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 1989التصنيف العربي الموحد 

 و

 (2008المعياري للمهن ) التصنيف العربي

 

 ،،، األكــارم الحضورالسيدات والسادة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،،،

 أواًل : بعض المحطات التاريخية لهذه الوثيقة :

لم  كنما تلنيم ال تلى  مر  غميت  يكىمت اثمر ايتر مت تل ي مر           

ق .. إنممج ءمم ي ج كنممم   غمما تلممرتخية تلنتاك امم   غن ممت      ــممـ يكتل

قد اىثوا اثر غيتحل اطوا سوق تل ىل تل ي مر   ىمر   وتل ي ا  

تحنفظت   دد  امي قثامل   وشيتئع تل يب تلقدكى  تلنر حضتاتت 

ىتلى    تل ي ا  ل  انا حتلم   غا تلى ا ونظ  تل ىل و خالقاتاج.. 

ي ا  اىوغًت ىقد ختنت انوزا مت  غقطوا   و غسنقث  اا تلىائ  تل 

غىتاستت لى ا اقثادك  ) ش ىا  ( ظثت تلى طق  تل ي ام  انىسم    

  ممت خفيىمم  ةمم تا  تلسمماو  وحاتخمم  تلسمممتد تلاممدو  وتلىسمم      

وتليمممىت   وتلممم ق   وتل  ىاممم تل شمممىا  ووتليممم تاتت تلادوكممم  
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تلنم   و امي تلىسمنقية    ايهت وخرل  تلى ما تلطفاثام   وتل خيى  و 

ىممر ظمميو  تلنق قممي    ة تلفقممي وتلىطتلمم  تلوتسمم    سممطو ىيزا ممت 

ختلىتا  تلموتلاا وتلىن تغثاا غع شيتي و اع  تجقنيتدى تل ي ر

 ( .تل ناقتلىقن اتت وت رتث تلقدك  ) 

  لاس  يكىت اثر تلىمنىمع تل ي مر تجهنىمتا  متلى ا       لرل  

واي اف ت   ساىت  ن تلسوق تل ي ر ك طوى اثر ادد غا تلى ا 

ايترامم     ىيزا ممت   تلشمم ىا  تلنممر اممياى   ىىتاسممتت    –تلنقثادكمم  

اسمممتكي وتق  مممت  تلنمممر  وءمممدت  اىمممتج   تلىمنىمممع تل ي مممر حتلممم  

تلنممر شمم دت   تلى ممتي تلممو  ر  ىيحثمم   تااىطممتو..  تجقنيممتدى

اطوات غثىوست ىر غ تحر تلفامتة ختىم  .. وقمد اىام ت   خىمت همو       

 قامتدة تلتغنالك زغمتا  غ يو   ظ وا قطتع اتا كساي حثاثت نفو 

  ىضممال امما قمميتاتت تجسممنثىتا تلممو  ر لثثمميوتت    تجقنيممتدك 

سته  ىمر تاسمتع    .. خل ذل  ى تىس تل اثر قداةتلوتلىوتاد و  تي 

تلقتادة تجقنيتدك  وا دد وا موع غنونتا مت   وهمرت ك  مر ظ موا      

غ ا وضىوا  خيى   واطموا غضمتغاا تلقتئىم  غ  مت لثنممتوب      

 ق تل ىل ..ي ىر سواغع غنطثىتت تل ىو وتلنغا
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تلنمم  تاسممىت   ممت تلى  مم  تل ي امم   هممره همم    ممم تلىالغمم    

ت قطممتا تل ي امم   اممي  ن قاممتا    ممموغتزتلممت ىمم   خثممت ل قممود

وتزدهمتا  تل ي ام    تلمىالد ة تاتت و  ا  غنقدغ  ىم  تل دكمد غما    

ا تغث ت غع دول تل متل  تليم تاا  وامودة تلنثامي غما      تقنيتدهت و

وغ مما ت قمموى اتغثمم  ءدكممدة   تل ي امم  تلى ممتءية اطثىمم   ت دغغمم 

 ةمدات  دخثت  ول غية ى  دنات وغوتقع تل ىمل تل ي ام  حام     

غ ظى  تل ىمل تل ي ام  تلنيم ال تلى  م  تل ي م  ت ول ىم  امتا        

تلنثامي غما    جلن تل  د غ تض دتا  خثي غا اشي س وتت  1989

 غا تلى ا ى  ت قطمتا  لثنثايتلىيتاب تلستئدة لثنسىا  تلىفثا  

غ  م  )   ممد  ن  اثر   ضم ت تلطمت ع تل متغ  ى     ثبتل ي ا  تلن  

خفاممي    فاممي     ) حممتا(   غسممىاتت ى ممو تلفممتا( ( ل ممت اممدة  

 وخممرل  سممتئقممم    اقاممب .... إلمم  (   نممت وا   اسممس   ءيخ

خثاــــــممـية ج  وت غثثمم  اثممر ذلمم   شممفاي   داكممول (   تلسمماتاة )

 . غمتل لرخيهت

ايمم ال وقممد تشممنىل ذلمم  تلنيمم ال ىنممرتك اثممر ايغامم  و      

. وغ ر ذلم  تلفماا  ميزت    )غ   ( اىل 1800واوةال حوتل  
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تلفتء  تلىتّس  إلءيتي اطوكي وافدك  لثنيم ال تل ي م  سموتي    

ليعالج عددًا كبيرًا من المهن واألعماا  يا      غا تل وتح  تلنىا 

المهن واألعما  ي  أساوا  العماا العربياة،     عدادأضوء تطور 

س علاات توفاايي حاادي    أو ماان الاااواح  الاوعيااة التاا  تاااعك   

لمراعاااااة التطااااورات التاااا   اااارأت علاااات  ، للمهاااان واألعمااااا 

  و  تة  ى  ضوي اطموا  مضامياها والحاجة لمهارات جديدة

 اق اتت و ستلاب تل ىل وزكتدة تجانىتد اثر تجاىن . 

خىاممية   هىامم وغمما ه ممت ىمممن غ ظىمم  تل ىممل تل ي امم  اممولر      

 2008اممتا  رىمم لثنيمم ال تل ي مم  تلى اممتا  لثى مما تلممر  اى نممج 

وتانىمممتده غممما قىمممل ت قطمممتا تل ي اممم  ىممم  تلمممدواة   إقممميتاهواممم  

تلستدس  وتلثالراا لىؤاىي تل ىل تل ي   تلر  اقد ى  تل تةمى   

وأود هااا أ  أكارر الراكر    . 2009ت ادنا  اىتن ى  همرت تل متا   

التا  دعماو وتوتلاو هاذا      GTZباسم ماظمة العماا العربياة لاـ     

لقليما  لتطاوير التعلايم والتادري      المرروع ضامن المراروع اال  

  وإلمر ت قطمتا تل ي ام  تل ىسم  تلىشمتاخ  ىم        المها  والتقاا  

 شمنل امتا   غيمي  و : سواكت وىثسطاا ولى متن تإلقثاى تلىشيوع 
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ع ا ممممد إلاممممج  ىشمممميو ىتلممممروت ادن اثممممر وءممممج تل يممممو  

 . اــتلني ال تل ي   تلى اتا  لثى 

 ذتها المنظمة :ثانيًا :  اإلجراءات الدستورية التي اتخ

غمثممس إدتاة غ ظىمم  تل ىممل تل ي امم    ) ( امم  امميض تلىوضمموع اثممر   

تلى  قممممد ىممممر دوااممممج  اممممي تل تدكـــــممممـ  تليت  ـممممـ  اشـــممممـية       

و ا ممر  شممانج تلقمميتا   ( 2009غممتا(آ ىذتا  12)تلقتهـــــــممـية  

 تلنتل  :

الموافقةةعلى ةةالة ملةةعلالةةنيفلالعرةة اللالانيةةللالمااةةم  لل م ةة لل -1

(للمةةمرمنلالامةةعلالانيةةللاةةةلالعو ةةاعللللل36دي ةل)ةلةةالالةةلل2008

ليإقنا هل.

رأكادلالامعليقنا لامرمنلالامعلالانيللفللدي رهلالسمدسةعلىلةنللل -2

الخةةمبليةةدىوةليتا اعلالامةةعليإحلةةمإلي ةةداعلةدا  ةةعلل عرةة الللل

لالم  لليردىاملالقمئملا  مل.

لاةةةةلدىةةةوةلالةةةديبلالانياةةةعللعوفاةةةنلياواإاةةةعلررةةة ا مر ملالو  اةةةع -3

ل.نيالالماام ىلل م  الالالعر ال

لرك اللاكعبلالامعلالانيلليممل  لل: -4

ى ةاللل-لاىعممدهيادلل-)أ(لةد اجلالعر اللالانيالالماام ىلل م  ل
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اوقةةةةلالم  مةةةعلى ةةةالانحعنحةةة قليحسةةةخهلى ةةةالقةةةنبلاةةةدا لل

(CD)ليرامامهلى الأ نافلانحعمجلالثالثليملديبلالانياعل.ل

رةةة اللالانيةةةلل)ب(لةد اجليةةةناا ليأحلةةةلعلرعا ةةةنليعل اقةةةمعلالع

ضةم لالخلةالالسة و عللم  مةعلالامةعللللللل2008الماام  لل م  ل

لالانياعل.

رقةةد ملاللةةكنلل سةةادلالمةةد نلالاةةمعللمكعةةبلالامةةعلالانيةةاليااميحاةةهللل -5

ى ةالذة الانحزةمتلالة ىل ةدىملقاةمعلالم  مةعلينسةملع ملال  ا ةعلرزةمهللللللللللل

لأ نافلانحعمجلالثالثعلفالالو  لالانيال.

(ليالخ ةةناإلGTZرقةةد ملاللةةكنلل وكملةةعلاةلممحاةةعلل عاةةمي لال  ةةال)للل -6

ل.دلالعر اللالانيالالماام ىلل م  الانبلال   لسمذموالفالةىدا

رةةةةملىةةةةن لل)ب(ليفةةةةللضةةةةوإلرو ةةةةاعلاز ةةةة لاندا ةلالسةةةةميقعللل

(للمةةمرمنلالامةةعلالانيةةلل)لاة د لقل36الموضةةوفلى ةةالالةةدي ةل)

 لقنا لالعملل:(لليارخ ليلأحهلال2009اين عل/لحاسم ل

ل.ل2008اىعممدلالعر اللالانيللالماام  لل م  لل1

رأكادلالامعليقنا لامرمنلالامعلالانيللفللدي رةهلالسمدسةعلللل-2

ىلنةلالخمبليدىوةليتا اعلالامةعلنحلةمإلي ةداعلةدا  ةعللللل

لل عر اللالم  لليردىاملالقمئملا  مل.

علاةةللدىوةلالديبلالانياعللعوفانلياواإاعلرر ا مر ملالو  اةلل-3
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ل.لل2008العر اللالانيللالماام  لل م  ل

لرك اللالمد نلالامعللمكعبلالامعلالانيلليممل  لل:ل-4

يضةةةةلالعرةةة اللالانيةةةللالمااةةةم  لل م ةةة لى ةةةالاوقةةةةللللل-أ

ل(CD)الم  معلى الانحعنح ليحسةخعلى ةالقةنبلاةدا للللل

ليرامامهلى الأ نافلانحعمجلالثالثعلفللالديبلالانياعل.

للعلرعا نليعل اقمعلالعرة اللالانيةللللةد اجليناا ليأحل-ب

ضةةم لالخلةةالالسةة و عللم  مةةعلللل2008المااةةم  لل م ةة لل

لالامعلالانياعل.

رسزاعلاللكنليالعقد نلل مم كةعلاة دحاةعلال ميةماعللز ودذةملللللل-5

فللقاةمدةلذة الانحزةمتليل مكواةعلاةلممحاةعليالوكملةعلاةلممحاةعلللللللل

مذموالفةللليالخ ناإلالانبلالة   لسةللل(G.T.Z)ل عامي لال  لل

ل.ل2008الماام  لل م  للالانيلللةىدادلالعر ال

رسةةزاعلاللةةكنليالعقةةد نلل مةةد نلالاةةمعللمكعةةبلالامةةعلالانيةةللل-6

يااميحاةةهللز ةةودذملفةةللةىةةدادلية ةةدا لالعرةة اللالانيةةلللللللل

ل.ل2008ل م  ل

 (  2009، ابريل / نيسان  36م . ع . ع . د  1401) قرار رقم 

 -ومتابعته : ثالثًا : إجراءات تنفيذ القرار

(لرملاخم  علالةديبلالانياةعليأ ناف ةملالثالثةعلةىالا ةمليم ةمو للللللل1)

القةةنا لأىةةالهلل امةةعليموقةةبليثاقةةعلالعرةة اللالانيةةللالمااةةم  لل

ل م ةة لي ةةدفلاا رقةةمإليمسةةعوىلالما واةةمعليال امحةةمعلالمعا قةةعللللللل
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يةةملقوىلالاما ةةعللعسةةمىدلاعخةة  لالقةةنا ليماسةةع مدلةلةةالاا واةةمعللللل

لنكعلىنياًملياعوافقعلاةلالعر اللالديللل.  ا علي غعلالع

ى ةالاوقةةلللل2008(لرمليضةلالعر اللالانيللالمااةم  لل م ة للل2)

لالم  معلى الانحعنح .

يرملروت ا ةملة ةنافلللل(CD )ل (لرملحسخهلى الأقنابلادازعل3)ل

لانحعمجلالثالثعل.

(لليقا لالم  معلا كنةلر مذملاةلالوكملعلاةلممحاةعلل عاةمي لال  ةللللل4)

G.T.Zر ةةم  لاسةةعمنا لالعاةةمي للعل اةةنلالعرةة اللالانيةةللللل

المااةةم  لل م ةة ليةيةةناللالةةديبلالانياةةعلاةلةةنىلفةةللاخع ةةلللل

لاةحللعليال املامعلالعللرعا نلي  الالموضوفل.

روا ةةةعلالم  مةةةعل ث ةةةملل ةةةديبلالانياةةةعلي ةةةني ةلاسةةةعخداعللللل(للل5)

لمةمللةهلاة لدي لفةللللللل2008العر اللالانيةللالمااةم  لل م ة لللل

لانل:روف

لاا وامعلييامحمعلية رمإاعلسوقلالامعل.ل-

لي مإلقمىدةلرق اعلاعلو ةللعم اعليامحمعلسوقلالامعل.ل-

لل نلانقاامعلام اعليديلاعللع مدبلاا وامعلسوقلالامعل.ل-

دىةةمليةسةة مدلالسامسةةمعلالعلةةغا اعليالعد   اةةعلالعق اةةعليالم  اةةعلللل-

ليروفانلاسع زامعلا عامقمر مليحزم  مل.

  واةةعلالعا ةةاملير و ةةةلالماةةم فليالا ةةوعلالعل اقاةةعللللرلةةو نلال-

ليلأ لالعرم معلا  اعلقد دة.
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لر و ةليرغاانلأسملابلالامعليانحعمجليقامسمرهل.ل-

 قمىدةللعلو نلرو اللالم  ليسامقمعلامم سع مل.ل-

ىةددللرملةد اجلاوضوفلالعر اللالانيةللالمااةم  لل م ة لفةللللللل(ل6)

لليى الال مولالعمللل:لاةحللعلالعللح  ر ملالم  معلا 

الملةةم كعلفةةللي يةةعلالامةةعلانق اماةةعل ةةوبلتلرل اقةةمعلالعرةة اللللللل-

اةةم ولل20-18تل.ل)دالةةنلقلل2008الانيةةللالمااةةم  لل م ةة للل

ل(ل.ل2009

الملةةم كعلفةةللالمةةمرمنلانق امةةللاةيبل ةةوبلتلالعرةة اللالانيةةللللللل-

-ل22الماام  لل م  لرل امعلياقاداعلاسعخدااهلتل.ل)ىمم لقل

ل(ل.ل2009م نلحوفل25

رملىقدلالدي ةلالانياةعلاةيلةال ةوبلاسةعخداامعلالعرة اللالانيةللللللللل-

يمسع ةةمفعلكن مةةعلل2010المااةةم  لل م ةة ل  ةةم ن/لكةةمحو لالثةةمحللل

ا لالممسسعلالاماعلل عد  بلالعق لليالم  للفةللالمم كةعلالانياةعلللل

لالساود عل.

رةةةملر  ةةةاملدي ةليلةةةأ لاسةةةعخداامعلالعرةةة اللالانيةةةللالمااةةةم  للل-

 م  للرملحليتا ةلالعنياعلفللالزم و  علالانياعلالسو  علفللل

ل.ل2009ام ول/لآ م ل

الملم كعلفللال ةديةلانق اماةعلل مةد يا ل ةوبلتلاسةعخداعلالعرة اللللللللل-

الانيةةةللالمااةةةم  لل م ةةة لفةةةللامسسةةةمعلان رةةةمإلالاةةةمعلتل.لللل

ل(ل.ل2010 ولاولل1ل– وحاهلل27)دالنلقل
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نق اماةعلل مةد يا ل ةوبلتلاسةةعخداعللللالملةم كعلفةللال ةديةلالعد   اةةعلالللل-

العرةةة اللالانيةةةللالمااةةةم  لل م ةةة لفةةةللان يةةةمدليالعوقاةةةهللللللل

ل(ل.ل2010أكعوينلل21ل–ل17الم  لتل.ل)لالقمذنةقل

الملم كعلفللالممرمنلانق املل وبلتلراز ةزلالرةو ةلااقعممىاةعللللل-

حوفم نلل10ل-9ل عا امليالعد  بلالم  لليالعق للتل.ل)ليانيعلقل

ل(ل.ل2010

الملةةةم كعلفةةةللالمةةةمرمنلانق امةةةللتلانحزةةةمتاعلياناكمحةةةمعلفةةةللللللل-

ل(ل.2011ام سلل16-15العامي لانق امللتل.ل)لدالنقل

رملر ما لقديبلالمعمياعلالخمبليملاقةدلالانيةللل علةغاعلفقةنةللللل(ل7)ل

العرةة اللالانيةةللالمااةةم  لل م ةة لللاىعمةةمدلم ةةعلرعا ةةنليمةةدىلل

ل.يالامعليموق هلا لالديبلالانياعل

يةم ك لالم  مةةعلفةللقماةةةلالمةمرمناعليالةةو ملالعةللح مع ةةملللللل(8)ل

يلةةةةأ لاسةةةةعخداامعللG.T.Zالوكملةةةةعلاةلممحاةةةةعلل عاةةةةمي لال  ةةةةللل

الماام  لل م  للرملحلالةديبلالانياةعلالخمة لللللالانيلالعر الل

ل.اةلدىوةلالديبلالانياعلاةلنىلل ملم كعلذاعلالر عل

 : 2011 لعام** األنشطة المخططة 

ر  ا لدي ةلقلن عل وبلاسمذمعلالم  مةعلفةللرل اةنلللللقم  ل ملاًمل-1

ل(ل2011ام ولل5-3العر اللالانيللالماام  لل م  ل)لالقمذنةل

ىقةةدلدي ةلىنياةةعلل وقةةوفلى ةةالاةةملرةةملاةة لرل اقةةمعلةسةةعخداعلللللللل-2

ل.ل2008العر اللالانيللالماام  لل م  ل
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قةمدةلاخللةللالعلةغاعلللللالديبلالانياعلا ىقدلي يعلر ملامث للل-3

ل.لعلاسعخداامعلالعر اللالانيللالماام  لل م  لفللظ

الل ةةةبلاةةة لأ ةةةنافلانحعةةةمجللموافمر ةةةمليةةةملم  لالزد ةةةدةللعمةةةد  لل-4

لالعر اللفللضوإلامل ندلا ليامحمعلا لأ نافلانحعمجل.

ل

ل■■■

ل

 محمد شريي 
 عبد الماعمط/ 


