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 مقدمة 
ومنذ ذلك الحين شيدت ميادين  ،9989صدر "التصنيف الميني العربي" عن منظمة العمل العربية في عام 

وفي مضامين األعمال بسبب التغير في  ،تطورات تقنية أدت إلى تغيرات في اليياكل المينيةالعمل العربية 
بدأ تنفيذ مشروع التعاون اإلقميمي العربي األلماني في مجاالت التعميم  ،3002أساليب العمل واإلنتاج. وفي عام 

سوريا ولبنان، بتمويل من الوكالة والتدريب الميني والتقني بين دول عربية مختارة ىي: األردن وفمسطين ومصر و 
. وكان من ضمن المشاريع التي بدأ في تنفيذىا في المرحمة األولى مشروع تطوير GTZاأللمانية لمتعاون الفني 

 ،التطوير لعمميةوأبدت مباركتيا  ،"التصنيف الميني العربي"، وقد تم في حينو أخذ رأي منظمة العمل العربية
 ولى الخاصة بمشروع التطوير. ويمكن تمخيص مببرات التطوير في:وشاركت في االجتماعات األ

تطور أعداد المين واألعمال في سوق العمل، حيث شيدت أسواق العمل العربية اندثار بعض األعمال  ■
  ،ودخول أعمال جديدة

صال قاعدة الميام والواجبات لتشمل ميارات االت عواتسا ،تطور مضامين المين واألعمال )الوصف الميني( ■
  ،بًا مع متطمبات اقتصاد المعرفةو والميارات العقمية باإلضافة إلى ميارات العمل الرئيسة تجا

ونمو الحاجة لزيادة اإلنتاجية مما ينعكس عمى آليات  ،واتساع قاعدة األتمتة ،تطور تقنيات وأساليب العمل ■
  ،وخصائص المشتغمين وقدراتيم ،العمل وبيئتو

وبخاصة التصنيف الدولي المعياري  ،وافق والتناسق مع التصنيفات المعيارية الدوليةضرورة توفير التواؤم والت ■
 لممين.

تولى األردن إدارة وتنفيذ مشروع التطوير بجيود خبراء عرب متخصصين في مختمف قطاعات العمل من الدول 
منيم  ،العام والخاص خبيرًا يمثمون القطاعين 959العربية المشاركة في المشروع، وشارك في عممية التطوير 

 خبيرًا من الدول العربية.  37و  ،خبيرًا من األردن 923
الصادر عن منظمة  3008وقد روعي في عممية تطوير التصنيف انسجامو مع التصنيف الدولي المعياري لممين 

ف الميني مع مضامين التصني لتتوافقإال في بعض الحاالت التي أدخمت عمييا بعض التعديالت  ،العمل الدولية
العربي بحكم خصوصيتيا في المنطقة العربية من جية، ولدواعي فنية جاءت بسبب امتداد التصنيف الميني 

كما ىو الحال في التصنيف المدولي المعياري  ،(Unit Groupالعربي إلى مستوى العمل بداًل من المينة )
 لممين. 

تولت و ". 3008سم "التصنيف العربي المعياري لممين وقد تم تعديل مسمى " التصنيف الميني العربي" ليصبح اال
منظمة العمل العربية ميمة توزيع وثيقة المشروع إلى الدول العربية بيدف الحصول عمى آراءىا ومالحظاتيا وما 

عقدت منظمة العمل العربية اجتماعًا لخبراء عرب في  ،وبعد استالم الردود .تقترحو من تعديالت عمى المشروع
دخال التعديالت المناسبة. وقامت المنظمة أيضًا بإعداد قوائم ربط ومقارنة بين التصنيف ا لميني لدراسة الردود وا 

. وقد تم 3008حدود التصنيف الدولي المعياري لممين بين و  ،3008حدود التصنيف العربي المعياري لممين 
في عمان عاصمة  3009د في عام اعتماد التصنيف العربي المعياري لممين في مؤتمر العمل العربي الذي عق

 الياشمية. األردنيةالمممكة 
 
 
 



 

 مفهوم التصنيف -0
ا في مصفوفات مينية متدرجة لحصر مسميات األعمال والمين وترتيبيا، وتبويبي التصنيف الميني نظاماً  يمثل
ر: يوتيس ،ى العاممةبيدف توفير لغة تفاىم مشترك تتعمق باليياكل المينية لمقو  وفقًا لخاصية تشابو معتمدة ىرمياً 
( تبادل معمومات سوق 2) ،( حوسبة معمومات سوق العمل ومعالجتيا3) ،جمع معمومات سوق العمل (1)

، ىذا باإلضافة إلى استخدامات أخرى منيا: ومقارنتيا عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية ،العمل
 التدريبية الفردية، وتطوير أدوات اإلرشاد الميني.التشغيل، وبناء المعايير الممنية، وتحديد االحتياجات 

 
 خاصية التشابه -3

المؤدى  نوع الشغل: مفيوم كخاصية تشابو لمتصنيف المعياري لممين مفيومين أساسين لعربيالتصنيف ا اعتمد
 .المهارةأو العمل، ومفيوم 

، ويعرف بأنو مجموعة ممينالعربي المعياري ليمثل مفيوم العمل الوحدة اإلحصائية األساسية في التصنيف 
لتشغيل الذاتي(. ويعد العمل أو تولد لو دخال )ا ،يؤدييا الشخص، ويتقاضى عنيا أجراً الميام والواجبات التي 

 مستوى الميارة. يمجموعة من األعمال المتجانسة في طبيعتيا والمتفاوتة ف ةمن المينة، إذ تتضمن المين جزءا
متطمبات  بحسب إتقانميام وواجبات عمل محدد بدرجة  أداءالقدرة عمى  بأنياق الميارة، فتعرف في ىذا السيا أما

 وليا بعدان:سوق العمل، 
 Skill level ارةـوى المهـمست - أ

 ،المعرفي المجاالت:وتعقيدىا من حيث  ،ودرجة عمقيا ،يتحدد مستوى الميارة بداللة مدى سعة الميام والواجبات
 درجة المسؤولية المصاحبة ألدائيا، ودرجة اإلتقانو ، بينيةوالعالقات ال ،والوجداني ،واألدائي

 

 Skill specialization التخصص المهاري -ب
العمل، ونوع د المستخدمة، وموا واآلالت واألدواتمجال المعمومات الالزمة،  اللةديتحدد التخصص المياري ب

في ترتيب  أساسية كخاصية تشابوييا وبعدوقد تم اعتماد مفيوم الميارة كما عرف ىنا  والخدمات. المنتجات
 (، وتبويبيا.ةالمصفوفات )المجموعات الميني

 
 Skill levels  ارةـمستويات المه -2

ذلك وقد تتضمن الفئة أكثر من مستوى  لممين خمس فئات لمستوى الميارة، المعياري عربيتصنيف الالتبنى 
 ISCEDحسب التصنيف الدولي المعياري لمتعميم مستويات التعميم ب المعياري لممين العربي ليعكس التصنيف

بعامة، ومع نظام التعميم  عربيمع النظام التعميمي ال ليكون متناغماً و  ومتطمباتو واقع سوق العمل العربية، و 97
 :وفيما يأتي تعريف بفئات مستوى الميارة .والتدريب الميني والتقني بخاصة

 Proffissional level categoryفئة مستوى االختصاصي  - أ
تشمل فئة مستوى االختصاصي األعمال التي يتطمب إنجازىا توافر قدر عال من الميارات المعرفية والتقنية 

نيم من تحسين وتطوير المبادئ والمفاىيم والطرائق واألساليب اإلجرائية، وتطبيق يواإلدارية لدى شاغمييا لتمك
، وتقييم ذمكينيم أيضا من متابعة العاممين في أثناء التنفيولت المعرفية في مجال الشغل،و  العممية ةالمعرف حصيمة

إعداد وتأىيل إلى يحتاج األفراد الذين يشغمون أعماال ضمن ىذه الفئة و  العمل والعاممين. كالتاإلنجاز، وحل مش



 

واختصاصي  وطبيب، ،أبنيةوميندس مدني/  ومن األعمال التي تصنف في ىذه الفئة: محام، جامعي.
 يب اختصاصي عيون، ومدرس فيزياء، وأستاذ قانون.اجتماعي، وطب

 
  Technician level category  فئة مستوى الفني )التقني( -ب

واألساليب اإلجرائية  طبيق المبادئ والمفاىيم والطرائقتشمل فئة مستوى الفني )التقني( األعمال التي يتطمب إنجازىا ت
شرافية لدى ممويتطمب ىذا توافر ميارات ع بالشغل.الصمة  ذات ضمن ىذه الفئة،  األعمال شاغميية وفنية وأدائية وا 

ويمثل العاممون في ىذه  ،وتحديد خطوات اإلنجاز ومتابعة تنفيذىا وتقييميا األداء وتحميمو، من فيم طبيعة لتمكينيم
إعداد إلى ئة ضمن ىذه الف تاج األفراد الذين يشغمون أعماالوالعاممين. يح الختصاصيينا لفئة حمقة الوصل بينا

في مستوى كميات المجتمع أو ما يوازييا. ومن  الجامعي(، أو التعميم الثانوي ودون التعميمما بعد متوسطين ) لـوتأىي
 ي ىذه الفئة: فني مختبر مواد، ورسام معماري، وفني كيرباء.فالتي تصنف  األعمال

 
 level category  Craftsman هنيفئة مستوى العامل الم -ـج

 عممية ومعمومات مينية تغطي إطار فئة المستوى الميني األعمال التي يتطمب إنجازىا توافر مياراتتشمل 
متطمبات  متكامل لدى شاغمييا، لتمكينيم من ممارسة ميام وواجبات المينة وبدرجة إتقان بحسب المينة بشكل

يشغمون أعماال  تاج األفراد الذينيح سوق العمل. ولتمكينيم من توزيع العمل عمى المرؤوسين وتنمية مياراتيم.
عام إلى تصل  لمدة قد إنياء مرحمة التعميم الثانوي كأساس بعد ميني تأىيل أوتعميم إلى ضمن ىذه الفئة 

 .تدريبي
 وممرض عممي، وطابع عام، وكيربائي تمديدات كيربائية. ومن األعمال التي تصنف في ىذه الفئة: خراط عام،

 
  Skilled worker level category  ماهرفئة مستوى العامل ال -د 

ة تتصل بجزء ـة ومعمومات مينيـميارات عمميال التي يتطمب إنجازىا توافر تشمل فئة مستوى العامل الماىر األعم
ام العمل وواجباتو وبدرجة إتقان بحسب ـإطار المينة كميا لدى شاغمييا، لتمكينيم من أداء ميوال تغطي  المينة، من

ميني يوازي مرحمة  تأىيلتعميم أو إلى يحتاج األفراد الذين يشغمون أعماال ضمن ىذه الفئة  العمل.ق سو ات ـمتطمب
تمديدات منزلية، وطابع/ لغة  م كيرباء، وكيربائيذه الفئة: لحي  تصنف في ى ومن األعمال التي التعميم الثانوي.

 ومربي دواجن. إنجميزية،
 
  Limited skills level categoryمهاراتفئة مستوى العامل محدود )محدد( ال -ـه

تغطي تشمل فئة محدود )محد د( الميارات األعمال التي يتطمب إنجازىا توافر ميارات عممية ومعمومات مينية 
أدوات يدوية  أو األعمال التي تشمل مياما وواجبات روتينية يتطمب إنجازىا استخداممن المينة،  ضيقاً  جزءاً 

معمومات مينية تتعمق باألدوات والمواد والمنتجات. ويمكن اكتساب ىذه إلى ال تحتاج ، و محدودة ومجيود عضمي
الميارات إما عن طريق التدريب القصير )أقل من تسعة شيور( أو من الخبرة، أو التعمم الذاتي، أو التدريب في 

 موقع العمل.
يربائي تمديدات منزلية، ومساعد وبائع صحف، ومساعد ك ومن األعمال التي تصنف في ىذه الفئة: مشغل آلة،

 وبواب عمارة، وحارس. ومصمح إطارات مركبات، م كيرباء،لحي  



 

 97مستويات التعميم في إسكيد -4
 .6وتنتيي بالرقم  0حدد التصنيف الدولي المعياري لمتعميم سبع مستويات لمتعميم تبدأ أرقاميا الرمزية من 

 .97نيف الدولي المعياري لمتعميم إسكيد ( مستويات التعميم بحسب التص9يبين الجدول )و 
 97مستويات التعميم بحسب التصنيف الدولي المعياري لمتعميم إسكيد  (:0الجدول )

 الرمز اسم المستوى
 0 التعميم قبل اإلبتدائي 

 التعميم اإلبتدائي 
 المرحمة األولى من التعميم األساسي 

9 

 المرحمة األولى من التعميم الثانوي 
 الثانية من التعميم األساسي  المرحمة

3 

 2 التعميم الثانوي )المرحمة الثانية(
 4 التعميم بعد الثانوي غير التعميم العالي 

المرحمة األولى من التعميم العالي )ال تؤدي مباشرة إلى مؤىل بحثي 
 متقدم (

5 

 6 المرحمة الثانية من التعميم العالي )يؤدي إلى مؤىل بحث متقدم(

 بين فئات مستوى المهارة ومستويات التعميم  لعالقةا
بمستويات التعميم  3008( عالقة فئات مستويات الميارة في التصنيف العربي المعياري لممين 9يبين الشكل )

  ISCED 97بحسب التصنيف الدولي المعياري لمتعميم 
 (: العالقة بين فئات مستوى الميارة ومستويات التعميم9الشكل )

عميم بحسب التصنيف مستويات الت
ISCED 97الدولي  المعياري لمتعميم   

فئات مستوى المهارة بحسب  
 التصنيف العربي المعياري لممهن

 فئة مستوى االختصاصي  6إسكيد 

يد 
سك

إ
5

 

  درجة جامعية ثانية

 درجة جامعية أولى

 فئة مستوى الفني/التقني تعميم جامعي متوسط

 فئة مستوى الميني  4إسكيد 

2إسكيد   فئة مستوى الماىر  

3إسكيد   فئة مستوى محدود الميارات  

9إسكيد    

 
 
 
 
 



 

 Classification Structure صنيفتهيكمية ال -5

مجاميع متدرجة من إلى المعياري لممين من مجاميع )مصفوفات( مينية تنقسم ىرميا  عربييتكون التصنيف ال
واآلالت المستخدمة، ومواد العمل، ونوع المنتجات  المجال المعرفي، التفصيل، اعتمادا عمى مرجعيةإلى الشمول 

 أو الخدمات.
 خمسة حدود ىي:إلى وزعت ىذه المجاميع المينية بحسب التدرج اليرمي التفصيمي 

 أجزاء.إلى يمثل القسم الحد األول، ويتفرع  :(Major groups)المجموعات الكبرى  القسم ∎
 أبواب.إلى يمثل الجزء الحد الثاني، ويتفرع  :(Sub- major groups  )المجموعات الفرعية  الجزء ∎
 .فصولإلى ويتفرع  ،ثالثالحد ال بابيمثل ال :(Minor groups)المجموعات الصغرى  الباب ∎
 أعمال.إلى يمثل الفصل الحد الرابع، ويتفرع  :(  Unit groups )المجموعات القاعدية الفصل ∎
 المعياري لممين. يالتصنيف العربحصائية في ويعد الوحدة اإل الخامس،ل الحد ميمثل الع :(job) العمل ∎
 
المعياري لممين، وعدد األجزاء، وعدد األبواب، وعدد الفصول في كل  عربييف النصالت( أقسام 3يبين الجدول )و 

 منيا. ويبين كذلك فئة مستوى الميارة لكل قسم.
تمشيا  والمديرون(: المشرعون وكبار الموظفين 9ى ميارة لمقسم )عدم تخصيص فئة مستو إلى ويجدر التنويو ىنا 

( "القوات 0عدم الدخول في تفاصيل مجاميع القسم )إلى مع منيجية التصنيف الدولي المعياري لممين. وكذلك 
لى ذلك من جية، و إلى صعوبة الوصول إلى  المسمحة" نظراً  ىذا التفصيل من البعد اإلحصائي إلى عدم الحاجة ا 

 جية ثانية. من
 مستوى المهارة لممهن والمجاميع المهنية وفئات المعياري عربي( : أقسام التصنيف ال3الجدول )

عدد األجزاء  )المجموعات الكبرى( األقسام
)المجموعات 

 الفرعية(

األبواب عدد 
)المجموعات 

 الصغرى(

عدد الفصول 
)المجموعات 

 القاعدية(

فئة مستوى 
 المهارة

 - 40 90 5 والمديرون لموظفينا رالمشرعون وكبا -9
 9 72 35 6 االختصاصيون -3
 3 79 33 6 الفنيون ومساعدو االختصاصيين -2
 3,4,5 39 8 4 الكتبة -4
 العاممون في مين الخدمات والبيع في  -5

 األسواق والمحالت    
4 99 24 3,4,5 

 3,4,5 95 5 3 السمك دالزراعة وصيالعاممون في  -6
 3,4,5 80 98 4 المرتبطة بيم ن والمينالحرفيو  -7
 3,4,5 66 99 2 التجميعوعمال واآلالت  مشغمو المصانع -8
 5 37 99 2 العاممون في المين األولية -9
 - 2 2 2 القوات المسمحة -0

 - 421 043 41 المجموع
 



 

 نظام الترميز -6
يتكون الرقم الرمزي لمعمل فيو من سبع خانات، المعياري لممين نظام الترميز العشري، و  عربيالم التصنيف استخد

 تمثل الحدود الستة لمتصنيف، وىي كما يأتي:
 الحد األول  ∎

  .وخصص لو خانة واحدة في الرقم الرمزي، وىي الخانة األولى من الشمال يمثل القسم الحد األول،
 الحد الثاني  ∎

  .من الشمالرمزي، وىي الخانة الثانية يمثل الجزء الحد الثاني، وخصص لو خانة واحدة من الرقم ال
  الحد الثالث ∎

 ، وىي الخانة الثالثة من الشمال.ص لو خانة واحدة من الرقم الرمزيالحد الثالث، وخص الباب يمثل
 الحد الرابع  ∎

 الشمال.م الرمزي، وىي الخانة الرابعة من يمثل الفصل الحد الرابع، وخصص لو خانة واحدة من الرق
 خامسالحد ال ∎

من  السادسة يمثل العمل الحد الخامس، وخصص لو خانتان من الرقم الرمزي وىما الخانة الخامسة والخانة
 من عشرة أعمال في الفصل الواحد. أكثروجود  إلمكانية نظراً  ذلكو  الشمال،

 سادسالحد ال ∎
ىي الخانة السابعة من تمثل فئة مستوى الميارة الحد السادس، وخصص ليا خانة واحدة من الرقم الرمزي، و 

 (.2رقم رمزي خاص بكل فئة من فئات مستوى الميارة، كما في الجدول ) صوقد خص الشمال،
 

 ( فئات مستوى المهارة والرقم الرمزي المخصص2الجدول )
 

 الرقم الرمزي المخصص فئة مستوى المهارة

 9 فئة مستوى االختصاصي
 3 فئة مستوى الفني )التقني(

 2 امل المينيفئة مستوى الع
 4 فئة مستوى العامل الماىر

 5 فئة مستوى العامل محدود )محدد الميارات(
 
 المعياري لممهن عربيمكونات التصنيف ال -7

 .يتكون التصنيف العربي المعياري لممين من مكونين رئيسين ىما: التصنيف الميني والتوصيف الميني
 التصنيف المهني 7-0

 المكونات اآلتية:  يتكون التصنيف الميني من
 وىو اسم يطمق عمى شاغل العمل كتسمية مينية، وقد روعي استخدام مسميات عربية فصيحة. اسم العمل: ∎

 المينية. (المجاميع )المصفوفات يحدد موقعو ضمن ،وىو رقم يخصص لكل عملالرقم الرمزي:  ∎



 

 (.9التي يتضمنيا القسم ) لألعماباستثناء اتحديد فئة مستوى الميارة لكل عمل فئة مستوى المهارة: ∎
 
 التوصيف المهني 7-3

بينيم ومن  ،يمارسون العمل الميني في سوق العمل أفراد 7-2فريق عمل يضم كل فريق بين  39تشكيل تم 
لألعمال الوصف الميني  إلعدادوالتدريب الميني والتقني. وقد تم تدريب فرق العمل  في التعميم يـاختصاص

ا وم ،9989التصنيف الميني العربي  -كمرجعية –فرق العمل  فريق. وقد اعتمدت نطاق تكميف كل ضمن
ي، والتحقق من ما ورد فييا من ـي واليمنـوالمبنان يـاألردنومن بينيا التصنيف  ،صدر من تصانيف عربية قطرية

 يضيفو  اقع،ليعكس الو  -وحذفاً  إضافة –ف ـوصف، ومقارنتو بالواقع الممارس، ومن ثم تحديث التوصي
يتكون الوصف من  أنوقد راعت الفرق  .مدومن منظور مستقبمي قصير األ ات المتوقعةثاستحدتطورات واالال

 شقين:
الميام الرئيسة لشاغل  أوالمناطق الوظيفية  ويتضمن ،ثل ىذا الوصف تعريفًا بالعملموي الوصف المختصر:

 المينية. في مجال السالمة والصحةكذلك دوره و  إلشرافي،ا العمل ودوره 
ولم يغرق ىذا  ،يحدد ىذا الوصف واجبات شاغل العمل ومياراتو الرئيسة )المفتاحية(الوصف التفصيمي: 

 ولكن ليس ضبابيًا. (Generic) اً ن يكون عام  أو  ،خطوات العمل أومستوى الميارات  عمى التفاصيل الوصف في
 
 خالصة األقسام -8

 تصنيف العربي المعياري لممين:فيما يأتي تعريف باإلطار العام ألقسام ال
 (: المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 0القسم )

يضم ىذا القسم األعمال التي تشمل مياميا الرئيسة تحديد السياسات الحكومية ورسميا، وكذلك إعداد القوانين  
ياسات ونشاطات واألنظمة وتطويرىا ومراقبة تنفيذىا، وتمثيل الحكومة والتصرف نيابة عنيا، أو تخطيط س

المنشآت والمنظمات غير الحكومية وتوجيييا وتنسيقيا. ولم يتم تحديد فئة مستوى الميارة لألعمال المصنفة في 
 ىذا القسم. صنفت مين ىذا القسم في خمسة أجزاء، وعشرة أبواب، وأربعين فصاًل.

 
 (: االختصاصـيون3القسم )

رئيسة مستوى عاليًا من المعارف التخصصية والخبرة في مجاالت يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا ال 
العموم الفيزيائية والحياتية والعموم االجتماعية واإلنسانية. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم 

ي مجال ىذه تنمية الرصيد المعرفي، وتطبيق المفاىيم والنظريات العممية والفنية في حل المشكالت، والتدريس ف
العموم بطريقة منظمة. تتطمب األعمال المصنفة ىنا إعدادًا وتأىيال بمستوى التعميم الجامعي كحد أدنى بما 

(، أي فئة مستوى االختصاصي. صنفت مين ىذا القسم في ستة أجزاء، 9يضعيا ضمن فئة مستوى الميارة )
 وخمسة وعشرين بابًا، وثالثة وسبعين فصاًل. 

 
 
 
 



 

 الفنيون ومساعدو االختصاصيين  (:2القسم )
يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا الرئيسة توافر معمومات فنية وخبرة في مجال أو أكثر من مجاالت 
العموم الفيزيائية أو االجتماعية أو اإلنسانية. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم تطبيق 

ريب في مستويات محددة. تتطمب األعمال المصنفة ىنا المفاىيم والطرائق اإلجرائية في المجاالت المذكورة، والتد
( أي فئة مستوى الفني )التقني(. صنفت مين ىذا القسم في ستة 3ميارات تضعيا ضمن فئة مستوى الميارة )

 أجزاء، واثنثن وعشرين بابا  بابًا، وواحد وسبعين فصاًل.
   

 (: الكتبــة4القسم )
يا الرئيسة توافر معمومات فنية وخبرة في مجال تنظيم المعمومات يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب ميام

وتخزينيا وحوسبتيا واسترجاعيا. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم أداء ميام السكرتارية، 
ام وتشغيل أجيزة معالجة النصوص واآلالت المكتبية األخرى، وتسجيل البيانات الرقمية وحوسبتيا، وأداء مي

تتعمق بخدمة الزبائن، وبخاصة تمك المتصمة بالخدمات البريدية والتعامل النقدي وتوقيت المواعيد. وقد توزعت 
األعمال المصنفة في ىذا القسم من حيث فئة مستوى الميارة عمى فئات مستوى الميارة األساسية الثالثة: فئة 

( العامل محدود )محدد( 5ماىر، وفئة المستوى )( العامل ال4( العامل الميني، وفئة المستوى )2المستوى )
  صنفت مين ىذا القسم في أربعة أجزاء، وثمانية أبواب أبواب، واوحد وعشرين فصاًل. الميارات.

 
 في مهن الخدمات والبيع في األسواق والمحالت ن(: العاممو5القسم )

خبرة في مجال تقديم الخدمات الشخصية، يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا الرئيسة توافر معمومات و 
وخدمات الحماية، وبيع السمع في األسواق والمحالت. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم 
تقديم خدمات تتصل بالسفر والتدبير المنزلي، وخدمات إعداد الطعام والشراب وتقديميما، وخدمات الرعاية 

. وقد توزعت تممتمكات، والمحافظة عمى النظام، وخدمات البيع في األسواق والمحالالشخصية وحماية األفراد وال
األعمال المصنفة في ىذا القسم من حيث فئة مستوى الميارة عمى فئات مستوى الميارة األساسية الثالثة: فئة 

محدود )محدد(  ( العامل5( العامل الماىر، وفئة المستوى )4( العامل الميني، وفئة المستوى )2المستوى )
 .الميارات. صنفت مين ىذا القسم في أربعة أجزاء، وأحد عشر بابا ، وأربعة وثالثين فصالً 

 
 العاممون في الزراعة وصيد السمك  :(6القسم )

يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا الرئيسة توافر معمومات وخبرة في مجال اإلنتاج الزراعي والسمكي. 
لرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات والدواجن وتربية وتشمل الميام ا

وقد توزعت  السمك، وبيع المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية لممشتركين ولمنظمات التسويق الزراعي.
فئة  الثالثة:ة األساسية األعمال المصنفة في ىذا القسم من حيث فئة مستوى الميارة عمى فئات مستوى الميار 

( العامل محدود )محدد( 5( العامل الماىر، وفئة المستوى )4( العامل الميني، وفئة المستوى )2المستوى )
 عشر فصاًل. خمسة، وخمسة أبواب، و اثنين ينئصنفت مين ىذا القسم في جز  الميارات.

 
 
 



 

 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم  (:7القسم )
عمال التي تتطمب مياميا الرئيسة توافر معمومات وخبرة في مجال الحرف والمين المرتبطة يضم ىذا القسم األ

معمومات تتعمق بالمواد واألدوات واآلالت المستخدمة وكذلك بمراحل  –من بين أشياء أخرى  – بيا تتضمن
عمال المصنفة في ىذا اإلنتاج جميعيا بما فييا خصائص المنتج النيائي واستخداماتو. وتشمل الميام الرئيسة لأل

نشاء المباني واليياكل اإلنشائية األخرى، وتصنيع منتجات متنوعة بما فييا منتجات  القسم استخراج الخامات وا 
وقد توزعت األعمال المصنفة في ىذا القسم من حيث فئة مستوى الميارة عمى فئات مستوى  الحرف اليدوية.

( 5( العامل الماىر، وفئة المستوى )4( العامل الميني، وفئة المستوى )2فئة المستوى ) الثالثة:الميارة األساسية 
 فصاًل. وثمانينصنفت مين ىذا القسم في أربعة أجزاء، وثمانية عشر بابًا،  العامل محدود )محدد( الميارات.

 
 المصانع واآلالت وعمال اإلنتاج  مشغمو :(8القسم )

رئيسية توافر معمومات وخبرة في مجال تشغيل المصانع والمعدات يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا ال
واآلالت الصناعية واآلالت المؤتمتة. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم تشغيل ومراقبة 

ت معدات المناجم والتصنيع والعمميات والمعدات واآلالت اإلنتاجية، وكذلك قيادة المركبات والقطارات واآلليا
الثقيمة وتشغيل المعامل المتنقمة، وتجميع المنتجات.وقد توزعت األعمال المصنفة في ىذا القسم من حيث فئة 

( 4( العامل الميني، وفئة المستوى )2فئة المستوى) الثالثة:مستوى الميارة عمى فئات مستوى الميارة األساسية 
صنفت مين ىذا القسم في ثالثة أجزاء،  لميارات.( العامل محدود )محدد( ا5العامل الماىر، وفئة المستوى )

 عشر بابًا، وستة وستين فصاًل.ثمانية و 
 

 العاممون في المهن األولية  :(9القسم )
وخبرة أساسية لتمكينيم من أداء  يضم ىذا القسم األعمال التي تتطمب مياميا الرئيسة توافر معمومات محدودة

ام أدوات يدوية وتعتمد بدرجة كبيرة عمى المجيود البدني، وقد تحتاج واجبات بسيطة وروتينية قد تستدعي استخد
في حاالت استثنائية مبادرات فردية. وتشمل الميام الرئيسة لألعمال المصنفة في ىذا القسم بيع السمع في 

لة في الشوارع، ومراقبة بوابات المباني والمؤسسات وحراسة الممتمكات، وكذلك واجبات التنظيف والغسيل والعما
( العامل محدود )محدد( 5تقع األعمال المصنفة في ىذا القسم في فئة المستوى ) المناجم وقطاع اإلنشاءات.

 فصاًل. وعشرين سبعةصنفت مين ىذا القسم في ثالثة أجزاء، وأحد عشر بابًا، و  الميارة.
 

  القوات المسمحة :(1القسم )
 القوات المسمحة واألجيزة المساندة بصفة إلزامية أويضم ىذا القسم األشخاص المنخرطين في الخدمة في 

وكل  ثالثة أجزاء،في  ولم يتم تخصيص فئة مستوى لألعمال ضمن ىذا القسم، وصنفت مين ىذا القسم تطوعية.
 جزء منيا في باب واحد، وكل باب في فصل واحد.

 
 
 
 



 

 استخدامات التصنيف العربي المعياري لممهن  -9
ويستيدف جمع البيانات  ،معياري لممين استخداماتو في الوظيفة االحصائية فقطحصر التصنيف الدولي ال

االحصائية وتبادليا ومقارنتيا عمى المستوى االقميمي والدولي. في حين تعددت استخدامات التصنيف العربي 
 المعياري لممين ومنيا:

 تصميم قواعد بيانات سوق العمل  0.9
يقوم فيو المشتغمون أو الباحثون عن عمل بعرض خدماتيم في ضوء يعرف سوق العمل بأنو "الوسط الذي 

فة  مؤىالتيم وخبراتيم، كما يقوم أصحاب العمل باستخدام ىذه الخدمات واستثمارىا مقابل شروط وظروف معر 
 . مسبقًا أو يتم االتفاق عمييا"

قبل بائعين ومشترين بالخصائص  ويتميز سوق العمل عن األسواق التقميدية التي يتم فييا عمميات بيع وشراء من
 اآلتية:

 وال تباع  رخدمات العمل التي يقدميا العامل تعرض وتؤج ∎
 خدمات العمل ال يمكن فصميا عن العامل، كما ىو الحال في السوق التقميدي ∎
نما يطمب من أجل انتاج سمع وخدمات ،الطمب عمى العمل طمب مشتق بمعنى أنو ال يطمب لذاتو ∎  وا 
 في سوق العمل في العادة مؤسسات وتشريعات تنظم وتضبط آلية التشغيل والتعامل في سوق العمل يتوافر ∎
 

مفيدة وفقًا لمعايير  معموماتال تجمع بيانات سوق العمل لذاتيا انما من أجل تنظيميا ومعالجتيا وتحويميا الى 
صول عمييا أو انتاجيا الى دراسات ومؤشرات معتمدة في نظم المعمومات، ويتم اخضاع المعمومات التي يتم الح

 يمكن توظيفيا في رسم سياسات أو اتخاذ قرارات. معرفةتحميمية تؤدي الى انتاج 
 وىناك ثالثة أنواع من التصانيف تستخدم في تصميم قواعد البيانات ذات العالقة بسوق العمل:

 التصانيف المينية ∎
والمتعطمون والوافدون والمياجرون( لجمع البيانات المتعمقة  تستخدم في تصميم قواعد بيانات العمالة )المشتغمون

لتنظيميا ومعالجتيا وتبادليا ومقارنتيا عمى المستوى بحسب أي من حدود المجاميع المينيةوتصنيفيا بحسب  ،بيا
وتحميل المعمومات المتحصمة وتحويميا الى معرفة توظف في رسم  ،االقميمي والدولي، وتحويميا إلى معمومات

 .ياسات التشغيل والتدريبس
 International Standard Industrial Classificationالتصنيف الدولي المعياري لمصناعة  ∎

(ISIC)  االقتصادية مصنفة بحسب قطاع النشاط االقتصادي  يستخدم ىذا التصنيف في تصميم قواعد البيانات
   ًا )صناعيًا(.قطاعًا اقتصادي 71الرئيس أو الفرعي. ويتضمن ىذا التصنيف 

 International Standard Classification of Educationالتصنيف الدولي المعياري لمتعميم  ∎

(ISCED 97)   
يستخدم ىذا التصنيف في تصميم قواعد بيانات التعميم )جانب عرض العمالة( مصنفة بحسب البرنامج أو 

 التخصص التعميمي.
 
 
 
 



 

 التشغيل  3.9
بطمبات  أيضاً  ( إلى مكاتب التشغيل، ويتقدم الباحثون عن عملDemandبطمبات تشغيل ) يتقدم اصحاب العمل

صحاب العمل نوعًا من أيرفق  ،طابقة والترشيحمعمل إلى مكاتب التشغيل. ولتيسير ميمة مكاتب التشغيل في ال
وكذلك  ،( ومعمومات عن ظروف العمل وشروطو )مواصفات التشغيل(Job descriptionالوصف الوظيفي )

يرفق الباحثون عن عمل معمومات عن خبراتيم وما يتمكنون من أدائو، وتقوم مكاتب التشغيل بالمطابقة بين 
 ومن ثم ترشيح األشخاص المناسبين. ،طمبات التشغيل وطمبات العمل

يفيد الوصف الميني الذي يتضمنو التصنيف العربي المعياري لممين كمرجعية لمطرفين: أصحاب العمل في 
وما يتمكنون من  ،حديد مواصفات التشغيل، والباحثون عن عمل في تحديد ووصف ما يممكون من مياراتت

أدائو. وىناك ايضًا التشغيل االلكتروني وفيو تضع مكاتب التشغيل عمى مواقع خاصة بيا طمبات التشغيل 
ختيار فرصة العمل المناسبة او متضمنة مواصفات التشغيل، ويستطيع الباحثون عن عمل الدخول الى ىذه المواقع 

لكترونيًا بطمب العمل. ،وما يتمكنون من أدائو ،في ضوء خبراتيم  والتقدم الى جية التشغيل مباشرة وا 
 

 ةبناء المعايير المهني  2.9
لكل مسمى ميني )عمل( مؤىل ميني خاص بو، ويتضمن المؤىل الميني جممة من المعايير المينية التي تعكس 

تطمبات الميارية )مواصفات التشغيل( ومستوى األداء المقبول )درجة االتقان(. وبذلك يمثل وتحدد بوضوح الم
 يستخدم كمرجعية موضوعية في تصميم:  Criterion referenceالمعيار الميني محكًا مرجعيًا 

 المناىج والبرامج التدريبية/التعميمية واعتمادىا  ∎
صدار اجازات ممارسة العمل المينيو  ،واعتماد نتائجيا ،االختبارات المينية ∎  .ا 

ويشكل الوصف الميني الذي يتضمنو التصنيف العربي المعياري لممين بعد التحقق من مواكبتو لمتغيرات 
 جعية موضوعية الشتقاق المعايير المينية عبر تحميل الوصف المطور.ر والتطورات في سوق العمل م

  
 تحديد االحتياجات التدريبية الفردية  4.9

تمثل االحتياجات التدريبية الفردية في الفجوة الميارية بين المتطمبات الميارية لمشغل )مواصفات التشغيل( وبين ت
 ما يتوافر لدى الفرد من ميارات )كفايات(.

ويعكس الوصف الميني الذي يتضمنو التصنيف العربي المعياري لممين مواصفات التشغيل، ويستطيع كل من 
 وما يتوافر لدى الفرد من ميارات من جية مل عن طريق المقارنة بين مواصفات التشغيلالمشتغل أو صاحب الع

 عمى سدىا عبر التدريب النظامي أو غير النظامي. بيدف العملتحديد الفجوة الميارية  من جية ثانية،
 

 االرشاد المهني  5.9
ص المسترشد، وفييا يضع المرشد تتم بين المرشد الميني والشخوتفاعمية االرشاد الميني عممية تبادلية 

المعمومات الدقيقة المتصمة بمواصفات الشغل أو الدراسة ويقوم المسترشد باتخاذ قرار حر لخيار الشغل أو 
 الدراسة.

 Psycologicalمن بين األدوات األخرى أداتين: الصفحة النفسية في عممية اإلرشاد يستخدم المرشدون 

profile   والصفحة المينيةOccupational profile  . 



 

تتضمن الصفحة النفسية معمومات تعكس ميول الفرد المسترشد واستعداداتو وطبيعة شخصيتو، وتعكس الصفحة 
 وما تتطمبو من ميول واستعدادت. ،المينية مضامين ومواصفات التشغيل أو الدراسة

إذ يمكن بعد  ،الصفحة المينية يساعد الوصف الميني الذي يتضمنو التصنيف العربي المعياري لممين في اعداد
تحميمو تحديد مواصفات التشغيل/الدراسة وما تستدعيو من ميول واستعدادات. وبالرجوع الى ىاتين الصفحتين 

 النفسية والمينية يتمكن الفرد المسترشد من اتخاذ قراره بحرية.
 

 المساهمة في رسم سياسات األجور 6.9
من بينيا: مستوى الميارة، ودرجة الصعوبة في  ،رسم سياسات األجور ىناك معايير عدة تؤخذ في الحسبان عند

 أداء العمل، ودرجة الخطورة، والعرض والطمب.
رسم  بذلك فيفيمكن أن يساىم  ،وحيث أن التصنيف العربي المعياري لممين يحدد المستوى المياري لكل عمل

 سياسات األجور إضافة الى المعايير األخرى.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

والتصنيف  3118نة بين التصنيف العربي المعياري لممهن المقار 
 3118الدولي المعياري لممهن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهندس: أحمد مصطفى
 3102مارس/آذار 



 

 
 المقارنة من حيث المستويات -0

أربع مستويات وتم تعريفيا بداللة مستويات التعميم بحسب  ISCO 08تبنى التصنيف الدولي المعياري لممين 
 كما يأتي: ISCED 97نيف الدولي المعياري لمتعميم التص

  9: يكافئ مستوى التعميم إسكيد 9المستوى 
  4+ إسكيد  2+ إسكيد  3: يكافئ المستويين إسكيد  3المستوى 
  5: يكافئ مرحمة التعميم الجامعي المتوسط إسكيد  2المستوى 
  6+ إسكيد  5: يكافئ إسكيد 4المستوى 

 
من حيث تعريف مستوى "االختصاصيون" ومستوى "الفنيون ومساعدو ربي والدولي اتفق التصنيفان الع

 .97االختصاصيين" من حيث عالقة كل منيما بمستويات التعميم بحسب إسكيد 
اختمف التصنيفان من حيث تعريف مستوى العامل محدود الميارات )المستوى األول في الدولي(، ومستوى العامل 

)التعميم اإلبتدائي( في حين  9بإسكيد  9في الدولي( فقد ربط التصنيف الدولي المستوى  الماىر )المستوى الثاني
ألانيما معًا يمثالن مرحمة التعميم  3+ إسكيد  9اعتمد التصنيف العربي في التعريف عمى ربط ىذه الفئة بإسكيد 

 األساسي )اإلعدادي(. 
ألنيا تمثل المرحمة الثانوية )العميا  4+ إسكيد  2+ إسكيد  3ربط التصنيف الدولي المستوى الثاني بإسكيد 

ألنو يمثل مرحمة التعميم الثانوي  2والدنيا( في حين ربط التصنيف العربي مستوى العامل الماىر بمستوى إسكيد 
 في نظم التعميم العربية.

في واقع سوق  إذ أن ىذه الفئة موجودة 4أضاف التصنيف العربي فئة العامل الميني وربطيا بمستوى إسكيد 
و)األسطة( في مصر، وموجودة كذلك في  .م( في بالد الشامالعمل العربي ويطمق عمييا بالتعابير الدارجة )المعم  

( في الواليات Journeymanواسم ) ،أسواق العمل الغربية إذ يطمق عمى ىذه الفئة اسم )المايستر( في ألمانيا
 فئة. ل التصنيف الدولي ىذه الفالمتحدة، في حين أغ

 والتصنيف الدولي المعياري لممين ( عالقة مستويات الميارة في كل من التصنيف العربي3ويبين الشكل )
 بمستويات التعميم. المعياري لممين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ISCED 97( : عالقة مستويات المهارة بمستويات التعميم وفقا لمتصنيف الدولي المعياري لمتعميم )3) الشكل
 

 (ISCO 08التصنيف الدولي المعياري لممهن ) (ASCO 08ي المعياري لممهن )التصنيف العرب
فئة مستوى 

 المهارة
المستوى التعميمي  الرقم الرمزي

(ISCED 97) 
المستوى التعميمي 

(ISCED 97) 
مستوى  الرقم الرمزي

 المهارة
فئة مستوى 

 االختصاصي
9 6 

 
6 

 

 الرابع 4

  ماجيستير
5 

  ماجيستير
 بكالوريوس وريوسبكال 5

فئة مستوى الفني 
 )التقني(

جامعي  3
 متوسط

جامعي 
 متوسط

 الثالث 2

فئة مستوى العامل 
 المهني

2 4 4 

 
 
3 

 
 الثاني

فئة مستوى العامل 
 الماهر

4 3 3 

 

فئة مستوى العامل 
محدود )محدد 

 المهارات(

5 2 

 

3 
 

 األول 9 9 1

 
 
 تصنيفالمقارنة من حيث هيكمية ال -3

اتفق التصنيفان العربي والدولي من حيث ىيكمية التصنيف لغاية الحد الرابع )األقسام واألجزاء واألبواب 
 والفصول(.

أضاف التصنيف العربي المعياري لممين حدًا خامسًا "األعمال" إلى الييكمية في حين لم يفعل ذلك التصنيف 
 .الدولي المعياري لمتعميم
مينجية ربط األقسام بكامميا بالمستويات إذ خصص مستوى واحد  3008المعياري لممين اعتمد التصنيف الدولي 

في حين خصص التصنيف العربي مستوى ( األقسام والمستويات المخصصة ليا. 4لكل قسم ويبين الجدول )
ًا وقد أضاف العربي حد ،أما في األقسام األخرى فيتحدد المستوى بحسب العمل نفسو 2+  3واحد لمقسمين 

 لمرقم الرمزي لمعمل يدل عمى مستوى الميارة الخاص بالعمل نقسو. سادساً 
 
 
 
 
 
 



 

 (: عالقة مستويات المهارة باألقسام4الجدول )
المستوى المخصص في  المستوى المخصص في العربي   Major Groupالقسم 

 الدولي 
 الرابع + الثالث - والمديرون لموظفينا المشرعون وكبار -0
 الرابع 9 اصيوناالختص -3
 الثالث 3 الفنيون ومساعدو االختصاصيين -2
 الثاني   5+  4+  2  الكتبة -4
 العاممون في مهن الخدمات والبيع في  -5

 األسواق والمحالت    
 الثاني   5+  4+  2 

 الثاني   5+  4+  2  السمك دالعاممون في الزراعة وصي -6
 الثاني   5+  4+  2  الحرفيون والمهن المرتبطة بهم -7
 الثاني   5+  4+  2  مشغمو المصانع واآلالت وعمال التجميع -8
 األول  5 العاممون في المهن األولية -9
 األول + الثاني + الرابع - القوات المسمحة -1
 
 

معياري ( خالصة باألقسام وعدد األجزاء واألبواب والفصول في كل من التصنيفين العربي ال5ويبين الجدول )
 لممين والدولي المعياري لممين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(: مقارنة بين عدد األجزاء واألبواب والفصول في التصنيفين العربي والدولي5الجدول )



 

  Major groupsاألقسام 

 

 Sub-majorاألجزاء 

groups 

 unit groupsالفصول  Minor groupsاألبواب 

ASCO 08 ISCO 08 ASCO 08 ISCO 08 ASCO 08 ISCO 08 

 المشرعون وكبار -0
 والمديرون لموظفينا

5 4 90 99 40 20 

 63 72 37 35 6 6 االختصاصيون -3
الفنيون ومساعدو  -2

 االختصاصيين
6 5 33 39 79 82 

 39 39 8 8 4 4 الكتبة -4
العاممون في مهن  -5

 الخدمات والبيع في 
 األسواق والمحالت    

4 4 99 92 24 40 

عاممون في الزراعة ال -6
 السمك دوصي

3 3 5 6 95 95 

الحرفيون والمهن  -7
 المرتبطة بهم

4 5 98 94 80 65 

مشغمو المصانع واآلالت  -8
 وعمال التجميع

2 2 99 94 66 44 

العاممون في المهن  -9
 األولية

2 6 99 99 37 22 

 2 2 2 2 2 2 القوات المسمحة -1
 434 420 938 943 43 40 المجموع

 



 

 المراجع العربية 
 ، منظمة العمل العربية  3008التصنيف العربي المعياري لممين  .9

 
 المراجع األجنبية 
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