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  ٢

  

  :لمحة تاريخية -أو�ً 

إن ه ج زء ! . العري ق على تراثنا العربي غريباً  لم يكن التصنيف المھني أمراً 
ى مراح ل تط ور س وق وق د تبل ور عل  ،يتجزأ من الذاكرة التاريخية (متن ا العربي ة

حضارات وشرائع العرب القديمة التى احتفظت بعدد غير قلي ل ، في العمل العربي
فالمھنة العربية لم تكن حالة مقطوعة أو مستقلة  .من المھن ونظم العمل وأخFقياته

فقد كانت تتوزعھا ممارسات لمھن تقليدية ظلت المنطقة  ،عن البيئة العربية عموماً 
كحرف  ة ص  ناعة الس  يوف وحياك  ة الس  جاد الي  دوي والبس  ط  ،ھ  االعربي  ة تتمس  ك ب

والص  ناعات اليدوي  ة والخش  بية والخزفي  ة والص  باغة وال  نقش والزخرف  ة وغيرھ  ا 
 وكذلك المھن الطفيلية وغير المستقرة التي أفرزتھا سطوة الفق ر والبطال ة الواس عة

م ع ش  راء  العرب ي كالباع  ة الج والين والمتع  املين قتص  اديظ  روف التقھق ر ا!ف ي 
  .وبيع المقتنيات وا(ثاث القديم

سيما أن  ،وتصنيفھا ،على المجتمع العربي ا!ھتمام بالمھن ليس غريباً  ،لذلك
الش  عبية الت  ى ت  رتبط  –الس  وق العرب  ي ينط  وى عل  ى ع  دد م  ن المھ  ن التقليدي  ة 

تس  اير  أفرزتھ  ا حال  ة المجتم  ع العرب  ي الت  ى أوج  دت أعم  ا!ً  ،بممارس  ات تراثي  ة
 ملموس اً  الت ى ش ھدت تط وراً  وطنيوارتبطت بمرحلة البن اء ال . قتصادي!واقعھا ا

 كما ھو معروف بظھور قطاع عام يسير حثيثاً  ،وقد تميزت .مناحى الحياة كافةفي 

 ًF  ك زم  ام القي  ادة ا!قتص  ادية، فضFوطنيع  ن ق  رارات ا!س  تثمار ال   نح  و ام  ت 

اتس اع القاع دة ف ي  س اھم ك ل ذل ك .للثروات والموارد وبن اء الق درة عل ى المنافس ة
 ،وھ  ذا يعن  ى ظھ  ور مھ  ن وض  مور أخ  رى ،ا!قتص  ادية وتع  دد وتن  وع مكوناتھ  ا

س  وق ف  ي  وتط  ور مض  امين القائم  ة منھ  ا للتج  اوب م  ع متطلب  ات النم  و والتغيي  ر
  .العمل

  دور منظمة العمل العربية 
 )٢٠٠٨(المعياري للمھن  التصنيف العربيفي اعتماد واستخدام 



  

  ٣

  : إجراءات المنظمة -ثانياً 

وق د  ،سبق لمنظمة العمل العربية أن أعدت التصنيف المھني العرب ي الموح د
وبع  د مش  اورات موس  عة  .مھن  ة وعم  Fً ) ١٨٠٠(ض  من ھ  ذا التص  نيف أكث  ر م  ن ت

 .١٩٨٩-١٩٨٨ ت م إق راره م ن قب ل ا(جھ زة الدس تورية للمنظم ة ع ام ،وتعديFت

ول  ذلك  قط  ري،وتب  ع ذل  ك جھ  ود للمنظم  ة gق  رار ھ  ذا التص  نيف عل  ى المس  توى ال
رش ادي وس اھمت ف ي  التص نيف المھن ي ا!ست ،دعمت وضع تصنيف مھني لليمن

  .وأنشطة تدريبية أخرى عديدة ذات العFقة ،لبلدان الخليج العربية

وك  ان ھ  ذا التص  نيف المھن  ي العرب  ي الموح  د المق  ر بحاج  ة إل  ى تط  وير بع  د 
   .مضي قرابة عقدين على وضعه

تقدمت ا(ردن مش كورة بمب ادرة تمثل ت ف ي ط رح مش روع  ٢٠٠٣وفي عام 
ا(لماني  ة عل  ى أن تت  ابع  (GTZ) تط  وير التص  نيف المھن  ي العرب  ي عل  ى مؤسس  ة

واتخاذ إجراءات إقراره ونشره  المنظمة سير اgنجاز وتتولى التشاور حوله عربياً 
  .بعد إنجازه

يمثل ون القط اعين الع ام  خبي راً عربي اً ) ١٥٩(وقد تم تنفيذ التطوير بمش اركة 
 ،)وريةمصر وا(ردن ولبنان وفلس طين وس (ھي والخاص في خمس بلدان عربية 

التص نيف العرب ي المعي اري "ح تع ديل تس ميته ليص بح د أنج ز المش روع واقت روق
  .مھنة جديدة) ١٢٠٠(استحدث في ھذا المشروع قرابة حيث " ٢٠٠٨ھن للم

كبي  رة للتص  نيف العرب  ي  أھمي  ة ھن  ا ف  إن منظم  ة العم  ل العربي  ة ت  وليوم  ن 
ل ا(قط ار واعتم اده م ن قب  إق رارهوتم  ٢٠٠٨عام في  المعياري للمھن الذي تبنته

العربية في الدورة السادسة والثFثين لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في العاصمة 
وأود ھن��ا أن أك��رر الش��كر باس��م منظم��ة العم��ل . ٢٠٠٩ا(ردني  ة عم  ان ف  ي الع  ام 

الت�ي دعم�ت الوكالة ا.لماني�ة للتع�اون ال�دولي  GIZوھي اليوم  GTZـالعربية ل
التعليم والتدريب في مجال  ا7قليميلتعاون اوتّولت ھذا المشروع ضمن مشروع 

 :اgقليم ي، وإلى ا(قطار العربية الخمسة المشاركة ف ي المش روع المھني والتقني

 يال ذبش كل ع ام وا(ردن عل ى وج ه الخص وص مصر و وفلسطين ولبنان ةسوري
 .عھد إليه بمشروع التصنيف العربي المعياري للمھن



  

  ٤

 ً لت9ي اتخ9ذتھا المنظم9ة =عتم9اد التص9نيف العرب9ي ا>ج9راءات الدس9تورية ا  -ثالثا
  :٢٠٠٨المعياري للمھن 

إحتفاًء بإطFق التقرير العرب ي ا(ول ح ول التش غيل والبطال ة تح ت رعاي ة  )١
عم   رو موس   ى ا(م   ين الع   ام لجامع   ة ال   دول العربي   ة ف   ي  / مع   الي الس   يد

م ن تم استFم وثيقة التصنيف العربي المعياري للمھن  ٢٠٠٨تموز  / يوليو
 GTZ ع ن الوكال ة ا(لماني ة للتع اون الفن ي  يلي وس مم ثFً فران ك ك / الس يد

  .منذر المصري رئيس فريق إعداد وثيقة التصنيف. د / والسيد المرحوم

تم عرض الموضوع عل ى مجل س إدارة منظم ة العم ل العربي ة المنعق د ف ي  )٢
 ،)٢٠٠٩آذار / م  ارس ١٢الق  اھرة، ( غي��ر العادي��ة الرابع��ة عش��رةدورت  ه 

  :تخذ بشأنه القرار التالياو

 ٢٠٠٨الموافقة على إحالة مشروع التصنيف العربي المعياري للمھن  -١

  .لمؤتمر العمل العربي مع التوصية بإقراره) ٣٦(إلى الدورة 

تأكي  د العم  ل بق  رار م  ؤتمر العم  ل العرب  ي ف  ي دورت  ه السادس  ة عش  ر  -٢
ف إنش  اء وح  دات إداري  ة للتص  نيإل  ى الخ  اص ب  دعوة وزارات العم  ل 

  .المھني وتدعيم القائم منھا

دعوة الدول العربية لتوفيق ومواءمة تصنيفاتھا الوطنية مع التص نيف  -٣
  .العربي المعيارى للمھن

  :تكليف مكتب العمل العربي بما يلي -٤

عل  ى  -بع  د اعتم  اده  -إدراج التص  نيف العرب  ي المعي  ارى للمھ  ن ) أ(
 (CD)موقع المنظمة على اgنترن ت، ونس خه عل ى ق رص م دمج 

  .وتعميمه على أطراف اgنتاج الثFثة بالدول العربية

إدراج ب    رامج وأنش    طة تتعل    ق بتطبيق    ات التص    نيف العرب    ي ) ب(
ض  من الخط  ط الس  نوية لمنظم  ة العم  ل  ٢٠٠٨المعي  اري للمھ  ن 

  .العربية

تقديم الشكر للسيد الم دير الع ام لمكت ب العم ل العرب ي ومعاوني ه عل ى  -٥
المنظم  ة برس  التھا النبيل  ة تج  اه أط  راف ھ  ذا اgنج  از ال  ذى ي  دعم قي  ام 

  .اgنتاج الثFثة في الوطن العربي

والخب راء الع رب ) GTZ(تقديم الشكر للوكالة ا(لمانية للتعاون الفنى  -٦
 .الذين ساھموا في إعداد التصنيف العربي المعيارى للمھن



  

  ٥

 ىوف  ي ض  وء توص  ية مجل  س اgدارة الس  ابقة  ت  م ع  رض الموض  وع عل   )٣
)  ٢٠٠٩نيس   ان  / ا(ردن، ابري   ل(ؤتمر العم   ل العرب   ي لم   ) ٣٦(دورة ال   

 :واتخذ بشأنه القرار التالي

  .٢٠٠٨اعتماد التصنيف العربي المعياري للمھن  -١

تأكي  د العم  ل بق  رار م  ؤتمر العم  ل العرب  ي ف  ي دورت  ه السادس  ة عش  رة  -٢
الخاص بدعوة وزارات العم ل gنش اء وح دات إداري ة للتص نيف المھن ي 

  .منھا وتدعيم القائم

دعوة الدول العربي ة لتوفي ق ومواءم ة تص نيفاتھا الوطني ة م ع التص نيف  -٣
  . ٢٠٠٨العربي المعياري للمھن 

  :تكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بما يلي -٤

وض  ع التص  نيف العرب  ي المعي  اري للمھ  ن عل  ى موق  ع المنظم  ة عل  ى  -أ
ط  راف وتعميم  ه عل  ى أ (CD)اgنترن  ت ونس  خة عل  ى ق  رص م  دمج 

  .اgنتاج الثFثة في الدول العربية

إدراج برامج وأنش طة تتعل ق بتطبيق ات التص نيف العرب ي المعي اري  -ب
  .ضمن الخطط السنوية لمنظمة العمل العربية ٢٠٠٨للمھن 

تسجيل الشكر والتقدير للمملكة ا(ردنية الھاشمية لجھودھا في قي ادة ھ ذا  -٥
 (G.T.Z)ة ا(لماني ة للتع اون الفن ي اgنجاز وللحكوم ة ا(لماني ة والوكال 

والخبراء الع رب ال ذين س اھموا ف ي إع داد التص نيف العرب ي  المعي اري 
  .٢٠٠٨للمھن 

تس  جيل الش  كر والتق  دير للم  دير الع  ام لمكت  ب العم  ل العرب  ي ومعاوني  ه  -٦
  .٢٠٠٨لجھودھم في إعداد وإصدار التصنيف العربي للمھن 



  

  ٦

  :تابعتهإجراءات تنفيذ القرار وم -رابعاً 

Fمھ  م بمض  مون الق  رار عل  دول العربي  ة بأطرافھ  ا الثFث  ة gمخاطب  ة ا تتم   ) ١(
أعFه للعمل بموجب وثيقة التصنيف العربي المعياري للمھن بھدف ا!رتقاء 

تس اعد متخ ذي الت ي بمستوى المعلومات والبيان ات المتعلق ة ب القوى العامل ة 
مشتركة عربياً ومتوافقة م ع  لغةذات القرار با!ستناد إلى معلومات رصينة 

  .التصنيف الدولي

على موقع المنظمة على  ٢٠٠٨تم وضع التصنيف العربي المعياري للمھن   ) ٢(
  .اgنترنت

 CD على أقراص مدمجة ٢٠٠٨التصنيف العربي المعياري للمھن  تم نسخ ) ٣( 

  .وتم توزيعھا (طراف اgنتاج الثFثة

 GTZم م  ع الوكال  ة ا(لماني  ة للتع  اون الفن  ي وقع  ت المنظم  ة م  ذكرة تف  اھ)  ٤(

تض   منت اس   تمرار التع   اون لتطبي   ق التص   نيف العرب   ي المعي   اري للمھ   ن 
وإشراك الدول العربية ا(خرى في مختلف ا(نشطة والفعالي ات الت ي تتعل ق 

  .بھذا الموضوع

تواص  ل المنظم  ة حثھ  ا لل  دول العربي  ة بض  رورة اس  تخدام التص  نيف العرب  ي )  ٥(
  :لما له من دور في ٢٠٠٨ي للمھن المعيار

  .معلومات وبيانات وإحصاءات سوق العملتوفير  -

  .بناء قاعدة تقنية متطورة لتحليل بيانات سوق العمل -

  .خلق مرجعيات محلية ودولية لتبادل معلومات سوق العمل -

دعم وإس ناد السياس ات التش غيلية والتدريبي ة التقني ة والمھني ة وت وفير  -
  .ا ونجاحھامستلزمات احتياجاتھ

تط  وير منظوم  ة التعل  يم وتنوي  ع المع  ارف والعل  وم التطبيقي  ة بش  أن  -
  .اختصاصات مھنية جديدة

  .تنويع وتغيير أساليب العمل واgنتاج وقياساته -

  .قاعدة لتطوير توصيف المھن وسياقات ممارستھا -

تم إدراج موضوع التصنيف العربي المعياري للمھ ن ف ي ع دد م ن ا(نش طة )  ٦(



  

  ٧

  : المنظمة وعلى النحو التاليأو شاركت بھا تھا التي نفذ

تطبيق ات التص نيف العرب ي "ة في ورشة العمل اgقليمية ح ول اركالمش -
  ).٢٠٠٩مايو  دمشق،" ( ٢٠٠٨المعياري للمھن 

التص    نيف العرب    ي "المش    اركة ف    ي الم    ؤتمر اgقليم    ي ا(ول ح    ول  -
 ).٢٠٠٩نوفمبر  عمان،" (ي للمھن تطلعات ومقيدات استخدامهالمعيار

ت��م عق��د ال��دورة العربي��ة ا.ول��ى ح��ول اس��تخدامات التص��نيف العرب��ي  -
باستض��افة كريم��ة م��ن  ٢٠١٠ك��انون الث��اني / المعي��اري للمھ��ن ين��اير

المؤسس���ة العام���ة للت���دريب التقن���ي والمھن���ي ف���ي المملك���ة العربي���ة 
 .مشاركا من جميع الدول العربية) ٤٩(السعودية وقد شارك فيھا 

اس�تخدامات التص�نيف العرب�ي المعي�اري للمھ�ن  تم تنظ�يم دورة بش�أن -
خ��Tل ش��ھر لص��الح وزارة التربي��ة ف��ي الجمھوري��ة العربي��ة الس��ورية 

 .٢٠١٠آيار  / مايو

اس   تخدام التص   نيف "ة للم   دربين ح   ول المش   اركة ف   ي الن   دوة اgقليمي    -
دمش ق، يوني ه " (ي للمھن في مؤسس ات اgحص اء الع امالعربي المعيار

٢٠١٠.( 

اس   تخدام "دريبي   ة اgقليمي   ة للم   دربين ح   ول لن   دوة التالمش   اركة ف   ي ا -
 "التص   نيف العرب   ي المعي   اري للمھ   ن ف   ي اgرش   اد والتوجي   ه المھن   ي

 ).٢٠١٠القاھرة، أكتوبر (

واgمكان  ات ف  ي التع  اون  اgنج  ازات"المش  اركة ف  ي الم  ؤتمر اgقليم  ي  -
 ).٢٠١١مارس  دمشق،" ( اgقليمي

رة الق��وى العامل��ة والھج��رة عق��دت منظم��ة العم��ل العربي��ة لص��الح وزا -
بجمھوري���ة مص���ر العربي���ة ورش���ة عم���ل قطري���ة موجھ���ة للجھ���ات 

اس�تخدامات التص�نيف العرب�ي "المسئولة عن التصنيف المھني ح�ول 
ش ارك  ٢٠١١آي�ار  / م�ايو ٥ – ٣خTل الفترة من " المعياري للمھن

 : مشارك يمثلون المؤسسات والدوائر التالية) ٥٧( فيھا 

  .ى العاملة والھجرةوزارة القو –أ 

  .الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء -ب

  .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء -ج

  .)مديرية التعليم الفني(التربية والتعليم وزارة  -د

  .)مصلحة الكفاية ا�نتاجية(وزارة التجارة والصناعة  -ـھ



  

  ٨

  .),جتماعيةالتأمينات ا(,جتماعي وزارة التضامن ا -و

  .الجھاز المركزي للتنظيم وا�دارة -د

في إط ار جھ ود المنظم ة المتواص لة لمتابع ة تنفي ذ ق رار م ؤتمر العم ل  -
بش    أن اعتم    اد ) ٢٠٠٩ا(ردن  / عم    ان) (٣٦(العرب    ي ف    ي دورت    ه 

التص نيف العرب ي المعي اري للمھ ن قام ت المنظم ة بتعم يم خط اب رق م 
لتع  رف عل  ى م  دى اعتم  اد ل ١٩/١٠/٢٠١٠بت  اريخ ) ١٦٠٠ / ب. ت(

الدول العربية  للتصنيف العربي المعياري للمھن ضمن جدول المتابع ة 
السنوى لتنفيذ العقد العربي للتشغيل والذي تضمنه تقرير المتابع ة ال ذي 

. ٢٠١١آي ار  / لم ؤتمر العم ل العرب ي م ايو) ٣٨(عرض عل ى ال دورة 

ي��ة الھاش��مية، المملك��ة ا.ردن(حي  ث تب  ين أن ك  ل م  ن ال  دول العربي  ة 
المملكة العربية الس�عودية، س�لطنة عم�ان، دول�ة فلس�طين، جمھوري�ة 

وفي ھذا . قد اعتمدت  التصنيف العربي المعياري للمھن )مصر العربية
اgطار، فقد وجه المؤتمر ش كره لل دول العربي ة الم ذكورة وح ث ال دول 

مر الت  ي ل  م تعتم  د التص  نيف إل  ى المس  ارعة باعتم  اده طبق  اً لق  رار م  ؤت
 .العمل العربي بھذا الشأن

وض  ع ج  داول المقارن  ة ب  ين التص  نيف  GIZت  م م  ؤخراً وبالتع  اون م  ع  -
على موق ع المنظم ة  ٢٠٠٨العربي المعياري للمھن والتصنيف الدولي 

لتض  اف إل  ى وثيق  ة التص  نيف العرب  ي ا(ساس  ية ليص  بح عل  ى موق  ع 
  :إدارة التنمية والتشغيل الوثائق التالية / المنظمة

  .٢٠٠٨وثيقة ا2ساسية للتصنيف العربي المعياري للمھن ال -١

  .المقارنة بين التصنيف العربي والتصنيف الدوليجدولي  -٢

قاعدة بيانات التصنيف العربي المعياري للمھن باللغات العربي8ة وا�نكليزي8ة  -٣

  .والفرنسية

  .ملفات الواجھة البرمجية -٤



  

  ٩

 ً   :مستقبليةالخطة ال -خامسا

ع88ة اس88تخدامات التص88نيف العرب88ي المعي88اري للمھ88ن تعت88زم منظم88ة ف88ي إط88ار متاب
  :العمل العربية القيام بما يلي

العم88ل العربي88ة  تمتابع88ة تأكي88دات المنظم88ة ف88ي إط88ار تنفي88ذ ق88رارات م88ؤتمرا -١
�نشاء وحدات إدارية أو تحديد منسق وطني للعناية بقضايا التصنيف العربي 

  .المعياري للمھن

ي88ة ا2عض88اء عل88ى اس88تخدام النس88خة ا�لكتروني88ة عل88ى موق88ع ح88ث ال88دول العرب -٢
  .المنظمة وإبFغ المنظمة عن أي مFحظات أو عقبات تواجھھا

طلبات تحديث التصنيف سنوياً تمھيداً �ج8راء التح8ديث استجFب التأكيد على  -٣
الشامل على المس8توى العرب8ي وتنفي8ذه إلكتروني8اً عل8ى وثيق8ة التص8نيف وذل8ك 

  :التالية Kليةامن خFل 

معني " منسق وطني"الطلب من وزارات العمل في الدول ا2عضاء تسمية  -
بمتابع88ة تطبيق88ات التص88نيف العرب88ي للمھ88ن ف88ي البل88د بكت88اب مكت88ب العم88ل 

 .٢١/١٢/٢٠١١بتاريخ ) ١٣٨٦ب . ت(العربي المرقم 

تنفي88ذ ورش88ة عم88ل قومي88ة تض88م المعني88ين باس88تخدامات التص88نيف العرب88ي  -
 .مھن للدول العربيةالمعياري لل

جھ8ات المعني8ة باس8تخدام التعاون مع المنسق الوطني في كل بلد لمخاطبة ال -
مؤسس88ات  –مؤسس88ات التعل88يم والت88دريب –ا�حص88ائيةالجھ88ات (التص88نيف 

بطل8ب تس8مية خبرائھ8ا ف8ي مج8ال إحص8اءات س8وق ) ... - التوجيه المھن8ي
 .لمنظمةالعمل لFنضمام إلى مجموعة خبراء التصنيف تحت مظلة ا

على مجلس إدارة المنظمة �قرارھا ورشة العمل القومية عرض توصيات  -
  ٢٠١٢يار أ / خFل دورة المجلس مايو

العمل على عقد اجتم8اع خب8راء التص8نيف الع8رب لFتف8اق عل8ى التح8ديثات  -
المطلوب8888ة م8888ن المؤسس8888ات المختلف8888ة خF8888ل النص8888ف ا2ول م8888ن ش8888ھر 

 .٢٠١٢آيار  / مايو



  

  ١٠

تمھي88داً لتش88كيل مجموع88ة  –تس88مية المنس88ق ال88وطني (إع88داد تقري88ر ح88ول  -
يع8رض عل8ى م88ؤتمر العم8ل العرب8ي �ق8راره وتف88ويض ) خب8راء التص8نيف

مجل88س إدارة المنظم88ة ب88إقرار التع88ديFت الت88ي س88تخلص إليھ88ا اجتماع88ات 
 ".مجموعة خبراء التصنيف"

 .متابعة تنفيذ التعديFت التي سيتم اعتمادھا -

ت المتعلق888ة بالتص888نيف العرب888ي المعي888اري متابع888ة وض888ع جمي888ع التح888ديثا -
 .للمنظمة على موقع منظمة العمل العربي

وضع جمي8ع التح8ديثات المتعلق8ة بالتص8نيف العرب8ي المعي8اري للمھ8ن عل8ى  -
وتوزيعھ8888ا عل8888ى خب8888راء التص8888نيف العرب8888ي  (CD)اس8888طوانة مدمج8888ة 

  .     المعياري في الدول العربية

مجي88ة للتص88نيف عل88ى موقعھ88ا ا�لكترون88ي تت88ولى المنظم88ة إنج88از الواجھ88ة البر -٤
  .لتيسير استخدامھا من قبل ا2جھزة وا2فراد المتخصصين

تواصل المنظمة إدراج محور استخدامات التص8نيف العرب8ي المعي8اري للمھ8ن  -٥
في جميع الم8ؤتمرات والن8دوات ذات الص8لة بقض8ايا الت8دريب التقن8ي والمھن8ي 

  .أو التشغيل والبطالة

■■■  

  محمد شريف  
 عبد المنعم/ ط


