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دليل التصنيف املهنى – اجمللد األول

مـقـدمـــة
يصدر دليل التصنيف املهنى لعام  2017كلبنة أساسية فى منظومة قياسية لتوحيد وتقنيني وإقرار املفااهيم
والتعاريف ملختلف العناصر فى شتى جماالت احلياة فى إطار متسق مع املنظومة العاملية هلا ،متواكبًا ماع واقعناا
احمللِّى فى مجهورية مصر العربية ،ملبياً احتياجات العمل على املستويني احمللِّى والدوىل.
بدأ التفكري فى إعداد التصنيف املهنى جبمهورية مصر العربية عام  1957نظراً للحاجاة امللحاة لتصانيف
القوى العاملة ،وقد استقر الرأى آنذاك على اتباع أسلوب العمل التاىل :
 تبويب املهن فى جمموعات ،ووضع تصنيف هلذه اجملموعات.
 عرض ذلك التبويب على اجلهات املعنية لالستفادة من آرائها ومالحظاتها.
 دراسة املهن املوجودة بالسوق احمللية دراسة تفصيلية ميكن عن طريقها إمتام التصنيف على مستوى املهنة.
وفى عام  1963صدر التصنيف املهناى القاومى ،واساتمرت الدراساات بعاد ذلاك إىل أن أصادر اجلهاا
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء "دليل التصنيف العربى املوحد للمهن".
وفى عام  1967أقر املؤمتر اإلحصائى الدوىل احلادى عشر عمال تعاديالت عديادة فاى دليال التصانيف
املهنى الدوىل كان أهمها ختصيص فصول خاصة للفنيني واملالحظني ،متداركاً باذلك أوجاا الانقص فاى تصانيف
 ،1963فصدر الدليل املعَّدل فى يونيو  ،1967وتوالت اإلصدارات – بعد ذلك – بعد إدخال التعديالت عليهاا،
ثم صدر دليل التصنيف العربى املوحد للمهن عام  ،1969عام .1985
وفى عام  1988أوصى املؤمتر الرابع عشر اإلحصائى الادوىل باججراء تعاديالت للتصانيف املهناى الادوىل،
وفيا مت استحداث ما يلى:
 استخدام معيار مستويات املهارة فى تصنيفات األقسام املهنية باستثناء قسم "."1
 فصل اإلخصائيني عن الفنيني إىل قسمني مستقلني ،استنادًا لدخول معيار املهارة فى تصنيف األقسام.
 إنشاء وإدخال مستوى مهنى جديد بني األقسام الرئيسية للمهن واألباواب ،مبسامى األقساام الفرعياة
وأعطيت احلد الثانى من الرتميز ،بهدف خدمة البيانات اإلحصائية املتعلقة بأفراد القوى العاملة.
وفى يناير  1996قام اجلها املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بجصدار " دليل التصنيف املهنى جبمهورياة
مصر العربية "بعد إجراء تعديالت خلدمة األغراض اإلحصائية ،وقد شارك فى أعماال اللجناة لثلاون عان و ارة
القوى العاملة وو ارة الصناعة آنذاك.
وإمياناً بأهمية البيانات واملعلومات الدقيقة واحملدثة ،ودورها اهلام ملتخذى القرار فى صياغة السياسات
واخلطط وتقييم النتائج ودعم السياسات املستقبلية  -قام مركز املعلومات ودعمم ااماا القمرار برئاسمة جملمس
الوزراء مبشاركة ك ًال من و ارة القوى العاملة واجلهاا املركازى للتعبئاة العاماة واالحصااء وقطااع التعلايم الفناى
بو ارة الرتبية والتعليم ومصلحة الكفاية اإلنتاجية بو ارة التجارة والصناعة ،مبراجعاة وداديد دليال التصانيف
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املهين القومى؛ جلمهورية مصر العربية لعام  2017وفقاً للدليل الدوىل  ISCO – 2008وربطا بالتصانيف العرباى
املعياري ،ومت تشكيل جلنة من املتخصصني فى هذا اجملال ،ومت إصدار الدليل فى جملدين منفصلني:
اجمللد األول :املسؤول عن إعداده اجلها املركزى للتعبئة العامة واالحصاء ويشمل توصيف شاامل لكال
جمموعة مهنية على مستوى احلد الرابع وكذلك تكويد املهن بشكل متسلسال علاى مساتوى احلاد السااد ماع
ربطهم بالتصنيف العربى املعيارى.
اجمللد الثاني :املسؤول عن إعداده و ارة القوى العاملاة مبشااركة كاالً مان قطااع التعلايم الفناى باو ارة
الرتبية والتعليم ومصلحة الكفاية اإلنتاجية بو ارة التجارة والصناعة ويشمل توصيف تفصايلى للمهاام والواجباات
لكل مهنة على حدى فى شكل نقاط يسهل إستخدامها.
يتكون دليل التصنيف املهنى الوطنى لعام  2017من  10أقسام رئيسية ،و 43قساماً فرعيااً ،و 127بابااً،
و 435فصالً تشمل تقريبًا  5000مهنة ،إىل جانب تكويد  500مهنة دت بند أخرى ،ومت إضافة جاداول الاربط
لكل قسم رئيسٍ يربط أكواد األقسام الفرعية واألبواب والفصول فى هذا اإلصدار باإلصدار السابق لعام .2005

وإننا إا نهديه جلميع املهتمني واملعنيني ومجيع أبناء مجهورية مصر العربية
فأننا نأمل أن يكون موضع فائدة للجميع ،وفقنا اهلل ملا فيه خري مصرنا احلبيبة.
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اهلدف من إصدار دليل املهن
 يستخدم التصنيف املهنى فى توفري هيكل احصائى قابل للمقارنة على املستوى احمللى واإلقليمى والدوىل
وقفا لتوصيات اللجنة االحصائية لألمم املتحدة .
 يساعد التصنيف املهنى على مجع وتنظيم ونشر املعلومات والبيانات اإلحصائية بشكل وأسلوب موحد.
 تستخدم جداول الربط بني دليل التصنيف املهنى لعام  2017والتصنيف املهنى لعام  2005على احلفاا
على السالسل الزمنية لإلحصائيات.
 يساهم الربط بني التصنيف املهنى لعام  2017والتصنيف العرباى املعياارى للمهان لعاام  2008علاى ماد
شبكة املعلومات مبنظمة العمل العربية بأى بيانات مطلوبة وكذلك التعاون مع الدول العربياة املساتخدمة
للتصنيف العربى فيما خيص حرية تنقل العمالا بينهم .
 توحيد مسميات املهن يهدف اىل تيسري حركة عرض والطلب لسوق العمل .
 يستخدم التوصيف املهناى فاى تيساري عملياة التشاغيل مبكاتاب القاوى العاملاة مان خاالل املواصافات
واملعلومات عن روف العمل وشروطا والتوجيا واإلرشاد املهنى.
 ميكن التوصيف املهنى مؤسسات التعليم والتدريب املهناى فاى بناااء املعايااري املهنااية وتطاوير وتصاميم
املناهج والربامج التدريبية  /التعليمية ،واالختبارات املهنية واعتمادهاا ،وكاذلك االحتياجاات التدريبياة
الفردية.

