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 النتائج والتوصيات الصادر عن 

 الدورة العربية األولى 

 {2008العربي المعياري للمهن  حول } التصنيف

 (2010يناير | كانون الثاني  21 – 19) الرياض ، المملكة العربية السعودية  

 

 م  ــــــــــتقدي

 

تنفيذًا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والثالثين ، التي عقدت بعماا   

( 2009، إبريل / نيساا    36/ م . ع . ع . د  40بالمملكة األردنية الهاشمية ) رقم / 

، ودعوة الدول العربياة لتوفيا     2008بشأ  اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن 

، وتكلياف   2008ومواءمة تصنيفاتها الوطنية ما  التصانيف العرباي المعيااري للمهان      

المدير العاام لمكتاا العمال العرباي با درام بارامط وتنشاقة تتعلا  بتقتيقاات التصانيف           

 ضمن الخقط السنوية لمنظمة العمل العربية . 2008عياري للمهن العربي الم

قامت منظمة العمل العربية بالتعاو  ما  المؤسساة العاماة للتادريا التقناي والمهناي       

بالمملكااة العربيااة السااعودية بعقااد الاادورة العربيااة األولااف اااول   التصاانيف العربااي          

 – 19لساعودية فاي الفتارة مان     ا العربياة   بالرياض ، المملكة  2008المعياري للمهن 

باستضااافة نريمااة ماان المؤسسااة العامااة للتاادريا   ،  2010يناااير / نااانو  الثاااني   21

التقنااي والمهنااي بالمملكااة العربيااة السااعودية اياال عقاادت  ااذي الاادورة ت اات رعايااة          

 م افظها معالي الدنتور / علف بن ناصر الغفيص .

 وتهدف الدورة إلي :

 ف المهني وتسسه .التعرف علف مفهوم التصني (1)

 الوقوف علف  يكلية التصنيف العربي المعياري للمهن . (2)

 التعرف علف فئات مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن . (3)
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 التعرف علف نظام الترميز في التصنيف العربي المعياري للمهن . (4)

 معرفة تقتي  واستخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن . (5)

يمثلااو  ورارات  ا( مشااارن 50)  تنثاار ماان  ارك فااي تعمااال  ااذي الاادورة  وقااد شاا 

وورارات التربية والتعليم والتعلايم التقناي والمهناي ومؤسساات التادريا العربياة       العمل 

عااادد مااان الختاااراء العااار    الدولياااة  ات الصااالة  و العربياااة وفضااااًل عااان المنظماااات  

 . المختصين ) مرف  قائمة بأسماء السادة المشارنين (

وقد تضمن سير تعمال الدورة علف ماد  ثالثاة تياام عمال متتالياة عارض ومناقشاة        

 الم اور اآلتية :

 ( مفهوم التصنيف المهني وتسسه و يكلية التصنيف العربي المعياري للمهن .1) 

 ( نظام الترميز في التصنيف العربي المعياري للمهن وفئات مستويات المهارة .2)

 العربي المعياري للمهن . ( استخدامات التصنيف3)

 ( الربط بين التصنيف العربي المعياري للمهن والتصنيف الدولي المعياري للمهن .4)

 التصنيف العربي المعياري للمهن والتوصيف المهني .(  يكلية 5)

وقــااـد تاام تشااكيل لصنااة الصاايادة ماان السااادة المشااارنين ماان ممثلااي الاادول العربيااة   

سالقنة عمماا  ا الختاراء ( وقاام      –الساودا    –فلساقين   -رياساو  –السعودية اآلتية  ) 

 بأعمال السكرتارية الفنية نال من :

 مدير إدارة التنمية التشرية والتشغيل . –السيد / م مد شريف داود  -

 رئيس وادة العمالة المتنقلة والهصرة . –السيد / مصقفف عتد الستار  -

إلياه مان تقتيقاات    وما تم االستماع رض الذي تقدم به السادة الختراء ضوء الع وفي

المناقشاات ما  المشاارنين ، تام التوصال      عدد من الدول العربياة و للتصنيف المهني في 

 إلف مصموعة من التوصيات والنتائط التالية :
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مؤتمر العمل العربي في دورته السادساة والثالثاين الخااد بادعوة      اإلشادة بقرار (1)

 قتي  التصانيف العرباي المعيااري للمهان     لتورارات العمل إلنشاء وادات إدارية 

 وتدعيم القائم منها .

(  دعااوة الاادول العربيااة لتوفياا  ومواءمااة تصاانيفاتها الوطنيااة ماا  التصاانيف العربااي 2)

 . 2008المعياري للمهن 

 نمرجعية في : 2008التصنيف العربي المعياري للمهن  استخدام( 3)

تاوفير األسااس واإلطااار العااام للتعاااو  بااين األققااار العربيااة فااي مصااال باارامط   -

 تنمية الموارد التشرية في المصاالت والمستويات المختلفة .

تواياااد مرجعياااة المعاااايير واالأتتاااارات وتساااس التقيااايم والماااؤ الت المهنياااة    -

 وأدمات تنظيم العمل المهني بشكل عام .

ريا فااي األققااار العربيااة علااف تصاانيف وتوصاايف   بناااء باارامط التعلاايم والتااد  -

مهني اديل يتواءم م  نظم التصنيف والتوصايف العالمياة ، ويعكاس المهان     

واألعمااال التااي يمارسااها العاااملو  فااي سااوي العماال ماان اياال مضااامينها        

 ومستوياتها .

المساعدة علف االعتراف المتتادل بمؤ الت العاملين ومستوياتهم ، بماا يساا م    -

 .يل انتقال العمالة العربية في تسه

تااوفير قنااوات ارتتاااق موثوقااة بااين تصاا ا  العماال ماان ناايااة والعاااملين تو         -

فيمااا يتعلاا  بااالتواليف واالسااتخدام     تأاار التااااثين عاان عماال ماان ناايااة     

 والمؤ الت المهنية ومستويات المهارة واألجور ودير  لك .

المهارة للعاملين في ساوي   توفير المرجعية للمسا مة في رف  الكفاءة ومستو  -

 العمل بما يتواف  م  المتقلتات الصديدة للتصنيف العربي المعياري للمهن .

ت سااين نوعيااة الخاادمات ومسااتويات األداء فااي سااوي العماال ، ويشاامل  لااك         -

ت سين بيئة العمل ومتقلتات السالمة والص ة المهنياة ، والنهاوض بمعاايير    

 ئة العمل .تنظيم العمل المهني المتعلقة بتي
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التيانات واإلاصااءات ونظام المعلوماات المتعلقاة بصاانتي العارض       قواعد بناء  -

ودراساااتها وت ليلهاااا بشاااكل دقيااا  وواليفاااي     ، والقلاااا للماااوارد التشااارية   

لوضاعها ت ات تصارف     التصنيف العربي المعياري للمهن ، باالعتماد علف 

 الصهات العربية المعنية .

اإلاصااءات ما  نتاائط التياناات واإلاصااءات ونظام       التيانات و مقارنةإمكانية  -

 المعلومات علف المستو  اإلقليمي والدولي .

ورياااادة ، تقاااوير أااادمات التوالياااف والتوجياااه واإلرشااااد الترباااوي والمهناااي   -

و اي تداة التصانيف   ، توافر مرجعاة وتداة مهماة لادعمها     في ضوء فاعليتها 

 العربي المعياري للمهن .

لتعــــاو  بين منظمـة العمل العربية والونالاة األلمانياة للتعااو  الفناي     ( استمـــرار ا4)

( GTZ)  فااي مصاااالت التاادريا والتعلاايم التقنااي والمهنااي ، واسااتكمال مااا يلاازم

 لتقتي  التصنيف العربي المعياري من تدلة استخدام وبناء القدرات .

الوطنيااة   تصااانيفها ب( القلااا ماان األققااار العربيااة تزويااد منظمااة العماال العربيااة        5)

 وتقتيقاتها في  ذا المصال .

 ( دعوة منظمة العمل العربية إلف :6)

متابعااة قاارار القمااة االقتصااادية والتنمويااة االجتماعيااة بشااأ  إنصااار الشااتكة       -

 العربية لمعلومات سوي العمل .

 إعداد التصنيف العربي المعياري للتعليم بالتعاو  م  الصهات  ات العالقة . -

يم وعقااااد ورر تدريتيااااة وتخصصااااية للتعريااااف بالتصاااانيف العربااااي   تنظاااا -

للمسا مة في تفعيل استثماري في األققاار العربياة    2008المعياري للمهن 

واألساكوا ، منظماة العمال الدولياة      (GTZ )ومتابعة تقتيقاته بالتعاو  م  

 والمنظمات  ات العالقة والتنسي  م  المنظمات العربية المهنية .

لمشارنو  بالشكر والتقدير لمعالي السايد / تاماد م ماد لقماا  المادير العاام       يتوجه ا -7

لمنظمة العمل العربية ، ومعالي السيد الدنتور / علي بن ناصر الغفيص م ااف   
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المؤسسة العامة للتدريا التقني والمهناي لعقاد  اذي الادورة الهاماة وتاوفير جميا         

 صيات .من نتائط وتو إليهمقومات نصااها ، وما توصلت 
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 عبد المنعمط/ 


