، املقرر 
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دت يف ويف دورة اللجنــة اخلامــسة والــثالثني الــيت عقــ . )٢(احتياجــات جــوالت التعــداد القادمــة
، أخذت منظمة العمل الدولية على عاتقها التزاما بإجناز العمل حبلـول عـام              ٢٠٠٤مارس  /آذار

ــا يف     ٢٠٠٧ ــة يف اجتماعهـ ــة علـــى اللجنـ  علـــى أســـاس أن يعـــرض التـــصنيف بـــصيغته احلديثـ
 .)٣(٢٠٠٨مارس /آذار
 إىل ٣وحــسبما كــان مقــررا عقــد جملــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة يف الفتــرة مــن     - ٤
ضــم خــرباء اإلحــصاءات   اجتماعــا بــشأن حتــديث التــصنيف٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ٦

واستند اخلرباء يف مداوالهتم إىل تقريـر أعدتـه املنظمـة بلغـات العمـل املـستخدمة فيهـا                   . العمالية
وتناول اخلـرباء بـالتقييم هيكـل التـصنيف بعـد حتديثـه             . )٤(وهي اإلسبانية واالنكليزية والفرنسية   

ليه تعديالت طفيفة مث اعتمدوا مـشروع قـرار يـصادق علـى هيكـل التـصنيف الـذي                  وأدخلوا ع 
 .أرفق مبشروع القرار

وأتيح تقرير فريق اخلرباء، مبا فيه مشروع القـرار وهيكـل التـصنيف باللغـات اإلسـبانية                - ٥
 ٢٠٠٧واالنكليزية والفرنسية على موقع منظمة العمل الدوليـة علـى اإلنترنـت قبـل هنايـة عـام                   

). ISCO-08 (٢٠٠٨عرف التصنيف الذي مت حتديثه بالتصنيف الـدويل املوحـد للمهـن لعـام               وي
 .وسوف يتاح للجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني بوصفها وثيقة معلومات أساسية

 :أما األغراض والفوائد الرئيسية للتصنيف فهي - ٦
املتعلقـة بـاملهن    أن يستخدم كأسـاس لإلبـالغ بالبيانـات اإلحـصائية واإلداريـة              )أ( 

 ومقارنتها وتبادهلا على الصعيد الدويل؛ 
 أن يتخذ كنموذج لوضع تصنيفات وطنية وإقليمية للمهن؛  )ب( 
أن يشكل نظاما ميكن االستعانة به مباشرة يف البلدان الـيت مل تـضع تـصنيفات                 )ج( 

 .وطنية خاصة هبا
نـشر اإلحـصاءات املـستمدة    ويف السياقات الوطنية تستخدم تصنيفات املهـن يف مجـع و    - ٧

مــن تعــدادات الــسكان وإحــصاءات األســر املعيــشية واســتطالعات رأي أربــاب العمــل ومــن     
كمــا تــستخدمها احلكومــات والــشركات يف أنــشطة مــن قبيــل مــلء الــشواغر . مــصادر أخــرى

بطــاليب العمــل املناســبني والتخطــيط يف جمــال التعلــيم، واإلبــالغ عــن احلــوادث الــصناعية ومــنح 
والواقــع أن عوملــة ســوق العمــل تزيــد مــن . ات للعــاملني وإدارة اهلجــرة املتــصلة بالعمــلتعويــض

__________ 

 ).ط (٢، الفصل اخلامس، الفقرة (E/2003/24) ٤ ، امللحق رقم٢٠٠٣املرجع نفسه،  )٢( 
 ).ح (٤، الفصل اخلامس، الفقرة )Corr.1 و E/2004/24( والتصويب ٤، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع نفسه،  )٣( 
 .http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/techmeet/index.htmتتاح وثائق اجتماع اخلرباء على املوقع  )٤( 



E/CN.3/2008/28
 

4 07-64701 
 

الطلب على معلومـات عـن املهـن ميكـن مقارنتـها دوليـا السـتخدامها يف األغـراض اإلحـصائية                     
 .واإلدارية وتربز احلاجة إىل إطار متني معاصر لإلبالغ باملعلومات املتصلة باملهن وتبادهلا

 
 ال اليت اضطلعت هبا منظمة العمل الدوليةاألعم -باء  

قامت منظمة العمل الدولية، يف سياق حتـديث التـصنيف بالتـشاور علـى أوسـع نطـاق                   - ٨
وقد مت ذلك من خالل اسـتبيانني       . ممكن مع اجلهات صاحبة املصلحة واألطراف املهتمة باألمر       

ئية الوطنيـــة ودوائـــر أرســـال إىل مجيـــع البلـــدان عـــن طريـــق وزارات العمـــل واملعاهـــد اإلحـــصا
التوظيف ومعاهد التدريب املهـين ومنظمـات أربـاب العمـل لـديها، وبتعمـيم مـسودات متتاليـة           

وتـشاورت املنظمـة أيـضا مـع طائفـة      . من هيكل التصنيف بصيغته احلديثة إلبداء التعليـق عليهـا      
لـيت يلـزم    عريضة من الوكاالت املتخصصة واجلهات صاحبة املـصلحة املهتمـة بالفئـات املهنيـة ا              

 .فيها التحديث أكثر من غريها
ومن العناصر املهمة اليت أسـهمت يف جنـاح األعمـال إنـشاء فريـق مـن اخلـرباء التقنـيني                      - ٩

من أجل حتديث التصنيف، مهمته إسداء املـشورة ملنظمـة العمـل الدوليـة ومـدها باملـساعدة يف                   
مجيـع منـاطق العـامل وخـرباء        ويتألف الفريق من خرباء يف تـصنيف املهـن مـن            . أعمال التحديث 

ــصة  ــة املختـ ــاالت الدوليـ ــن الوكـ ــق  . مـ ــع الفريـ ــد اجتمـ ــشرين  ٥وقـ ــرة بـــني تـ ــرات يف الفتـ  مـ
ــاين ــوفمرب /الث ــانون األول٢٠٠٥ن ــسمرب / وك ــني    ٢٠٠٧دي ــا ب ــا فيم ــه إلكتروني  ويباشــر أعمال

 .الدورات
ل، مـن   وقد استفادت أيضا، منظمة العمل الدولية بشدة، يف ما اضطلعت به من أعمـا              - ١٠

مشاوراهتا مع فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية وممـا أسـداه إليهـا               
وقدمت تقارير عن التقدم احملرز ومـسودات هلياكـل التـصنيف ونوقـشت يف              . من مشورة نافعة  

 .٢٠٠٧أبريل / ونيسان٢٠٠٥يونيه /االجتماعات اليت عقدها الفريق يف حزيران
 على اقتراحات فريق اخلرباء املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة               وبناء - ١١

وفريــق اخلــرباء التقنــيني املعــين بتحــديث التــصنيف وأُخــذا يف االعتبــار التعليقــات الــواردة مــن     
مصادر عديـدة أخـرى، أجـرت منظمـة العمـل الدوليـة عـددا مـن التغـيريات يف مـسودة هيكـل                        

/ ومت، يف متـوز   .  لتبـدي تعليقاهتـا    ٢٠٠٧فربايـر   /فـاة اللجنـة هبـا يف شـباط        التصنيف اليت متت موا   
، تعميم مسودة هنائية على أعضاء فريق اخلـرباء التقنـيني وخـرباء آخـرين ونـشرت            ٢٠٠٧ يوليه

 .)٤( ضمن تقرير اجتماع اخلرباء٢٠٠٧سبتمرب /تلك املسودة يف أيلول
 : يف أعمال التحديث ما يليومن بني املسائل الرئيسية اليت جرى تناوهلا - ١٢

 أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على هيكل املهن يف سوق العمل؛ )أ( 
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 احلاجة إىل حتسني مستوى تغطية املهن يف جمال الصحة؛ )ب( 
مــا يطلبــه املــستعملون مــن تنــاول املهــن يف جمــاالت الزراعــة واحلراجــة وصــيد   )ج( 

 السمك مبزيد من التفصيل؛
  حتسني تصنيف فئات املهن اإلدارية؛ضرورة )د( 
 يف التفصيل فيما يتـصل بـبعض        (ISCO-88)عدم االرتياح إىل إفراط التصنيف       )هـ( 

من املهن التقنية ومهن الصناعة التحويلية يف حـني أنـه يتنـاول بقـدر مـن االقتـضاب، خـصوصا                     
ت الــيت تــشكل علــى مــستويات التجميــع الوســطي، املهــن املتــصلة باألعمــال الكتابيــة واخلــدما 

 اإلناث نسبة كبرية من املشتغلني هبا؛
عدم االرتياح إىل وجود فئات موازيـة علـى مـستويات متباينـة مـن املهـارة يف                   )و( 

 مهن تنطوي على أداء مهام متماثلة أو متطابقة؛
احلاجة إىل حتسني مستوى تغطية املهن الـسائدة يف القطـاع غـري النظـامي الـيت          )ز( 

 ج إىل املهارات؛يقل فيها االحتيا
 ضرورة جتديد وحتديث تعاريف مجيع الفئات؛ )ح( 
 .احلاجة إىل حتسني وحتديث فهرس التصنيف )ط( 

 
 التغيريات الرئيسية يف التصنيف -جيم  

 ال يـزال،    ISCO-08على الرغم من أن النموذج املفاهيمي الـذي ينـبين عليـه التـصنيف                - ١٣
ــستخدم     ــه امل ــدمي  يف جــوهره، هــو النمــوذج ذات ــصنيف الق ــيريات يف  ISCO-88يف الت ، فثمــة تغ

وأبـرز تغـيري هـو انتفـاء احلاجـة إىل فئـات       . طريقة استخدام ذلك النموذج يف تصميم التـصنيف     
موازية يف خمتلف الفئات الرئيسية مبا يفسح اجملال للحاالت الـيت تتبـاين فيهـا مـن بلـد إىل آخـر                      

 مهنيـة معينـة حيـث بـات االهتمـام ينـصب علـى               االشتراطات اخلاصة بالتعليم والتدريب يف فئة     
طبيعة العمل الذي يؤدى أكثر منه علـى التعلـيم الرمسـي والتـدريب الالزمـني لتحديـد مـستوى                    

 .املهارات يف مهنة ما
ولقد بذلت جهود، حيثما تسىن، لكفالة توفري التفاصيل بالقدر املناسـب املفيـد الـذي                 - ١٤

وبالنظر إىل طبيعـة تـوزع املهـن يف سـوق العمـل      .  دويليليب األغراض الرئيسية من أي تصنيف    
على الصعيد الدويل وتنوع استخدامات التصنيف، ارتئـي مـع ذلـك أن املـسائل املتـصلة حبجـم                   
الفئات والتباين بني خمتلف أجـزاء التـصنيف مـن حيـث درجـة تفـصيلها، اعتبـارات هلـا أمهيتـها                   

 .ولكنها ليست االعتبارات اليت جتب ما عداها
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ز بـشكل مـستمر علـى الـصعيد         يـ ويف بعض احلاالت، ارتئـي أنـه مـن غـري املمكـن التمي              - ١٥
الدويل بني بعض الفئات يف التصنيف القدمي بـالنظر، علـى وجـه اخلـصوص، إىل نـوع البيانـات                    

ويف حـاالت مـن قبيـل       . اليت ميكن مجعهـا يف تعـدادات الـسكان أو يف الدراسـات االستقـصائية              
يف جمال الزراعة أجريت تعديالت هبدف زيادة القابلية للمقارنـة وضـمان            معاملة املهن اإلدارية    

 .اتساق اإلبالغ على الصعيد الدويل
 :وفيما يلي موجز للتغيريات اهلامة - ١٦

أعيــد تنظــيم أقــسام التــصنيف املتعلقــة بــاملهن اإلداريــة مــن أجــل التغلــب علــى  )أ( 
ني الـيت يواجههـا مـستخدمي التـصنيف         مشاكل التمييز بني مـديري الـشركات واملـديرين العـام          

 ؛ISCO-88القدمي 
مت حتديث املهن املرتبطة بتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت وتوسـيع نطاقهـا              )ب( 

 مبا يتيح حتديد مهن فنية وفنية مساعدة يف هذا اجملال يف املستوى الثاين من التصنيف؛
ــة ا ملهــن يف جمــال اخلــدمات الــ     )ج(  ــوفر  جــرى حتــسني مــستوى تغطي ــا ي صحية مب

 كأساس للتقارير الدولية اليت جيـري مـن خالهلـا           ISCO-08التفاصيل الكافية اليت تتيح استخدام      
إبالغ منظمة الصحة العاملية واملنظمات الدولية واحلكوميـة الدوليـة األخـرى بالبيانـات املتعلقـة                

 بالقوى العاملة يف جمال الصحة؛
ــر   أعيــد تنظــيم ذلــك القــسم مــن التــصنيف    )د(  ــيعكس تزايــد أث ــة ل املتعلــق بالكتب

تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت علـى تنظـيم األعمـال الكتابيـة ويـوفر مزيـدا مـن التفاصـيل                     
 املفيدة عن املهن اليت تشتغل هبا النساء بأعداد كبرية؛

أعيد تنظيم الفئـات اجملمعـة الـيت تـضم العـاملني يف جمـايل املبيعـات واخلـدمات                    )هـ( 
 املــستوى الثــاين مــن التــصنيف جمموعــات جديــدة تــضم العــاملني يف جمــاالت وباتــت تــشمل يف

 اخلدمات الشخصية والرعاية الشخصية وخدمات احلماية؛
ُتــوخى يف معاملــة بعــض الفئــات املهنيــة املنخرطــة يف جمــال الزراعــة مزيــد مــن  )و( 

ف للعمـال  التفصيل والوضوح، وأدرج بند يسمح بتضمني املـستوى الثـاين مـن التـصنيف تعريـ            
 الزراعيني املهرة منفصل عن العاملني يف جماالت احلراجة وصيد السمك والقنص؛

ــوفري املعلومــات أو اخلــدمات      )ز(  ــر تفــصيال يف إطــار مهــن ت أدرجــت فئــات أكث
 للعمالء ومن بينها املهن املتصلة بالسياحة؛
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جتاوبــا مت ترشــيد اجملموعــات الــيت تــشمل القــائمني بتــشغيل املــصانع واآلالت   )ح( 
الرأي القائل بأن هذا اجلـزء مـن التـصنيف القـدمي مفـرط يف التفـصيل وعفـا عليـه الـزمن يف                         مع

 بعض اجملاالت؛
مت توسيع نطاق تغطية املهن املهمة يف قطاع العمالة غري النظاميـة األمـر الـذي                 )ط( 

  مــــن التــــصنيف،٩اقتــــرن بزيــــادة عــــدد اجملموعــــات دون الرئيــــسية يف اجملموعــــة الرئيــــسية 
 األولية؛ املهن

تأسيــسا، يف املقــام األول، علــى ) أو بديلــة(ســيجري إدراج فئــات مواضــيعية  )ي( 
 .البضائع أو اخلدمات املنتجة وبصرف النظر عن مستوى املهارات

 
 العمل املزمع االضطالع به مستقبال -دال  

يثـة اعتبـارا مـن      ستوفر منظمة العمل الدولية الدعم الالزم لتنفيذ التصنيف بصيغته احلد          - ١٧
 أو الصيغ الوطنية منه يف جولة عمليـات تعـداد         ISCO-08 لكفالة إمكانية استخدام     ٢٠٠٨عام  

 .٢٠١٠السكان الوطنية اليت ستجرى بدءا من عام 
 يف شــكل كتــاب باللغــات ISCO-08وتــشمل األعمــال املزمــع االضــطالع هبــا إصــدار  - ١٨

كل إلكتـروين علـى موقـع منظمـة العمـل الدوليـة           اإلسبانية واالنكليزية والفرنسية ونـشره يف شـ       
علــى اإلنترنــت؛ إعــداد دليــل ومــواد تدريبيــة بــشأن كيفيــة تكييــف التــصنيف بــصيغته احلديثــة   

 الستخدامه يف السياقات الوطنية واإلقليمية؛ تقدمي املساعدة واملشورة الفنيتني
داول تطابقهــا مــع للبلــدان مباشــرة؛ املــساعدة علــى وضــع التــصنيفات الوطنيــة واســتعراض جــ  

ISCO-08 .وسترهتن مسألة حتديد موعد دقيق لتلك األنشطة مبدى توافر املوارد. 
ويذكر أنه يف سياق أعمال التطوير، مت إعداد مسودة شروح تتناول بالوصـف اإلطـار                - ١٩

املفــاهيمي للتــصنيف، وتعــاريف للفئــات وصــيغة حديثــة للفهــرس وجــدول ملطابقــة التــصنيفني   
ISCO-88   و ISCO-08 .    ،وسيجري وضع كل ما تقدم يف صيغته النهائية يف أقرب وقت ممكـن

يف ظــل التــشاور عــن كثــب مــع فريــق اخلــرباء التقنــيني املعــين بتحــديث التــصنيف وســيدرج يف  
 .املنشور وعلى موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت

 منظمة العمـل الدوليـة      وسيجري بالتدريج حتميل املسودة النهائية للتعاريف على موقع        - ٢٠
ــة باللغــة اال علــى االنترنــت للتعليــق عليهــا قبــل أن ت   ــة وســتتاح وضــع يف صــيغتها النهائي نكليزي

 .النسختان اإلسبانية والفرنسية مبجرد اكتمال ترمجتها
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ــة   باللغــة االISCO-88وقــد ُنــسخ فهــرس التــصنيف القــدمي    - ٢١ ــة يف املــسودة النهائي نكليزي
وحـذف عـدد مـن    . زء من عمليـة وضـع اهليكـل يف صـيغته النهائيـة            هليكل التصنيف وذلك كج   

القيودات املتكررة وأضيفت مصطلحات شـائعة مل تكـن مدرجـة مـن قبـل مـن بينـها تـسميات                     
ومبجـرد أن يـتم تعـديل الفهـرس حبيـث تـنعكس             . جديدة مستخدمة يف مهن حديثة ومـستجدة      

ل اجتمـاع اخلـرباء سـُيدعى أعـضاء     فيه التغيريات النهائية اليت أُجريت يف هيكـل التـصنيف خـال         
. فريق اخلرباء التقنيني املعـىن بتحـديث التـصنيف إىل اقتـراح أي قيـودات جديـدة تلـزم إضـافتها                  

ويؤمل أن يصبح الفهرس بـذلك شـامال للمـستجدات بأقـصى قـدر ممكـن وأن يـشكل منوذجـا                     
 مماثلـــة وســـوف يــضطلع بعمليــة  . يــستفاد منــه يف إعــداد الفهـــارس الوطنيــة لتوصــيف املهــن      

 .يتصل بالنسختني اإلسبانية والفرنسية فيما
ومــن املزمــع أن يواصــل فريــق اخلــرباء التقنــيني املعــين بتحــديث التــصنيف العمــل وأن     - ٢٢

يسدي املشورة ملنظمة العمل الدوليـة بـشأن املـسائل املتـصلة بتطبيـق التـصنيف وبـشأن احلاجـة                    
ــسيق    إىل إجــراء عمليــات حتــديث أو تنقــيح إضــافية وأن يع   مــل، فــضال عــن ذلــك، كجهــة تن
 .للمناقشات الدولية بشأن املسائل املتصلة بتصنيف املهن

ولعل اللجنة اإلحصائية تود أن حتيط علما بتقرير منظمة العمل الدولية وخصوصا  - ٢٣
 :يلي مبا

 ؛ISCO-08سري األعمال اليت اضطلع هبا إلجناز عملية إعداد التصنيف  )أ( 
 الــذي مت موافــاة اللجنــة بــه لالضــطالع عليــه  ISCO-08هيكــل التــصنيف  )ب( 

ديـسمرب  /بوصفه وثيقة معلومـات أساسـية صـادق عليهـا اجتمـاع اخلـرباء يف كـانون األول                
، ومدى مالءمته لالستخدام كنموذج لوضع التصنيفات الوطنية وكأساس لتـوفري           ٢٠٠٧

 إحصاءات ميكن املقارنة بينها على الصعيد الدويل؛
عمل الدولية تعتزم دعم تطبيق التصنيف بـصيغته احلديثـة          إن منظمة ال   )ج( 

ISCO-08يف األنشطة اإلحصائية الوطنية واإلقليمية . 
 
 


