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ورقة عمل حول بناء قواعد بيانات سوق العمل وفقا للتصنيف 

 العربى المعيارى للمهن

15 

 :المحتويات

 استخدام التصنٌف العربى المعٌارى للمهن كمرجعٌة فى بناء قاعدة بٌانات:  أوال  

 .سوق العمل بهدف تخطٌط و تنمٌة الموارد الب رٌة        

 دور التصنٌف العربى المعٌارى للمهن فى الموائمة بٌن طلبات العمل و:  ثانيا  

 .عروض الت طٌل وتٌسٌر تنقل العمالة       

دور وحدات العمل المسئولة عن التصانٌف ومتابعة تحدٌث التصنٌف العربى :  ثالثا  

 .المعٌارى للمهن

 . ISCO 2008آلٌة تحدٌث التصنٌف العربى المعٌارى للمهن :  رابعا  

16 
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استخدام التصنيف العربى المعيارى للمهن كمرجعية فى بناء قاعدة : اوال 
 :بيانات سوق العمل بهدف تخطيط وتنمية الموارد البشرية

 عند إعداد اإلحصاءات او جمع بٌانات لن ر معلومات إحصائٌة تتصف بالدقة وال مول

البد من اإلعتماد على التصانٌف ب نواعها طبقا لطبٌعة االحصائٌة والي بتوحٌد النظام 

المتبع فى تكوٌد البٌانات إلمكانٌة حساب المت رات المختلفة وتسهٌل المقارنة على 

 .المستوى المحلى واإلقلٌمى والدولى

 ٌستخدم التصنٌف المهنى فى المسو  و اإلحصاءات ميل مس  القوى العاملة ومس  سوق

العمل وكالي احصاءات اصابات العمل والتوظف واالجور واحصاءات العاملٌن بالحكومة 

والقطاع العام واحصاءات الهجرة للعمالة وعند جمع بٌانات ٌتم تنظٌمها ومعالجتها 

وتحوٌلها الى معلومات ٌمكن اإلعتماد علٌها فى عمل دراسات تحلٌلٌة تتدى الى انتاج 

 .معرفة ٌمكن توظٌفها فى رسم السٌاسات واتخاا القرار

17 

   وافدون  –م تطلون ومتعطلون ) كالي ٌتم تصمٌم قواعد بٌانات العمالة

لتصنٌف البٌانات طبقا الى حدود المجامٌع المهنٌة لمعالجتها ( ومهاجرون 

ومقارنتها وتبادلها على المستوى الوطنى واالقلٌمى والدولى بطرض اجراء 

 .دراسات لرسم سٌاسات الت طٌل والتدرٌب

 من خالل استخدام التصنٌف المهنى ٌمكن الموائمة بٌن طلبات العمل وعروض

 .الت طٌل وتٌسٌر حركة العمالة

18 
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 دور التصنيف العربى المعيارى للمهن فى الموائمة بين طلبات العمل : ثانيا
 :وعروض التشغيل وتيسير تنقل العمالة

 ٌت من التصنٌف المهنى هٌكل وتوصٌفات تفصٌلٌة فى جزئٌن متكاملٌن للتصنٌف المهنى واالهتمام
 بهاٌن الجزئٌن ٌختلف بجختالف مجاالت االستخدام

 االجهزة االحصائٌة تهتم بكل من الجزئٌن وتستخدم هٌكل التصنٌف وتن ر البٌانات وفقا    -أ 

 لها وتستخدم التوصٌف التفصٌلى فى و ع المهن المناسبة فى المكان المناسب من كل       

 .مجموعة حسب مهام وواجبات كل مهنة      

 ت ع توصٌفات المهن بالمقام : المسئولون عن التوظٌف والتدرٌب واالر اد المهنى  -ب 

 .االول النهم ٌحتاجون معلومات حول المهام والواجبات و روط بٌئة العمل      

 ٌستخدم مسئولو التدرٌب المهنى التوصٌفات المهنٌة كاساس لتصمٌم وتنفٌا برامج تدرٌبٌة  -ج 

 تستخدم منهجٌة التحلٌل الوظٌفى لتجدٌد المهارات ومستوٌات االداء وفقاً لمتطلبات سوق      

 .العمل لكل مهنة    

ٌستخدم مسئولو التوظٌف التصنٌف المهنى فى موائمة طلبات العمل وعروض الت طٌل بفرز ا  خاص  -د 
 .وا عمال لمطابقة الباحيٌن عن عمل مع ما هو متوفر من المهن

 .استخدام تصنٌف واحد ٌعبر عن م مون موحد مما ٌٌسر وٌساعد على تنقل العمالة بٌن الدول المختلفة -  

  

19 

  :دور وحدات العمل المسئولة عن التصانيف : ثالثا 

نظىىراً  همٌىىة العمىىل اإلحصىىائى فمىىن ال ىىرورى تخصىىٌص مجموعىىة عمىىل  •

مسئولة عن إعىداد التصىانٌف بكافىة أنواعهىا ومتابعىة أحىدث التعىدٌالت الصىادرة 

عن اللجنة اإلحصائٌة لألمىم المتحىدة وإعىداد تصىنٌفات وطنٌىة تطىابق التصىانٌف 

الدولٌة فى الحدود ا ساسٌة مع إ افة الحدود الالزمىة للموائمىة مىع اإلحتٌاجىات 

 .المحلٌة

20 
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 : ثالثا دور وحدات العمل المسئولة عن التصانيف :تابع 

دراسىىىىة التصىىىىانٌف الدولٌىىىىة المسىىىىتحدية ومكوناتهىىىىا والفىىىىروق واإل ىىىىافات  -ا 

للتصانٌف السابقــــة والحالٌــة  خىاها فىى اإلعتبىار عنىد تحىدٌث التصىـانٌف 

   .المناظـــــــرة

ت كٌل لجان ٌ اري فٌها مميلى الجهىات المسىتخدمة للتصىانٌف للم ىاركة فىى  -ب

 : إعدادها منها

 . وزارة القـــــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــــة والهجــــــــــــــــــرة -

 . مركـــــــــز المعلومــــــــات ودعـــم إتخــاا القــرار بمجلس الوزراء -

 .وزارات اإلستيمــار،التعلٌم ،الصناعة -

21 

تحدٌىد وتحىىدٌث البنىىود المىراد إ ىىافتها لإلسىىتخدام المحلىى مىىع اإللتىىزام بالهٌكىىل  -ج

والىىي مىىن خىىالل المسىىو  المتنوعىىة التىىى ٌجرٌهىىا )والحىىدود الدولٌىىة للتصىىنٌف 

  (.الجهاز أو البٌانات التى ٌتم طلبها من الجهات الخارجٌة

إعداد جداول ربط بٌن اإلصىدار السىابق والحىالى لتحدٌىد التطٌىرات التىى طىرأت  -د

علىىىى اإلصىىىدار الحىىىدٌث مقارنىىىة باإلصىىىدارات السىىىابقة والىىىي بهىىىدف تسىىىهٌل 

المقارنىىىىىات علىىىىىى مسىىىىىتوى اإلحصىىىىىاءات والمسىىىىىو  بالنسىىىىىبة للسالســــــىىىىىـل 

 .الزمنٌــــــــة

هـ إعـــداد التصانٌف ومراجعتهـا فنٌـاً وطباعتـها فى صورة إلكترونٌىة أو ورقٌــىـة 

 .وتوزٌعـــها علـــى الجهــــــات المستخدمـــة لــــها

  :ثالثا دور وحدات العمل المسئولة عن التصانيف :تابع 

22 
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  :ثالثا دور وحدات العمل المسئولة عن التصانيف :تابع 

علىىى الم ىىاركة ( وحىىدة العمىىل المسىىئولة عىىن التصىىانٌف)ٌحىىرص الجهازاإلحصىىائى  -و

بمميلٌن فى ورش العمىل المحلٌىة واإلقلٌمٌىة والدولٌىة للتواصىل مىع الىدول ا خىرى 

لمتابعة التطورات المتالحقة فىى مجىال التصىنٌفات والتعىرف علىى الم ىكالت التىى 

  .تقابل تطبٌق التصنٌفات والعمل على حلها

ٌقىىوم الجهازاإلحصىىائى بتنظىىٌم دورات تدرٌبٌىىة ٌ ىىاري فٌهىىا مميلىىٌن عىىن ا جهىىزة  -ز

والجهىىات والىىوزارات المختلفىىة تت ىىمن هىىا  الىىدورات محا ىىرات عىىن التصىىانٌف 

وأنواعهىىا وأهىىدافها وكٌفٌىىة إسىىتخدامها واإلسىىتفادة منهىىا وكىىالي أحىىدث اإلصىىدارات 

 .المستخدمة

فىىىى إطىىىار حىىىرص الجهىىىاز اإلحصىىىائى علىىىى تىىىدعٌم اواصىىىرالتعاون بىىىٌن ا جهىىىزة  - 

اإلحصىىائٌة تىىم إرسىىال نسىىن إلكترونٌىىة مىىن التصىىنٌف الصىىناعى المصىىرى لكىىل مىىن 

 .تونس، العراق، بناء على طلب تلي الجهات

23 

 :دور وحدة العمل المسئولة عن التصانيف ومتابعة تحديث التصنيف العربى المعيارى للمهن 

قىىام المسىىئولون فىىى وحىىدة التصىىانٌف بدراسىىة التصىىنٌف العربىىى المعٌىىارى للمهىىن  •

والتصىىنٌف الىىوطنى  2008ومعرفىىة مكوناتىىه واختالفاتىىه مىىع التصىىنٌف الىىدولى للمهىىن 

 .القائم على الدولى 

تم اإلتفاق على اختٌار جهىة قٌادٌىة هىى مركىز معلومىات ودعىم اتخىاا القىرار بمجلىس •

الوزراء الاى قام بدور  وجمىع الجهىات المسىتخدمة للتصىنٌف المهنىى فىى ورش عمىل 

 .وتحدٌد ا دوار والمسئولٌات لكل جهة

 :تم االتفاق على إعداد التصنٌف الوطنى فى مجلدٌن •

ٌ مل توصٌف  امل لكل مجموعة مهنٌة على مستوى الحد الرابىع : المجلد االول        

وكىىالي تكوٌىىد المهىىن فىىى  ىىكل مسلسىىل علىىى مسىىتوى الحىىد السىىادس وربطهىىا بىى كواد 

 .التصنٌف العربى وكالي جداول ربط للتصنٌف السابق مع الحالى المحدث 

       
24 



5/11/2013 

13 

ٌ ىىمل كىىل مهنىىة وردت بالمجلىىد االول بىىنفس كىىود المهنىىة وربطهىىا : المجلىىد اليىىانى •

بالتصنٌف العربى المعٌارى للمهن وو ع وصىف تفصىٌلى لمهىام وواجبىات كىل مهنىة 

على حدة فى  كل نقاط ٌسهل أستخدامها وفى حالة وجود مهنة ولٌس لها توصٌف ٌىتم 

 .جمع توصٌفا من أرض الواقع مٌدانٌا

تىىم إنجىىاز عىىدد يىىالث أقسىىام رئٌسىىٌة فىىى كىىل مىىن المجلىىدٌن وجىىارى العمىىل بالقسىىم  •

 .الرابع

سوف ٌتم تفعٌل دور المنسق الىوطنى او بهىدف إعىالم منظمىة العمىل العربٌىة ب ىكل •

دائم عن المهن التى لٌس لها وجود فى التصنٌف العربى أو تم حصرها مٌدانٌا لكى ٌتم 

 .دراستها والعمل على إ افتها

25 

 :2008آلية تحديث التصنيف العربى المعيارى للمهن :رابعا    

 عند اقترا  آلٌة لتحىدٌث التصىنٌف العربىى المعٌىارى للمهىن البىد ان ٌكىون هنىاي م ىاركة

فعالة لجمٌع مستخدمى التصنٌف المهىن فىى جمٌىع الىدول العربٌىة والىي مىن خىالل تجىارب 

االستخدامات الفعلٌة واٌ ا من خالل اجراء المسو  المٌدانٌة او من دافع العرض والطلب 

الخاص بسوق العمل واٌ ا من واقع العوائق والحلول عند االستخدام فى كل دولىة وإعىالم 

المنسق الوطنى بها لٌقوم بدور  فى إبالغها الى المسئولٌن عن التصىنٌف العربىى بالمنظمىة 

 .بطرض الدراسة واقرار ما ٌتم االتفاق علٌة وتنفٌا  تحت مظلة منظمة العمل العربى

 عنىىد تحىىدٌث التصىىنٌف المهنىىى الىىوطنى المصىىرى القىىائم علىىى الىىدولىISCO2008  

وموائمته مع التصنٌف العربى وجد بعض الفصول المستجدة التى لم ٌرد لهىا نظٌىر بالىدلٌل 

وسوف ٌتم موافاة المنظمة بها مىن خىالل المنسىق للدراسىة  2008العربى المعٌارى للمهن 

 .وامكانٌة اإل افة
26 
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:أمثلة   
  2                         األخصائيون:  القسم الرئيسي 

    
    24  األخصائيون في األعمال و اإلدارة :  القسم الفرعي   

   
   242            أخصائيو السياسات اإلدارية:          البـــــاب   

   

 مسمى المهنة رمز المهنة رمز الفصل 

 
التصنيف كود 

 العربي لممهن

2422  
242201 

242202 

242203 

242204 

242299 

 أخصائيو تحميل السياسات وتطوير اإلدارة

 محمل سياسات إدارية

 محرر أنباء

 مراجع برامج سياسات إدارية

 مستشار سياسي

تصمنيفه  إخصائيو تحميل السياسات وتطوير اإلدارة الذين لم  يمرد 
 اآلخرون -

- 
- 
- 
- 
- 
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:أمثلة   
  2                          األخصائيون:  القسم الرئيسي    

   
    21األخصائيون في العلوم والهندسة              :  القسم الفرعي    

   
  216المهندسون المعماريون والمخططون والمساحون  :  البـــــاب     

 مسمى المهنة رمز المهنة رمز الفصل 
كود التصنيف 
 العربي لممهن

2163 
 

216301 

216302 

216303 

216304 

216305 

216306 

216307 

216308 

216309 

216399 

 مصممو المنتجات والمالبس

 مصم  أزياء ومالبس

 مصم  صناعي عا 

 مصم  منسوجات

 مصم  منتجات تجارية

 مصم  معارض ومحالت تجارية

 (عمال –مدارس )مصم  أزياء رسمية 
 مصم  أثاث

 مصم  أشكال حمي ذهبية ومجوهرات

 مصم  عبوات تعبئة

 اآلخرون -مصممو المنتجات والمالبس الذين ل  يرد تصنيفه  

 
2163011 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

28 



5/11/2013 

15 

:أمثلة   
 2                األخصائيون:  القسم الرئيسي  

  21            األخصائيون في العلوم والهندسة:  القسم الفرعي    

 214 (عدا مهندسو التقنية الكهربائية)أخصائيوالهندسة :  البـــــاب  

 مسمى المهنة رمز المهنة رمز الفصل

 
التصنيف كود 

 العربي لممهن

2143  

214301 

214302 

214303 

214304 

214305 

 مهندسو البيئة

 مهندس بيئة عا 

 مهندس رقابة بيئة

 موارد طبيعية/ مهندس بيئة 

 مهندس تحميل بيئي

 مهندس عالج بيئي

 

- 

2143011 

2143021 

- 

- 
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:أمثلة   
  2               األخصائيون:  القسم الرئيسي   

    
    21  األخصائيون في العلوم والهندسة:  القسم الفرعي    

  
  213              أخصائيون في علوم الحياة:  البـــــاب    

   

 
 مسمى المهنة رمز المهنة رمز الفصل

كود التصنيف 
 العربي لممهن

2133 
 

213301 

213302 

213303 

213304 

213305 

213306 

213307 

213308 

213309 

213399 

 أخصائيو حماية البيئة

 عال  بيئة

 مستشار بيئي

 عال  بحوث بيئي

 مراجع بيئي

 محمل تموث هواء

 محمل جودة مياه

 محمل تموث تربة

 منظ  ومنسق بيئي

 أخصائي شئون بيئية

 اآلخرون -إخصائيو حماية البيئة الذين ل  يرد تصنيفه  

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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