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 التقرير الختامي

 القومية حوللورشة العمل 

 واستخداماته " 2008 " التصنيف العربي المعياري للمهن

 ( 2015نوفمبر / تشرين الثاني  18-16) القاهرة ، 

 

في إطار  واصلا ا صنظمةظاا نيم أاش ة وارا ج اتصوق بيط اق  يرلأصارف صنيرامأ  صنطت اي           

( نظؤبظت صنطظل صنطت ي 36، صنشى بم إقتص ه جصعيظرده في صندج ة ) 2008ن ظهن صنظطأر ي 

 . 2009عرم 

 2008" التصنننيف العربنني المعينناري للمهننن   عصااد ج  ااا عظاال قاوأااا  ااا    فصااد باام  

 افظلت /  18-16في صنصرهتة ، جظها يا ورت صنطت أا ، خال  صن يتة ون  واستخداماته "

 -،  أث بهدف صنا  ا إنى : 2015بوتين صنثر ي 

 جهأك يأه . 2008   ظ هام صنيرمأ  صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن يصنيطت -1

صسيخدصم صنيرمأ  صنطت ي كظتجطأا فاي  مارق قرعادة سااع صنطظال جبخراأي جبمظأاا         -2

 صنصاى صنطرو ا .

سيخـااـدصم صنيراامأ  صنظهمااي كظتجطأااا نلماارق صنظطااريأت صنظهمأااا ) ومه أااا صني  أاال      ص -3

 صنظهمي ( .

صسااايخدصم صنظطاااريأت صنظهمأاااا كظتجطأاااا نيراااايت ومااارهق ج اااتصوق صنياااد ي  صنظهماااي    -4

 جصنيصمي.

دج  صنيرااامأ  صنطت ـاااـي صنظطأااار ي فاااي صنظاصتظاااا  اااأن ط لااارف صنطظااال جعاااتج   -5

 صنيوغأل .

  ** الجلسة االفتتاحية :

بضظن   ل صفييرح ةعظر  هشه صنا  ا ك ظا نسطردة صنسأد/ فاري  ع اي صنظرأاتي صنظاديت     

 ،ة وات صنظاديت صنطارم صنظسارعد      صنساأد /  أاد  صنطرم نظمةظاا صنطظال صنطت أاا ةنصرهار  أر اا عماه       

ع ااى ةهظأااا صنيراامأ  صنطت ااي صنظطأاار ي ن ظهاان جبرلأصربااه    جةكاادرنظواار كأن     اا  فأهاار

ط اوااارف ن ظااااص د جدج ه صنتتأساااي جصن أااااي فاااي بمةاااأم صنطظااال صنظهماااي ، ج مااارق  ةااام صنظ

ور في بافأت صألسا  جصططار  صنطارم ن يطارجن  اأن صألقرار  صنطت أاا فاي         صنلوتيا، ن ظضي قد

كظار  ااه ساأردبه ع اى صنظ ارج         ، وخي   صنظ رالف صنيي بسهم في بمظأا صنظااص د صنلواتيا  

 صنسردة صنخلتصق  رنطت  جصنظمرقوا جهي : سأيمرجنهرصنتتأسأا صنيي سيمرقوهر صنمدجة جصنيي 
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 : صنظ رهأم جصنهأك أا جصالسيخدصورف . 2008 ي صنظطأر ي ن ظهن تصنيرمأ  صنط -1

 صنظطريأت صنظهمأا : صنظ رهأم جصنظمه أرف جصالسيخدصورف . -2

 طت ي صنظطأر ي ن ظهن كظتجطأا نلمرق صنظطريأت صنظهمأا .صسيخدصم صنيرمأ  صن -3

صنظهن صنظطأر يا جدج هر فاي ب ساأن صنيواغأل جصنياد ي  جصنيخراأي صنظسايصل ي وان         -4

 خال  وط اورف ساع صنطظل .

بم أااش صنيااد ي  جواصلاا رف  برااظأم صنظاامهق صنيااد يلي جطتيصااا  وطااريأت صنيااد ي  )  -5

نظطاادصف صنظر ا ااا جصنظاقاار صنيااد يلي صنظيااد  أن جواصلاا رف صنظااد ه جصألجهاا ة جص

 جةس اه بصأأم صنظد ه ( .

صآلنأاارف جصألساارنأ  صنظساايخدوا نظاصجهااا صني ااديرف جصنظطاقاارف نيرلأااق صنيراامأ      -6

 . 2008صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن 

 -عت  جومرقوا صني ر ه صنصرتيا صآلبأا : -7

 ب ت ا دجنا ف سرأن  -

  ؤيا صالب رد صندجني نمصر رف صنطظر  صنطته . -

 ب ت ا جظها يا ورت صنطت أا . -

دعار صنساأد صنظاديت صنطارم صنظسارعد صنادج  صنطت أاا صنياي نام بطيظاد صنيرامأ  صنطت اي              كظر

وار  إناى صعيظارده جصنطظال  اه ، ج اكت صنادج  صنياي قرواد  رعيظارده           2008صنظطأر ي ن ظهان  

جصسااايطدصدصف صنظمةظاااا جباجهربهااار  ق جطماااي ن يرااامأ ع اااى ةهظأاااا بساااظأا ومسااا صنيأكأاااد 

 ااأات برلأااق   فااي صنظساايصل أا نيصااديم و يااد واان صناادعم صن مااي ن ل اادصن صنطت أااا  ظاار يساارهم       

خدواا ألطاتصف   جبطظأم صالسي ردة ومه   2008جصسيخدصم صنيرمأ  صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن 

 صنظ ر  .صط يرج في صناطن صنطت ي جب صأصًر نتسرنا صنظمةظا في هشص 

 ** سير أعمال الورشة :

 طد صن  سا صالفيير أا  ادةف ج سارف صنطظال صنياي صسايظتف ع اى وادى االااا ةيارم عظال           

بم خالنهر عات  جومرقواا صنظاعااعرف صنظد جاا     وييرنأا جفق صنلت روق صن ومي صنظتفق ، 

 -ع ى جدج  ةعظرنهر  رطعرفا إنى  طض صني ر ه صنصرتيا جهي :

 . ب ت ا دجنا ف سرأن -

  ؤيا صالب رد صندجني نمصر رف صنطظر  صنطته . -

 ب ت ا جظها يا ورت صنطت أا . -

 ** استنتاجات ورشة العمل :

، بام صنيالال    ظمرقوا وسي أضا ن ظاعاعرف صنظرتج ا ع ى جدج  ةعظر  صنا  اا   

 -نى و ظاعا ون صنيالأرف صنيرنأا :إ

بافأت صألس  جصططار    دعاة ومةظا صنطظل صنطت أا نألسيظتص  في صنظضي قدوًر في -1

صنطت أاا فاي و ار   اتصوق بمظأاا صنظااص د صنلواتيا فاي          صنطارم ن يطارجن  اأن صألقرار      

جومهر صنيأكأد ع ى صندج  صنطت أا نيافأاق جواصتظاا   ، وخي   صنظ رالف جصنظسيايرف 
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، بم أاشًص نصاتص صف    2008برر أ هر صناطمأا ور صنيرمأ  صنطت اي صنظطأار ي ن ظهان    

جقااتص صف صنصظاام صالقيراارديا جصنيمظايااا ا نظمةظااا صنطظاال صنطت أااا ا يصألجهاا ة صندسااي

جصالجيظرعأا صنظيطرقـــــلا ج اجــــــه خــــرص قتص  صعيظارد صنطصاد صنطت اي ن يواغأل     

 (2010 – 2020 ) 

عتج ة بسظأا صنظمسق صناطمي ن يرمأ  ن دج  صنيي نام بسام    ج صنيأكأد ع ى ةهظأيه -2

وظث أهر ، جدعاة صنظمسصأن طسيظتص  صنيطارجن وار صنظؤسسارف صناطمأاا اصف صنطالقاا      

جع ى ججه صنخراص جزص صف صنيت أا جصنيط أم ، جصنيط أم صنطرني جةجها ة جدجصتات   

ظااار  صط رااارق جوؤسسااارف صنياااد ي  صنيصماااي جصنظهماااي جومةظااارف ةلااا ره صألع    

 جصنطظر .

 2008صساايخدصم صنيراامأ  صنطت ااي صنظطأاار ي ن ظهاان      دعاااة صنل اادصن صنطت أااا إنااى    -3

 -كظتجطأا في :

  مرق جبرايت قرعدة  أر رف ج ةم وط اورف ساع صنطظل في صندج  صنطت أا . -ة 

برايت  تصوق صنيط أم جصنيد ي  في صألقرر  صنطت أا  رسيخدصم صنيالأ  صنظهمي  -ه 

 صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن .صناص د في صنيرمأ  

با أد وتجطأا  مرق جبرايت صنظطاريأت جصالخيلار صف جةسا  صنيصأاأم جصنظاؤهالف       -ج 

 صنظهمأا جخدورف بمةأم صنطظل صنظهمي  وكل عرم .

صنظساارعدة ع اااى صالعياااتصف صنظيلاارد   اااأن صنااادج  صنطت أااا  ظاااؤهالف صنطااارو أن     -د 

فاي   ج تكأيهار صنطت أاا   ن طظرنا صنيلرد  صنظمةمجوسيايربهم  ظر يسرهم في بسهأل 

 . صنظمرصا

بااافأت قماااصف ص بلاارق واااقااا  ااأن ةلاا ره صألعظاار  واان  ر أااا جصنطاارو أن ةج    -ه 

صنلاار ثأن عاان عظاال واان  ر أااا ةخااتى ، فأظاار ييط ااق  اارنيا أ  جصالساايخدصم          

 جصنظؤهالف صنظهمأا جوسيايرف صنظهر ة .

 أن فاي سااع   هر ة ن طروبافأت صنظتجطأا ن ظسرهظا في  فر صنك رقة جوسياى صنظ -ج 

  ظر يياصفق ور صنظير لرف صناص دة في صنيرمأ  صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن. صنطظل

ب سااأن  اعأااا صنخاادورف جوساايايرف صألدصق فااي ساااع صنطظاال ، جيوااظل اناا           -ز 

ب سأن  أئاا صنطظال جوير لارف صنساالوا جصنرا ا صنظهمأاا ، جصنمهاا   ظطاريأت         

 بمةأم صنطظل صنظهمي صنظيط صا  لأئا صنطظل .

يت خادورف صنياجأاه جصط  ارد صنظهماي ، جزياردة فرع أيهار فاي عااق باافأت          برا -ح 

وتجطأااا وهظااا ناادعظهر ،  أااث يظثاال صنيراامأ  صنطت ااي صنظطأاار ي ن ظهاان ة ااد   

 صألدجصف صنظهمأا صنهروا في هشص صنسأرع .

صنيأكأاااد ع اااى ةهظأاااا صسااايظتص  صنظمةظاااا فاااي بمةاااأم جعصاااد ة وااارا ج اااتصوق  اااا   -4

، ن ظسااارهظا فاااي ب طأااال  2008صنظطأااار ي ن ظهااان  صسااايخدصورف صنيرااامأ  صنطت اااي

صسيثظر ه ع ى صنظسياى صنصرتي جصنطت ي ، جوير طا برلأصربه  رنيطرجن ور ةطاتصف  
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وااار صنيتكأاا  ع اااى  صط ياارج صنثالاااا جصناااازص صف جصألجهاا ة جصنااادجصتت اصف صنطالقااا     

 .صندج صف صنصرتيا  وأن صالسيخدصورف جصنيرلأصرف صنطظ أا 

فاي صبخاارا صنيتبألارف صنظمرساالا     اش  صنظ يااد وان صن هااد  صنطت أااا دعااة ومةظااا صنطظال    -5

 وااأن جعاار إطاار  ن ظااؤهالف جصنظطااريأت صنظهمأااا صنطت أااا  رنيمسااأق جصنيطاارجن واار     

وخي اا  صن هاارف جصنهأئاارف صطق أظأااا جصنطت أااا صنيااي ييااافت نااديهر خلااتصف جب اار ه  

ساارعد ع ااى  وظأاا ة فااي هااشص صنظ اار  واان ةجاال إي اارد قنأااا جنغااا باصفصأااا وواايتكا ب     

صالعيااتصف صنظيلاارد   ظااؤهالف جوهاار صف صنطظرنااا صنطت أااا جقااد صبهر صط يرجأااا  ظاار     

 يسظح  رنياسر في صسيخدصوهر في صنل دصن صنطت أا .

صنيأكأد ع ى عتج ة بدعأم ج دة صنيرمأ  صنظهمي عظن صنهأكل صنيمةأظي نظمةظا  -6

 صنطظل صنطت أا .

 :   الختامية** الجلسة 

صنخيروأااا عاات  جومرقوااا ووااتجت صنيصتياات صنخيااروي ألعظاار  هااشه       بضااظمد صن  سااا  

صنا  ااا جك ظااا نسااطردة صنسااأد / فااري  ع ااي صنظرأااتى صنظااديت صنطاارم نظمةظااا صنطظاال صنطت أااا   

  اا  فأهاار  رنظواار كأن واار صنوااكت جصنيصااديت ع ااى واادى صهيظروااربهم  رنيراامأ  صنطت ااي        

ن صألدجصف  جصط  ارزصف صنظيظأا ة   جصسيخدصوربه صنطظ أا  رعيلار ه وا   2008صنظطأر ي ن ظهن 

نظمةظااا صنطظاال صنطت أااا نيكااان نغااا وواايتكا واان  ااأ هر ةن بساارعد ع ااى بط ياا  صنيطاارجن        

جصنيكرول فأظر  أن صنل ادصن صنطت أاا نيمظأاا صنيواغأل جوطرن اا وواكالف صنلررناا فاي صنظمرصاا          

 صنطت أا .

ظاياا صنياي باصجههار    كظر ةكد سطردبه ع ى ةهظأا بضارفت صن هااد ن يرادى ن ي اديرف صنيم    

صنل دصن صنطت أا جفي وصدويهر صن صت جصنلررنا وار صسايطدصد ومةظاا صنطظال صنطت أاا نلاش  و ياد        

صألستة صناص دة جب ايل صنيالاأرف صنرارد ة عان     ون صن هاد في هشص صنوأن جصنطظل  تجح

رج صنا  ا إنى صنمر أا صنطظ أا  جصنطظال ع اى برلأصهار جبوالأ  صألهادصف  اأن ةطاتصف صط يا        

، ط سرق ةس  صنطدصنا صالجيظرعأا جبافأت صنطأش جصن أارة صنكتيظاا ن واطاه صنطت أاا    صنثالاا 

بلرد  صن ديث ور صنسردة صنظور كأن صنشين ةكدجص  اكتهم جبصاديتهم نساطردة صنظاديت     كشن  بم 

صنطرم جنظمةظا صنطظل صنطت أا ع ى صن  رجة ج سن صالسيصلر  جصنيمةاأم جصنيأكأاد ع اى ةهظأاا     

 ور دعاة صنظمةظاا نيكثأا  صنادج صف صنيد يلأاا     ،  2008أ  صنطت ي صنظطأر ي ن ظهن صنيرم

 في صألقرر  صنطت أا في هشص صنظ ر  . 

 

◙   ◙   ◙ 

 

 

 

 
 ورر ي علد صنسير 

 طـ / علد صنظمطم


