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 منظمة العمل الدولية

 االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر
AFRM.12/P.5: الوثيقة ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤-١١جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 

 

  مواضيعية موازية  مناقشة

  والمنشآت االستثمار في المهارات : ٢الموضوع 
  عمل الالئقالمستدامة من أجل ال

  السياق  -  ١

يشكل اآتساب المهارات وتنميتها ونقلها والحفاظ عليها رهانًا أساسيًا بالنسبة إلى األفراد والمنشآت 
على  على األقل إجماع فهناك ،"المهارات"يف جد متنوعة لمصطلح وإذا آانت توجد تعار. والمنظمات

معارف وقدرات ذات طبيعة مختلفة وتطبيقها من جهة تمثل المهارة الجمع بين عدة : نقطتين أساسيتين
؛ ومن جهة )المعارف النظرية والخبرة والمهارات والتصرفات على الصعيدين المهني والشخصي، إلى آخره(

أخرى ال ُتبنى المهارة فقط عن طريق التدريب العام والمهني، بل إن تحصيلها يتم أيضًا بواسطة الخبرة 
يقة تنظيم هذا العمل في المنشآت وبصفة أعم في المنظمات والمجتمع المكتسبة في العمل ومن خالل طر

  .المدني

وتتمثل القضية المرآزية بالتالي في طبيعة اإلجراءات الكفيلة بضمان تنمية مهارات النشطين فيما يتعلق 
راتهم إتاحة الحصول على العمل أو الحفاظ على وظائف العمال من خالل جعل مها: بهدفين رئيسيين أال وهما

أآثر وضوحًا من جهة، وتشجيع أداء المنشآت عن طريق دعم مبادراتها على صعيد إدارة الموارد البشرية من 
وال  ،وال يتعلق األمر فقط بتعزيز نظم التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين األوليين والمتواصلين. جهة أخرى

ت المهنية، بل إنه يدور أساسًا حول وضع استراتيجية بإيالء االعتبار آله إلى نيل الشهادات وتحصيل الكفاءا
ومتابعتها ارتباطًا وثيقًا بسياسة العمالة وبصفة عامة باستراتيجية  لة يجب أن يرتبط تصميمها وتنفيذهاشام

  .للنمو المعجل والتنمية المستدامة على مستوى آل بلد معني وعلى المستوى اإلقليمي الفرعي على حد سواء

أبريل / الذي نظمه مكتب العمل الدولي في نيسان ،الحادي عشر األفريقي اإلقليمي جتماعاالوقد شدد 
 فرص العملفي أديس أبابا، على أن أفريقيا يعتريها عجز من حيث الكفاءات المهنية آان يكبح نمو  ٢٠٠٧
لتعليم والتدريب سوف تقوم باستعراض سياستها في مجالي ا اإلقليموقد اتُّفق أيضًا على أن دول . وتنميتها

المهنيين والتقنيين وباتخاذ تدابير من شأنها تسهيل دمج هذه السياسات في سوق العمل مع وضع آليات مالئمة 
  .١لمختلف المستويات المأخوذة بعين االعتبار

أهمية التعليم "على  ، تأآيدًا شديدًا٢٠٠٨وعلى غرار ذلك، أآد مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد في سنة 
والتنمية المستدامة  لالستخدامباعتبارها رآائز أساسية تقوم عليها القابلية  ،تدريب المهني والتعلم المتواصلوال

وفي هذا الصدد، حدد المؤتمر المكونات الرئيسية لنهج شامل فيما . ٢"للمنشآت في إطار برنامج العمل الالئق
وصول إلى التدريب، وتنمية المهارات األساسية سبل مستمرة ومتناسقة لل: يتعلق بتنمية المهارات، أال وهي

 

، ٢٠٠٩مارس / ، مكتب العمل الدولي، آذار٢٠١١ـ٢٠١٠والميزانية، مقترحات المدير العام للفترة البرنامج    ١
  .GB304/PFA/3 ةالوثيق

  .٢٠٠٨استنتاجات بشأن مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية، مؤتمر العمل الدولي،    ٢



 
 

Regional Meeting-12th-AFRM-P5-2011-10-0065-Ar.docx  2 

، ونقل المهارات )المهارات التقنية والمهنية والكفاءات في الموارد البشرية(والمهارات عالية المستوى 
  .التي هي نتيجة آل هذه العوامل لالستخدام،والقابلية 

المقترحة فيه، تزيد تنمية  ومختلف تدابير السياسة ٣وأخيرًا، في إطار الميثاق العالمي لفرص العمل
  .آما تعزز القدرة التنافسية للمنشآت والطابع الشمولي للنمو لالستخدامالمهارات من قابلية العمال 

التي وضعتها  ،ويتماشى هذا التوجه مع المجاالت الرئيسية الستراتيجية تدريب مجموعة العشرين
) ٢٠١٠يونيه / حزيران(عة العشرين في تورونتو منظمة العمل الدولية والتي لقيت ترحيب مؤتمر قمة مجمو

  .٤)٢٠١٠نوفمبر / آانون الثاني(ثم في سيول 

وتشدد استراتيجية التدريب الشمولي المقترحة في إطار مجموعة العشرين، عن حق، على ضرورة 
إقامة شراآات بين مختلف المنظمات الدولية المختصة عن طريق وضع سياسة للتدريب التقني والمهني 

ومن المتوقع أيضًا أن تنضم بلدان رائدة إلى هذا . تستجيب إلى تطور احتياجات البلدان المعنية من المهارات
تعاونًا وثيقًا بين مختلف اإلدارات الوزارية المعنية وأصحاب العمل  ،آل على حدة الجهد المتضافر مراعية،

هج أن يساهم في تشجيع تنفيذ استراتيجيات ومن شأن مثل هذا الن. والعمال، ال سيما على المستوى القطاعي
  .العمالة الضرورية من أجل دعم النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية

 االجتماعأهداف   -  ٢

  :النقاط التالية االجتماع اناقش هذيسوف 

 ؛تحديث وتكييف سياسات ومخططات تنمية المهارات في إطار استراتيجيات النمو والتنمية المستدامة  ■

 ؛حسين قدرات وإدارة وتمويل النظم الوطنية لتنمية المهاراتت  ■

تعزيز إسهام الشرآاء االجتماعيين ليشارآوا مشارآة أآبر في تنفيذ سياسة تنمية المهارات، بهدف   ■
 ؛للموارد البشرية االستباقي التخطيط

التدريب، ال سيما بالنسبة التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تحسين الوصول إلى المبادرات المتعلقة ب  ■
 .إلى الشباب والنساء في األرياف وبالنسبة إلى عمال القطاع غير المنظم من االقتصاد

 األساسية الرسائل  -  ٣

يقع تحسين جودة المهارات ومستواها في صميم ما َيشغل جميع البلدان األفريقية، َفِمَن المسلَّم به أن هذا 
أجل تعزيز القدرة التنافسية واالندماج االجتماعي والحصول على عمل  التحسين يدفع بعجلة اإلصالحات من

وهذا عنصر أساسي من عناصر برنامج منظمة العمل الدولية من أجل (وبصفة عامة، . الئق ومكافحة الفقر
، تعد تنمية المهارات المناسبة جزءًا من الوسائل الُمَسلَّم بكونها جوهرية من أجل ")العمل الالئق"توفير 

تحسين اإلنتاجية وظروف العمل ولكن أيضًا من أجل تعزيز عمل الئق في االقتصاد غير المنظم الذي يستحوذ 
  .على حصة األسد في العمالة في أفريقيا

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتعليم والتدريب أن يسهما أيضًا في إقامة منشآت صغيرة غير منظمة وفي 
ي األرياف، وفي إعادة إدماج العمال المسرحين والمهاجرين واالنتقال من تنمية أنشطة مدرة للدخل، ال سيما ف

فمن المنطقي . المدرسة إلى عالم العمل، بالنسبة لمن انفصلوا عن المدرسة وبالنسبة للمتخرجين على حد سواء

 

  .٢٠٠٩يونيه / الميثاق العالمي لفرص العمل، مكتب العمل الدولي، حزيران   ٣

  :انظر   ٤
“A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth”, ILO, Geneva, November 
2010. 
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لوطنية لمختلف في الوثائق االستراتيجية للحد من الفقر وفي خطط التنمية ا" تنمية القدرات"إذن أن َيِرَد ُبعد 
  .اإلقليمبلدان 

وهو أمر  ،ماهرة وعلى نطاق أوسع، يشكل االستثمار في المعرفة والمهارات نقطة دعم لتنمية يد عاملة
يز النمو الوطني عالية التأثير، يجب ولكي تكون استراتيجيات تعز. تحسين مناخ االستثمار دون شك إلى يؤدي

  .الوظائفتوفير من حيث من غيرها أن تعطي األولوية لتنمية المهارات في القطاعات الواعدة أآثر 

بتنفيذ سياسات لتنمية مهارات منظمة ومدعومة من  اإلقليموفي السنوات األخيرة، قام العديد من بلدان 
على األبعاد  وإنتاجية المنشآت، مع تسليط الضوء باألخص ستخداملالقابلية النساء والرجال  أن تشجعشأنها 
  :التالية

 ؛، ال سيما في األرياف وفي قطاع االقتصاد غير المنظمتحسين الوصول إلى التدريب التقني والمهني  ■

 ؛مع االحتياجات الحقيقية من المهارات للمنشآت واالقتصاد بصفة أعم برامج التدريب تكييفتحسين   ■

عن ( خاذ إجراءات مستهدفة في مجال التدريب من أجل إدخال الشباب المتخرجين مجال العملات  ■
 ؛)طريق دعم إقامة شراآات مع المنشآت، على سبيل المثال

ضمان االستدامة المالية والتشغيلية الستراتيجيات اإلصالح عبر السهر على أداء الشرآاء المعنيين   ■
 ؛قدرات المطلوبة في هذا الصدددورهم أداًء آامًال وتمتعهم بال

مراعاة أن منشآت القطاع الحديث قد  مع الصناعية، لمذةتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف أشكال الت  ■
تستقبل تالمذة صناعيين باستعراض األحكام التنظيمية والمنهجية والقانونية لهذا الميدان من التدريب 

 ؛آلما اقتضت الحاجة ذلك

جدًا للتدريب التقني  الرسميالطابع الدراسي و مع تجاوزالمهارات والخبرات التشديد على إتقان   ■
 ؛والمهني الذي ال يزال موجهًا في آثير من األحوال نحو نيل الشهادات

ال سيما في الميادين ، العامةلمؤسسات التدريب التقني والمهني تعزيز الوسائل المالية والبشرية   ■
 ؛الصناعية

، من خالل تقوية التفاعالت بين مختلف الهيئات والجهات ريب التقني والمهنيوضع نهج متسق للتد  ■
 ؛الفاعلة المؤسسية واالقتصادية واالجتماعية واإلقليمية التي تشارك في التدريب التقني والمهني

وتحليل  تحسين النظم الموجودة من أجل توقع االحتياجات المتغيرة من المهارات واالستجابة إليها  ■
 ؛وق العمل والعمالة في هذا الصددوضع س

االجتماعي بين الشرآاء االقتصاديين واالجتماعيين من أجل زيادة مالءمة  تحسين جودة الحوار  ■
 .سياسات التدريب التقني والمهني

ويصب تنفيذ هذه السياسات االبتكارية فيما يتصل بالتدريب التقني والمهني نحو التوجهات التي حددها 
في األرياف، وخاصة قابلية الشباب والنساء  االستخدامدولي، ال سيما فيما يتعلق بتحسين قابلية مكتب العمل ال

وعليه، يقدم مكتب العمل الدولي في هذا السياق دعمه لمجموعة من المشاريع . والمجموعات المحرومة
وسيراليون وبورآينا  مالي وزمبابوي(المتعلقة بتنمية المهارات، على سبيل المثال في مجال عمالة الشباب 

والنيجر وزمبابوي المتحدة تنزانيا جمهورية ( الرسميةغير / أو إصالح نظم التلمذة التقليدية) فاسو وبنن
  .التوظيفأو تحسين نظم معلومات سوق العمل ونظم إدارة ) وبورآينا فاسو وبنن

ثر نحو طلبات السوق، وفي نفس سياق تنمية المهارات ووضع نظام للتدريب التقني والمهني موجه أآ
يقدم مكتب العمل الدولي دعمه التقني إلى إنشاء صناديق وطنية للنهوض بالتعلم المتواصل والتلمذة الصناعية 

، المتمحور حول التدريب من أجل التمكين االقتصادي الريفيوأخيرًا، يشدد برنامج . اإلقليمفي عدد من بلدان 
مية المحلية، على مساهمة المهارات في خلق إمكانيات اقتصادية تشجيع األنشطة المدرة للدخل وحول التن

وتوظيفية مستدامة جديدة من أجل الفقراء والعاطلين عن العمل واألشخاص الذين يعانون من البطالة الجزئية 
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ليبيريا وبنن وبورآينا فاسو (وعمال االقتصاد غير المنظم والفئات المستضعفة األخرى، خاصة في األرياف 
  ).ابوي وباآستان والفلبين وسري النكاوزمب

 أسئلة يمكن مناقشتها  - ٤

ما هي طريقة ضمان اتساق أفضل بين التعليم األساسي والتدريب التقني والمهني والتعلم المتواصل   ■
االقتصاد غير المنظم، التشديد على  ملحة فيضرورة الالمراعاة مع وتنفيذ سياسة العمالة الوطنية، 

رياف؟ وما هو السبيل إلى تعزيز عملية التنسيق بين مقدمي التدريب في القطاعين العام سيما في األ ال
والخاص والمنشآت وبصفة أعم أصحاب العمل والشرآاء االجتماعيين؟ وأي إسهام قد يكون للشرآاء 

 التقنيين والماليين؟

لمهارات ونظم التدريب التقني بين سياسات تنمية ا اإلقليمما هو السبيل إلى تقوية التفاعالت في بلدان   ■
" الخضراء"ذة من أجل تعزيز نمو مستدام يستحدث الوظائف، ال سيما فوالمهني مع االستراتيجيات المن

منها، خصوصًا بمراعاة فرص األسواق المتاحة في االقتصاد وأهمية قطاع االقتصاد غير المنظم؟ وأي 
ني والمهني الخاصة، بهدف إقامة شراآات في إسهام قد يكون في هذا الصدد لمؤسسات التدريب التق

 مجال التدريب بين القطاعين العام والخاص؟

جملة  علىتنطوي  ،للمهارات بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين استباقيةما هو السبيل إلى وضع إدارة   ■
واستباقها؟  للمعلومات عن العمالة وتحليلهاحسنة التصميم معرفة أفضل بالعمالة وترتيبات  منهاأمور 

وما هو السبيل إلى زيادة مرونة وشفافية ومالءمة نظم تصديق الكفاءات واالعتراف بها، بما فيها 
  المهارات المكتسبة في إطار ممارسة مهنة من المهن؟

 


