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1 ILC110/IV/1 

 مقدمةال

 ياقـالس

معدل بطالة الشباب وتحديات خطيرة.  ،ارات ونقص فرص العمل للشباب حول العالمعدم تطابق المه يشكل . 1

 ج(.2018، مكتب العمل الدولي) البالغين لدى هثالثة أضعاف معدلحوالي ب يتجاوز في العالم

مجموعة من  ،السياسات على جميع المستويات وصانعوهذه التحديات، وضعت الحكومات  وبغية مواجهة . 2

توفير الحوافز لتشجيع على الشباب و قابلية االستخدام لدى تركز على تعزيز ،سوق العمل النشطةسياسات وبرامج 

 تضطلعلدور الرئيسي الذي يمكن أن بامتزايد  اعترافهناك و(. 2017، أوهغينزعلى توظيف الشباب ) المنشآت

انتقالهم من عالم التعليم إلى عالم لتسهيل  1 المناسبةالتلمذة الصناعية في تمكين الشباب من اكتساب الكفاءات به 

بين ووطويل األجل في مكان العمل  منتظمفي شكلها الحديث بين التدريب ال عادة تجمع التلمذة الصناعيةوالعمل. 

 .بعينهامجموعة كاملة من الكفاءات الالزمة لمهنة  اكتسابمن  المتتلمذينالتدريس في الفصول الدراسية لتمكين 

واستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثانية  ا  ( قرار2014) 103الدولي في دورته  عتمد مؤتمر العملوا . 3

ستحداث قاعدة معارف وتوفير المشورة بشأن "اأمور، إلى  ضمن جملة، ودعا مكتب العمل الدولي، العمالة عن

لمنظمة العمل ة أدوات جموعمالمكتب  طّورواستجابة لذلك،  2."نُظم فعالة للتعلم المتواصل ونُظم التلمذة الجيدة

والممارسين في تحسين تصميم وتنفيذ نظم  السياسات صانعيلتلمذة الصناعية الجيدة، تدعم الدولية من أجل ا

ضاء للدول األع التقنيةالمساعدة  وتقدم الهيئات المكونةوتنظم برامج تنمية قدرات  التلمذة الصناعية،وبرامج 

، أشارت اللجنة . ومنذ عهٍد أقرب(، على وشك الصدورمل الدوليالع ومكتبأ 2017، العمل الدولي )مكتب 

يضطلع به في منح الشباب تلمذة صناعية  ا  خاص ا  "للقطاع الخاص دور إلى أنّ  مستقبل العملالمعنية بالعالمية 

  (.32أ، الصفحة 2019، منظمة العمل الدولية" )جيدة وفرصة أولى لشق طريقهم في ميدان العمل

الباحثين عن عمل بالنفع على التلمذة الصناعية الجيدة  تعودحل لبطالة الشباب، يمكن أن  يروفوإلى جانب ت . 4

، بسبب التغييرات هممهاراتب االرتقاء إلى تدريب أوحاجة إلى إعادة باألعمار الذين يجدون أنفسهم  كافةوالعمال من 

التحدي  مستقبل العمل، فإنّ المعنية بمية اللجنة العال شددت عليهوعلى حد ما في سوق العمل أو متطلبات العمل. 

التقدم التكنولوجي والعولمة أي  -المتمثل في تحوالت سوق العمل يتفاقم بسبب التحوالت العالمية الجارية 

ألن التلمذة الصناعية الجيدة لديها  ا  نظروالديمغرافية والهجرة واالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.  والتحوالت

للتغلب على التحديات في عالم العمل طوال حياتهم، فهي تعتبر  المناسبةزويد األفراد بالكفاءات القدرة على ت

منظمة مئوية في إعالن  المتواصلعلى أهمية التعلم  التشديد وينصبّ . المتواصلفي نظام التعلم  ا  مهم ا  عنصر

والذي  ،(2019 هيونيحزيران/ ) 108مستقبل العمل، الذي اعتمده المؤتمر في دورته من أجل العمل الدولية 

وللتلمذة الصناعية الجيدة القدرة  3".لتطبيق الفعلي للحق في التعلم المتواصل والتعليم الجيد للجميع"ايدعو إلى 

 4.للمنشآتعلى تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية أيضا  

  

                               
( على أنها "المعارف والمهارات 195)رقم  2004)ب( من توصية تنمية الموارد البشرية، 2مصطلح "الكفاءات" معّرف في الفقرة    1

 ."المرء ويطبقها في سياق محددوالدراية التي يملكها 

 (.ه()دال )14، الفقرة االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن العمالة   2

 ".2القسم ثالثا  )ألف(" ،إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل   3

اقتصادية أو منظمة، سواء في القطاع في مفهوم هذا التقرير، يعّرف مصطلح "منشأة" على أنه مشروع أعمال أو شركة أو وحدة    4

 العام أو الخاص. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249914.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249914.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
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 نُظميركز على تطوير أو تحسين من البلدان  ا  متزايد ا  عدد أنّ نجد  ،حول العالم وفي جولة أفق سريعة . 5

البلدان، في جملة أمور، بتعديل بعض قامت وكثيرة.  . وقد اتخذت هذه الجهود أشكاال  التلمذة الصناعيةوبرامج 

وأدخلت آليات  لتلمذة الصناعيةلقائمة ووسعت أو أعادت تصميم برامج  وأجرت عمليات استعراضالتشريعات 

نتائج ومناهج التعلم واستعرضت ونقحت اإلدارية  الهيكلياتتنظيم  تعادأتمويل جديدة لضمان عملها بكفاءة و

  5.وأطلقت حمالت ترويجية

، كان هناك ارتفاع في أشكال أخرى من التعلم القائم على بالتلمذة الصناعيةاالهتمام  تزايد التوازي معوب . 6

برامج سوق العمل النشطة المصممة  من أو جزءا  في البرامج التعليمية،  ا  رسمي مكونا  كان ذلك أالعمل، سواء 

ويُنظر لربح. غير الهادفة لأو المنظمات  األعمال مشاريع ترسيه كتدرب أو تمرنلمساعدة العاطلين عن العمل، أو 

مدى هذا غير أّن بها.  يضطلعونالذين  أولئك استخدامقابلية  على أنها تعززعلى نطاق واسع  البرامجهذه  إلى

لتدرب الناجمة عن اشكلها في حين أن هناك مخاوف بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية على قد يعتمد التأثير 

 . 2-6مناقش في القسم  هو، على نحو ما غير مدفوع األجر أو متدني األجر

مع  ا  متسق ،من المهم بوضوح أن يكون تعزيز التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال التعلم القائم على العملو . 7

أشار المؤتمر في استنتاجاته لعام والعمل الالئق، وهو الهدف األساسي لمنظمة العمل الدولية.  وفيرإلى تالسعي 

، 7-1-2التفصيل في القسم بمزيد من  ناقشالتي ت ،إلى اتخاذ اإلجراءاتأزمة عمالة الشباب: دعوة  بشأن 2012

". لذا، دعت االستنتاجات ةرخيص يد عاملةإلى خطر إمكانية استخدام هذه الترتيبات "كوسيلة للحصول على 

ضمان أن من أجل " المهنية الخبرةوغير ذلك من برامج  والتمرنالتلمذة الصناعية  ورصدالحكومات إلى تنظيم 

 6العمال النظاميين". تستبدلال أو فعلية تعلمتجربة  تقدم

. ومع ذلك، فإن أحدث يةالتلمذة الصناع تنظيم معايير دتحد ا  كصكو ليةولدا لعملا منظمة تعتمدوسبق أن ا . 8

اتفاقية تنمية ب 1975في عام  استعيض عنها( 117)رقم  1962توصية التدريب المهني، أال وهي تلك الصكوك، 

الصك عن  واستعيض(. 150)رقم  1975توصية تنمية الموارد البشرية، ب( و142)رقم  1975الموارد البشرية، 

 195والتوصية رقم  142تتناول االتفاقية رقم و(. 195)رقم  2004بتوصية تنمية الموارد البشرية، نفسه األخير 

. ومع ذلك، المتواصلبأهمية توفير التعلم  انالتدريب المهني في السياق األوسع لتنمية الموارد البشرية، وتعترف

 ،لمعاييرا استعراضآلية المعني بخلص الفريق العامل الثالثي وصراحة التلمذة الصناعية.  لال تتناو الصكوكفإن 

أحكام  ةأي غيابالمدير العام، إلى أن المعايير التي أطلقها كجزء من مبادرة والمنشأ التابع لمنظمة العمل الدولية 

مكتب العمل ) معيارية ينبغي معالجتها وةشكل فجي محدثة،التلمذة الصناعية في الصكوك التي تعتبر معايير  تشمل

 ب(.2017، الدولي

باعتماد صك قانوني جديد أو صكوك  ا  العمل الدولي اقتراح مكتبمجلس إدارة وبناء  على ذلك، ناقش  . 9

تشرين  -أكتوبر تشرين األول/ في  334طلب مجلس اإلدارة في دورته وبشأن التلمذة الصناعية. قانونية جديدة 

 110الدورة جدول أعمال  فيالتلمذة الصناعية  بشأن معياروضع لبند  إدراج، من المكتب 2018نوفمبر الثاني/ 

 )ب((. 42ب، الفقرة 2018، مكتب العمل الدولي) ( لمؤتمر العمل الدولي2021)

 الغرض من هذا التقرير وهيكليته

 يزمع أن تسهيل المناقشة األولى للمؤتمر بشأن التلمذة الصناعية، التي فيمن هذا التقرير  الغرض يتمثل . 10

 بنُظممعلومات عن حالة القانون والممارسة فيما يتعلق  ع ويحلل ويقدميجمّ وهو للمؤتمر.  110تعقد في الدورة 

  في البلدان في جميع أنحاء العالم. التلمذة الصناعية

في السياقات الدولية واإلقليمية  تُعّرفوكيف  التلمذة الصناعيةمفهوم في  1الفصل  ينظرالمقدمة،  وعقب . 11

على ج لها منظمة العمل الدولية وفوائدها المحتملة التي تروّ  الجيدةوالوطنية. كما يقدم مفهوم التلمذة الصناعية 

 ويعالج أشكاال   التلمذة الصناعيةمختلف أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى ذلك، يناقش هذا الفصل مفهوم ما قبل 

كيفية معالجة التلمذة الصناعية  2الفصل يشرح و. مرنأخرى من التعلم القائم على العمل، بما في ذلك التدرب أو الت

                               
حصل ذلك مثال  في أفريقيا )بما في ذلك في الجزائر وبنن وبوركينا فاسو وغانا وكينيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا وتونس    5

ي وكولومبيا وكوستاريكا وجامايكا والمكسيك وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا( وفي األمريكتين )جزر البهاما والبرازيل وشيل

وبيرو والواليات المتحدة وترينيداد وتوباغو( وفي الدول العربية )األردن( وفي آسيا والمحيط الهادئ )أستراليا وبنغالديش وكمبوديا 

غة الفرنسية والدانمرك وفرنسا وألمانيا مقاطعة بلجيكا الناطقة باللوالهند واندونيسيا وجمهورية كوريا وميانمار ونيوزيلندا( وفي أوروبا )

 وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج ورومانيا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة(. 

 (.ه)26و 24الفقرتان ، أزمة عمالة الشباب: دعوة إلى اتخاذ اإلجراءاتشأن االستنتاجات ب   6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
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ي معايير العمل الدولية، قبل أن يلخص بإيجاز األطر والتوصيات والمبادرات الرئيسية المتعلقة بالتلمذة الصناعية ف

التشريعات والسياسات واألطر الوطنية  نعامة مفصلة ع لمحة 3الفصل يقدم وفي المنظمات الدولية أو اإلقليمية. 

. التلمذة الصناعية نُظمحديات التي تواجهها البلدان عند تنفيذ بعض الت 4الفصل يستكشف ولتنظيم التلمذة الصناعية. 

استراتيجيات تشجيع التلمذة الصناعية الجيدة، بما في ذلك كيفية جعلها أكثر جاذبية، خاصة  5الفصل يناقش و

ديات ، وكذلك فوائدها والتحالتمرناألطر التنظيمية للتدرب أو  نعامة ع لمحة 6الفصل يقدم و. والمنشآتللشباب 

. الجيدةالتلمذة الصناعية  بشأنمعايير عمل دولية جديدة أو  لمعيار األساس 7الفصل ومن ثم، يرسي التي تواجهها. 

مضافة العتماد صك أو صكوك جديدة بشأن التلمذة القيمة الغراض واألفي هذا الفصل نظر ي، ا  وبشكل أكثر تحديد

 .وكالمسائل التي ينبغي أن يعالجها الصك أو الصكو الصكوكالصناعية ونطاق وتغطية مثل هذا الصك أو 

المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق  الهيئاتآراء  خالصيختتم التقرير بوضع استبيان الستو . 12

 أو معايير جديدة في هذا المجال.جديد بقيمة ونطاق ومضمون أي معيار 

 الستبيانبشأن ا توضيحات

ايير مقترحة بشأن التلمذة الصناعية، سوف يتبع المؤتمر إجراء المناقشة ند النظر في معيار أو معع . 13

لمؤتمر  النظام األساسيمن  39المادة في لمجلس اإلدارة و النظام الداخليمن  4-1-5المزدوجة الوارد في الفقرة 

ولى للمؤتمر في عام ، أعد المكتب هذا التقرير واالستبيان ألغراض المناقشة األ39لمادة با وعمال  العمل الدولي. 

أكثر  أن تستشير"منها يُطلب  حيث(، 1)39سترعى انتباه الحكومات إلى المادة عند ملء االستبيان، يُ و. 2021

نتائج هذه  تتجلىيجب أن . و"النهائية لردودها ةالمنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ

استشارتها.  تمات أن تبين في ردودها المنظمات التي تميرجى من الحكووالمشاورات في ردود الحكومات. 

 . لردود على االستبياناالمكتب  النهائي لكي يتسلّمموعد الهو  2020 أبريلنيسان/  30 وتاريخ

وغيرها من الوثائق  المعنيةإرسال نسخ من القوانين والمبادئ التوجيهية والمبادرات  ا  للحكومات أيض مكنيو . 14

 االستبيان.ب مرفقةإلى المكتب  التمرن،الصناعية أو التدرب أو ذات الصلة بالتلمذة 
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 1 الفصل

 فهم التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال 
 التعلم القائم على العمل

يشرح هذا الفصل مفهوم التلمذة الصناعية وطريقة تعريفها وفهمها على المستويات الدولية واإلقليمية  . 15

المحتملة  ذه التلمذةه ج له منظمة العمل الدولية وفوائدالذي تروّ  ة،الجيد التلمذة الصناعيةيقدم مفهوم وطنية. والو

 ويتناول أشكاال   التلمذة الصناعية، يناقش هذا الفصل مفهوم ما قبل أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى ذلكلمختلف 

 ب.والتدر التلمذة الصناعيةالفرق بين  ، كما يتناولالتمرنب أو أخرى من التعلم القائم على العمل، بما في ذلك التدر

 مفهوم التلمذة الصناعية 1-1

"( المعلّمباسم " ا  ممارس ماهر )يشار إليه تقليديدى ل الذي يتعلم حرفة أو مهنة أثناء خدمته المتتلمذمفهوم  . 16

عبارة عن التلمذة الصناعية  ت، كانما قبل الصناعة مرحلةفي و(. 1914، إلى قرون عديدة )ويسترمانيعود 

فترة ل ،ذائعي الصيتللعمل مع حرفيين وتجار  ا  ، عقودبشكل أقل بكثير، والشابات الشبانبرم فيه ي"نظام تدريبي 

 (.834صفحة ال، 2008صنعة )واليس، حرفة أو  تعلممقابل سنوات،  عبض ال تقل عموما  عنطويلة 

العديد من البلدان لتصبح "برامج تعليمية تجمع بين التعليم  تطورت التلمذة الصناعية فيومنذ عهد أقرب،  . 17

في  امهني معترف به شهادة تأهيلي إلى ، وتؤدالتدريب والخبرة في مكان العملبين و بدوام جزئيالرسمي 

 ،رية والتطبيق من ناحية: توليف النظةثنائي مثالية" ذلك يعكس(. و405صفحة ال، 2012، ريان" )الخارج

 (.404صفحة الالمرجع نفسه، ) من ناحية أخرى"اسية ومكان العمل والفصول الدر

، وخاصة تلك التي يد القديمة في العديد من البلدانللتقال ا  وفق تطبّقالتلمذة الصناعية أوجه  بعض ما فتئتو . 18

قل ن يجري فيهاتقليدية تعلم ألشكال  ا  استمرار النُظمتمثل هذه و  7.الحجم ةكبير منظمةاقتصادات غير  تملك

، 2011العمل الدولي،  مكتبة المقربين )أو بين أفراد األسرة أو العشيرلمهارات من اآلباء إلى أطفالهم ا

من خارج  أمام المتتلمذينتكون مفتوحة بحيث  النُظم تطورتهذه  قد تكون، (. حتى في هذه الظروف1 صفحةال

 التلمذة الصناعية التقليدية أو غير الرسمية.ب يها)المرجع نفسه(. وعادة ما يشار إلاألسرة أو مجموعة األقارب 

 ترفّ ع ،اآلن تمت االستعاضة عنهاالتي  ،منظمة العمل الدوليةالصادرة عن  117في التوصية رقم و . 19

أنها "تدريب نظامي طويل األجل على مهنة معترف بها، يتم أساسا  داخل منشأة ما أو "التلمذة الصناعية" على 

كما أشارت التوصية كمه عقد تلمذة صناعية مكتوب، ويخضع للمعايير المقررة." تحت إشراف حرفي مستقل، يح

ت ذات الصلة "النظرية والتعليمابشأن وضع جدول زمني  ضرورةإلى ، في إشارة إلى نموذج التدريب المزدوج

 ". لحضور في مؤسسة تدريبا"بغية ن العمل م فراغوالتي تتطلب منح وقت  التي يتعين تقديمها"

للتلمذة ي وروباألطار اإلبشأن  2018مارس آذار/  15ف توصية مجلس االتحاد األوروبي المؤرخة تعرّ و . 20

 :يين تقوم بما يليرسمية للتعليم والتدريب المهن اتخططمأنها على التلمذة الصناعية  8،الصناعية الجيدة والفعالة

                               
(، يشير مصطلح "االقتصاد 204)رقم  2015)أ( من توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 2وفقا  للفقرة    7

في القانون أو في الممارسة  -وحدات االقتصادية، الذين ال تشملهم جميع األنشطة االقتصادية التي يمارسها العمال والغير المنظم" إلى "

 ".الترتيبات النظامية كليا  أو على نحٍو كافٍ  -

 الوثيقة ،2018آذار/ مارس  15الصادرة بتاريخ ، الجيدة والفعالة بشأن إطار عمل أوروبي للتلمذة الصناعية المجلسوصية ت   8

2018/C 153/01. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0502%2801%29
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 في الشركات وأماكن  القائم على العملسي األساالتعلم بين بين التعلم في مؤسسات التعليم أو التدريب و تجمع

 ؛األخرى العمل

 ؛ا  تؤدي إلى مؤهالت معترف بها وطني 

 ؤسسة التعليم والتدريبتستند إلى اتفاق يحدد حقوق والتزامات المتدرب وصاحب العمل، وعند االقتضاء، م 

 ؛ينالمهني

  على العمل. بطريقة أخرى عن المكون القائم هتعويضلمتدرب أو أجر لدفع توفر 

على التلمذة موحد للتدريب واحد منظمة العمل الدولية وتحليلها أنه ال يوجد تعريف  استعراض ظهروأ . 21

بشأن تتضمن بعض األمثلة المحددة و(. 4صفحة ال، أ2017العمل الدولي،  مكتبلف البلدان )في مخت الصناعية

 :ا يليالبلدان ممختلف " في تشريعات التلمذة الصناعيةتعريف " كيفية

 صاحب العمل  يتعهد فيه، عامين لىة ولفترة محددة ال تزيد عكتاب "اتفاق عمل خاص مبرم - البرازيل

البدني  نموهالمسجل في برنامج تلمذة صناعية بتدريب تقني ومهني منهجي يتوافق مع  المتتلمذبتزويد 

 9"؛النفسيووالمعنوي 

 )من التدريب ويشمل فترة  المتتلمذإلى تأهيل ه برنامج، يهدف المهني للتدريب"طريقة  - كندا )كيبيك
 10؛ضيع التقنية والمهنية"المواب ذات صلةدورات تدريبية بشكل عام يشمل ، والعملي مع صاحب عمل

 عينة خالل فترة العمل بغرض تعلم مهنة م أصحاب... مع  المتتلمذ مشاركةتعني  المهنية"التلمذة  - مصر
 11؛هذا الغرض"تحقيقاً للي أمره وصاحب العمل إبرامه بين العامل أو و يتعين التفاق اً زمنية محددة وفق

 جزئياً بالتدريب المهني الكامل المتتلمذ ، بتزويدإلى دفع راتب باإلضافة"يتعهد صاحب العمل،  - رنساف ،
 12؛أو قسم التلمذة الصناعية" المتتلمذينفي الشركة وجزئياً في مركز تدريب 

 والمعارفنقل المهارات المهنية ت، أن منتظمخالل برنامج تدريبي  من، "للتلمذة الصناعيةي ينبغ - ألمانيا 

لمهني الماهر في عالم عمل والمؤهالت )الكفاءة المهنية( الالزمة للمشاركة في شكل من أشكال النشاط ا
 13؛متغير"

 تجريأو مؤسسة  قطاعأي  " يُقصد به دورة تدريبية فيالصناعيةفي إطار التلمذة "التدريب  - لهندا 
 14"؛المتتلمذين فئات باختالفبموجب عقد التلمذة الصناعية وبشروط وأحكام محددة قد تكون مختلفة 

 تحت وصاية تدريب مع العمل مباشرة يدمج التدريب في معهد  مهني"جزء من نظام تدريب  - إندونيسيا
 بغرض منشأة ما،أو الخدمات في لع و/إنتاج الس مجالأكثر خبرة في  حرفيوإشراف مدرب أو عامل /

 15"؛ة بعينهامهنأو إتقان مهارة 

 في  المرتبط بذلك تعلمال"التلمذة الصناعية الحديثة هي مزيج من التدريب أثناء العمل و - فريقياأنوب ج
 تلمذالمتيحتاج و. بعينها ةمهنلالجوانب العملية والنظرية  خاللها المتتلمذيتعلم  بحيث ،الفصول الدراسية

شهادة بذلك بعده يُمنح ، هوتقييمالمهني  التعلم تطويرمعهد  لدى هفي نهاية تدريب مهنياء اختبار إلى إجر
 تفاق مجلسالمطبقة ال عمالً باألحكام المعنيةفي الصناعات  به كحرفي عترفويُ ، هفي حال نجاح

 16"؛المفاوضة

                               
 التلمذة الصناعية"(.عقد )تعريف " 428توحيد قوانين العمل، المادة    9

 )ج( )تعريف "التلمذة الصناعية"(.1 مادة، ال7200قانون بشأن التدريب المهني للقوى العاملة وتأهيلها،   10

 .1بشأن القواعد واإلجراءات التي تنظم التلمذة الصناعية المهنية، المادة  2003لعام  175مرسوم رقم   11

 .6221L-1قانون العمل، المادة   12

 .2005آذار/ مارس  23قانون بشأن التدريب المهني، بتاريخ   13

 .2014وقانون بشأن المتتلمذين )معدل(،  1961قانون بشأن التلمذة الصناعية،   14

 ( )تعريف "التلمذة الصناعية"(.11)1بشأن القوى العاملة، المادة  2003لعام  13ن رقم القانو  15

 وزارة العمل، جمهورية جنوب أفريقيا.  16
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 عمل ، يجمع بين التدريب أثناء الريب المهنيالتعليم/ التد أشكال "شكل من - جمهورية تنزانيا المتحدة
 17".بدقة عمل محددة وإجراءاتكفاءات  بالنسبة إلى ةفي المؤسسوالتعلم 

 الجيدة التلمذة الصناعية 1-2

ً  المختلفةتلمذة الصناعية البالنظر إلى مفاهيم  . 22 ً ملحوظ اختالفا التدريب في جميع  نوعيةفي  هائلوالتباين ال ا

لمذة في تعريف واسع لمصطلح "الت ،عتمده المؤتمريأي معيار عمل دولي جديد أن ينظر  يُقترح، أنحاء العالم
مفهوم التلمذة  واعتماد". التلمذة الصناعية الجيدةالتي تشكل "للعناصر الصناعية"، إلى جانب فهم أكثر تفصيالً 

يوفر حماية كافية أن م العمل ووذا صلة بعال الصناعية الجيدة أمر بالغ األهمية لضمان أن يكون التدريب فعاالً 
 جيدة.وظروف عمل 

، في تنفيذهاكثيرة ها بلدان بالنظر إلى األهمية المتزايدة للتلمذة الصناعية الجيدة والتحديات التي تواجهو . 23

المكتب إلى  دعا فيهاالعمالة،  عنشة المتكررة الثانية واستنتاجات بشأن المناق ا  قرار 2014اعتمد المؤتمر في عام 

 18".الجيدةالصناعية م المتواصل ونُظم التلمذة تحداث قاعدة معارف وتوفير المشورة بشأن نُظم فعالة للتعلاس"

)المجلد  السياسات لواضعي، أعد المكتب دليال  117وكمتابعة لقرار المؤتمر، ووفق ا لمبادئ التوصية رقم  . 24

المكونة على  الهيئاتتعزيز قدرة بهدف ( جيدةالصناعية التلمذة لمن مجموعة أدوات منظمة العمل الدولية ل 1

 يتضمنتحدد مجموعة األدوات إطار عمل للتلمذة الصناعية الجيدة و .الجيدةلتلمذة الصناعية ونُظم اتطوير قانون 

 (:7-3، الصفحات أ2017العمل الدولي،  مكتبية التالية )الرئيس السمات

  ي لإلدارة السديدة؛ثالثنظام 

 ؛ألجرا 

 ؛وباتفاق مكت 

 ؛تغطية الضمان االجتماعي 

 ؛إطار قانوني 

 ؛برنامج التعلم 

 ؛على السواء هالتعلم أثناء العمل وخارج 

 التقييم الرسمي؛ 

 امعترف به شهادة تأهيل. 

العناصر األساسية الستة  استنادا  إلى التلمذة الصناعية الجيدة نُظمإرشادات حول تطوير  ا  يوفر اإلطار أيضو . 25

 التالية:

 يحدد الشروط العامة  ا  ومستقرا  قوي ا  تنظيمي ا  ب التلمذة الصناعية الجيدة إطارتتطل طار تنظيمي قوي:إ

 ؛للمتتلمذينالعمل الالئق  نويؤمّ لتصميم وتنفيذ النظم 

  بناء  على الحوار ا  بين عالم التعليم وعالم العملتشكل التلمذة الصناعية الجيدة جسر :مجد  حوار اجتماعي ،

 فيالذين هم  -العمال منظمات منظمات أصحاب العمل و -جتماعي الذي يشمل الشركاء االجتماعيين اال

 ؛تقبلية وكيفية توفيرهاالمهارات الحالية والمسمن سوق العمل احتياجات يخولهم تحديد وضع أفضل 

 ديد من أصحاب والتزام العالتلمذة الصناعية الجيدة على دعم  تقوم: األدوار والمسؤوليات الواضحة

هدف ب ا  أيض يكون لديهموأن ؤولياتهم ، الذين ينبغي أن يكون لديهم فهم واضح ألدوارهم ومسالمصلحة

 ؛هالنظام بأكمل اتساقما يضمن ب، مشترك

                               
)تعريف التلمذة  v، الصفحة 2017مكتب رئيس الوزراء، أيلول/ سبتمبر  ،لصناعية الوطنيةالمبادئ التوجيهية بشأن التلمذة ا  17

 (.الرسميةالصناعية 

 عن العمالة، مرجع سابق.لمناقشة المتكررة الثانية االستنتاجات بشأن ا  18

https://kazibox.co.tz/wp-content/uploads/2019/05/NATIONAL-APPRENTICESHIP-GUIDELINES.pdf
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 تكاليف وفوائد للسلطات العامة  على السواء ةالجيد تولّد التلمذة الصناعية :ةترتيبات التمويل المنصف

 ا  منصف تقاسما  التكاليف  تقاسمأن يكون هناك فهم عام واضح ب وال بد منأنفسهم.  ينوالمتتلمذ والمنشآت

 ؛لطويلللمشاركة على المدى اجميع أصحاب المصلحة  استعدادلضمان 

 في سوق العمل.  ةمشاركاللمهن ومزاولة اد الشباب لعّ ت ةالجيد التلمذة الصناعية :القوية أهمية سوق العمل

الحالية آليات فعالة لتقييم االحتياجات ب تتمتعأن التلمذة الصناعية الجيدة  لنُظم غيه ينبوهذا يعني أنّ 

وإصدار  المتتلمذونا وتقييم الكفاءات التي اكتسبه التتلمذوالمستقبلية من المهارات وتصميم وتنفيذ برامج 

 ؛ بهاالشهادات 

 :توفر وإذا أريد  منها أن . دون غيرهاواحدة  لمجموعة اجتماعية الجيدةم التلمذة الصناعية تصم   ال الشمولية

مستوى  وإدماجوالمساءلة  اإلبالغاتخاذ إجراءات إيجابية لزيادة التنوع وتحسين  فال بد من، الفرص للجميع

 من المرونة وتعزيز المشورة والدعم.

 التلمذة الصناعية الجيدةمنافع  1-3

 سيما وال، أصحاب المصلحةمختلف ل المنافععة من يمكن أن تقدم التلمذة الصناعية الجيدة مجموعة متنو . 26

 أ(.2017العمل الدولي،  مكتب) ةوالحكوم والمنشآت المتتلمذون

 تسهيل االنتقال إلى العمالة 1-3-1

دي باستمرار إلى نتائج إيجابية التلمذة الصناعية تؤ أظهرت البحوث التي أجرتها المفوضية األوروبية أنّ  . 27

في  90إلى هذه النسبة )وتصل من المتتلمذين في المائة  70إلى  60 يحصل، وسطفي المتو. من حيث العمالة

، مما دفع عدد ا من الدول فترة التلمذة الصناعيةعمل فور االنتهاء من فرص على المائة في بعض الحاالت( 

 (.9صفحة ال، أ2013مماثلة )المفوضية األوروبية،  اعتماد مخططاتاألعضاء في االتحاد األوروبي إلى 

أقصر طالة بفترات يعانون من و مواءمة مع الوظائف أفضل مهارات المتتلمذون كتسبعالوة على ذلك، ي . 28

في ، مقارنة بالشباب ذوي التعليم المهني مدة أطول في وظائفهم األولى ويبقونولى قبل العثور على وظيفة أأمدا  

 .(10صفحة ال، 2018المدرسة )كومين وبروور، 

فرصة أكبر في العثور على وظيفة  للمتتلمذين أنّ  التلمذة الصناعيةر تقييم أثر قانون ، أظهفي البرازيلو . 29

لم ، مقارنة بأشخاص لى في األجلين القصير والمتوسطوالحصول على أجور أع المنظمفي القطاع غير مؤقتة 

 (.16صفحة ال، 2016، مقتبس من فازيو وآخرون، 2014)كورسوي وآخرون،  من مثل هذا البرنامج يستفيدوا

في المائة( مقارنة  3على العمل أقل بكثير ) ةالقائم التلمذة الصناعية في هولندا، كان معدل بطالة خريجيو . 30

الثقافة والعلوم، و وزارة التعليمخريجي المسار المدرسي ) في صفوففي المائة(  30-11بمعدالت البطالة )

 (.76 فحةصال، 2014حكومة هولندا، 

 سريعة التغير سوق العمل احتياجاتمهارات مع عرض ال مواءمة 1-3-2

غرافية والعولمة والهجرة وتغير المناخ إلى تحوالت لم يسبق رات التكنولوجية والتغيرات الديمتؤدي التطو . 31

أمام المنشآت سلسلة من التحديات  إلى نشوء ة في تنظيم العملتزامنالتحوالت الم وقد أدتلها مثيل في عالم العمل. 

فرص عمل في بعض  استحداثرات إلى على وجه الخصوص، تؤدي هذه التغيومختلف القطاعات. والعمال في 

 أ(.2019العمل الدولي،  مكتبخرى )فقدان بعض الوظائف األتؤدي إلى في الوقت نفسه والقطاعات، 

 في معظموات من المهارات. يرات متسارعة في االحتياجإلى تغالوتيرة سريع التقدم التكنولوجي  فضييو . 32

إلى المرونة واالستجابة لمواكبة التحوالت  في المدرسة ينلتعليم والتدريب المهنيالتقليدية ل نُظمال، تفتقر البلدان

 ينمعاهد التعليم والتدريب المهني تستغرقهالوقت الذي  خالل، وفي كثير من األحيانوي سوق العمل. السريعة ف

، المعلمين والمدربين تقاء بمهاراترواالوتطوير المرافق  تقييم االحتياجات من المهارات وتحديث المناهج في

في حالة التلمذة  في حين أنه ،باليةت كييفابشكل أكبر، مما يجعل التقد تطورت المهارات من حتياجات اال تكون

ودراية كبرى باالحتياجات ، ن المؤهلينالمدربيأحدث المرافق و المنشآتكون لدى ، من المرجح أن يالصناعية

 التكنولوجياتالتدريب باستخدام أحدث  أن توفر للتلمذة الصناعية، يمكن ت الحالية والمستقبلية. وبالتاليلمهاراا من

، ج2019العمل الدولي،  مكتبت المتغيرة )االحتياجا معالبرامج التدريبية  لتكييفأقل بكثير  ا  وقتستلزم تو

 (.4 صفحةال
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 دامةوتعزيز المنشآت المستزيادة اإلنتاجية  1-3-3

 تفّسر، "هناك أدلة مهمة الكاريبيأمريكا الالتينية ومنطقة  يشمللتقرير منظمة العمل الدولية الذي  ا  وفق . 33

رات اإلنتاجية والمها المعارفن عالتعليم الرسمي وإنما  تنجم عننمو اإلنتاجية بين البلدان ال  فوارقكيف أن معظم 

والتي ( 32صفحة الد، 2017العمل الدولي،  مكتب) ممارسة"(لم بالالتع" أو "الدراية)"خالل العمل التي تم تعلمها 

 هي أهم خصائص التلمذة الصناعية.

أشار تقرير صادر عن بنك التنمية وآراء أصحاب العمل فيما يتعلق بالتلمذة الصناعية إيجابية بوجه عام. و . 34

 التلمذة الصناعيةعن رضاهم عن برامج العمل أعربوا  أصحابفي المائة من  80أكثر من  للبلدان األمريكية إلى أنّ 

، 2016 فازيو وآخرون،نتيجة لهذه البرامج ) منشآتهمفي اإلنتاجية في ا  في المائة قد شهدوا تحسن 60من أكثر  وأنّ 

إنتاجية  ( أنّ 2013، قدرت دراسة أجراها مركز أبحاث االقتصاد واألعمال )في المملكة المتحدةو(. 16صفحة ال

 في المتوسط. ا  جنيه إسترليني أسبوعي 214مقدار تزيد ب التلمذة الصناعيةلوا العمال الذين أكم

فوائد تقديم التلمذة الصناعية تتجاوز التكاليف  الصغيرة والمتوسطة في الهند أنّ  عن المنشآتكشفت دراسة و . 35

شكل ، تألمريكيةالوزارة العمل  ، وفق اوعلى غرار ذلك(. 2014العمل الدولي،  مكتب) نوالمتتلمذ استُبقيإذا 

من تخفيض معدالت الدوران  المنشآتن من استراتيجية القوى العاملة التي تمكّ  ا  برامج التلمذة الصناعية جزء

، األمر الذي يسهم بدوره بعد االنتهاء من التدريب المتتلمذينوزيادة اإلنتاجية وخفض تكلفة التوظيف عند توظيف 

 .المستدامة المنشآت تعزيزفي 

تقوم بتطوير موظفين  التلمذة الصناعيةبرامج  أنّ  أيضا   األمريكيةإلى ذلك، وجدت وزارة العمل اإلضافة ب . 36

 سلسلةتوفر  وهيمهنة. في العلى أعلى مستويات المهارة المطلوبة  لإلنتاجذوي مهارات عالية مدربين ومعتمدين 

 المعارف، فإنها تزيد من نقل على ذلك. عالوة ينالموظف استبقاء وتعززمستقرة وموثوق بها من العمال المؤهلين 

مكان  تستحدث ا، فإنهالمهنيتينالسالمة والصحة التدريب على لتركيز البرنامج على  ا  ، نظرا  أخيروعبر األجيال. 

 19يقلل من تكاليف تعويض العمال.ا  من شأنه أن عمل أكثر أمان

أشد من وعلى االبتكار.  المنشأةعلى قدرة وهناك فائدة أخرى تتمثل في التأثير اإليجابي للتلمذة الصناعية  . 37

ويكونوا بذلك أكثر  بالمنشأةتعقيدات عمليات اإلنتاج الخاصة  ا  جيدتدريبا  أن يفهم العاملون المدربون  االحتمال

، 2014، ليرمانإجراء التحسينات التكنولوجية ) بواسطتهاأن يحددوا وينفذوا الطرق التي يمكن  احتماال  

 (.14 صفحةال

 المهنيين بالتدريومن التعليم شكل فعال التكلفة إتاحة توفير  1-3-4

لطالب التعليم والتدريب  المدرسةالتكلفة الصافية للتلمذة الصناعية أقل بكثير من تكلفة برنامج تدريبي في  إنّ  . 38

عر في لمصففي الش يننيالتعليم والتدريب المه تقديمدراسة عن تكاليف مختلف وسائل  كان من شأنو. ينالمهني

 تكان ة التدريبمزدوج التلمذة الصناعية أنّ  أن أظهرت بوضوح ،أجرتها وكالة التنمية الفرنسية، بوركينا فاسو

 للتدريب داخل المنشآتوالمصاحب المركز  فيالمركز أو التدريب القائم  في، مقارنة بالتدريب القائم كلفةاألقل 

 (.1)انظر الجدول 

  بوركينا فاسو - يب السنوية لمركز تعليم الحرف اليدويةمقارنة تكاليف التدر :1الجدول 

بفرنك ( كلفة التدريب  مستوى التعليم المطلوب المدة نوع التدريب

 (الجماعة المالية األفريقية

 تلمذة صناعية أو تدريب مزدوج 

 في مجال تصفيف الشعر

المرحلة االبتدائية، مع تحصيل  سنتان

 علمي قليل أو بدون تحصيل علمي

 (في حالة المتعلم) 000 35 
 (في حالة األمي) 000 50

 تدريب في المقر في مجال تصفيف 

 الشعر

السنة األخيرة من المرحلة االبتدائية  سنتان

 على األقل

 200 000 

 تدريب في المقر في مجال تصفيف 

 مع فترات تمرن الشعر

  000 350  السنة الرابعة من المرحلة الثانوية سنتان

 أ.2017، مذكور في مكتب العمل الدولي، 2010ريتشارد وبوبكار، المصدر: 

                               
 May 28 accessed[ a#2https://www.dol.gov/apprenticeship/toolkit/toolkitfaq.htm 2019[.انظر:    19

https://www.dol.gov/apprenticeship/toolkit/toolkitfaq.htm#2a
https://www.dol.gov/apprenticeship/toolkit/toolkitfaq.htm#2a
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وتجهيزات  أبنيةتتحمل تكاليف  ينمعاهد التعليم والتدريب المهني والسبب الرئيسي النخفاض التكلفة هو أنّ  . 39

وق ت ساحتياجا إذ أنّ ، يف ليست استثمارات لمرة واحدةهذه التكال ضخمة من أجل توفير التدريب العملي. كما أنّ 

التلمذة  منشآت ، في حين أنّ لمناهج والمرافقفي اتحديثات ضرورية ، مما يؤدي إلى العمل يمكن أن تتغير بسرعة

 التدريب. لتقديمالمرافق الالزمة  أصال  لديها  الصناعية

والسلطات والمنشآت  عموما  المتتلمذون تقاسمهايعلى تكاليف  ا  تنطوي أيضالتلمذة الصناعية  ، فإنّ ومع ذلك . 40

بين أصحاب فيما  ا  هم أن يكون تقاسم التكاليف منصف، من المعلى أساس مستدام المتتلمذينتدريب  وبغيةالعامة. 

 لمتتلمذينل والمنافع التكاليف عنتقدم األقسام الفرعية أدناه تحليالت والفوائد التي يتلقونها.  استنادا  إلىالمصلحة 

 .والسلطات العامة والمنشآت

 ونالمتتلمذ 1-3-4-1

، بفضل الكفاءات وآفاق المسار المهني لحسين فرص العمفي ت المتتلمذين المنافع بالنسبة إلىأهم  توجد . 41

شكال   ا  عموم المتتلمذون، يتلقى . باإلضافة إلى ذلكالتلمذة الصناعيةالمكتسبة حسب احتياجات سوق العمل أثناء 

في بعض  في حين أنه، عون رسوم التدريبال يدف، في معظم الحاالتول فترة التدريب. من أشكال المكافآت خال

أن  إلى ،والجامعات ينمعاهد التعليم والتدريب المهني عن طريققد يضطر الطالب الذين يتلقون التدريب  النظم

 الرسوم.يدفعوا 

بمجرد بدء العمل.  ينمن طالب التعليم والتدريب المهني يتلقون أجرا  أكبر  المتتلمذينهناك أدلة على أنّ و . 42

 يكتسبون ينيب المهنيوطالب التعليم والتدر ّن المتتلمذينة، بالنظر إلى أتوفر هولندا نقطة مقارنة واضحو

 /فترة التلمذة الصناعية، بعد االنتهاء الناجح من 2016-2015في الفترة و. ةمختلف ةيقولكن بطر المؤهالت ذاتها

 يبلغ (4)المستوى  للمتتلمذينوظائف المبتدئة الساعة للعن متوسط األجر اإلجمالي  كان، الدراسات المهنية

أدنى في نفس المستوى( ) ينطالب التعليم والتدريب المهني في حين كان المتوسط نفسه في صفوف، يورو 13.38

 20يورو. 11.30بلغ حيث بكثير 

. مريكيةاألوزارة العمل  من أجلدراسة أجريت  في أيضا   هذه األرقام المتعلقة بالفوارق في األجور وتتجلى . 43

، ارتبطت المشاركة في التلمذة الصناعية ى أنه السنة السادسة بعد التسجيلعل المعّرف، على المدى القصيرو

غير المشاركين.  أكثر من إيرادات ا  أمريكي ا  دوالر 6 595السنوية بقيمة  من اإليراداتالمسجلة بمكسب متوسط 

مكاسب المرتبطة بإكمال المتوسط  ، فإنّ لمتتلمذل سار المهنيالمدراسة أنه على مدار ت ال، قدرّ باإلضافة إلى ذلك

بما في ذلك  ا  أمريكي ا  دوالر 301 533) ا  أمريكي ا  دوالر 240 037برنامج التلمذة الصناعية المسجل يكون 

 (.xiv، الصفحة 2012ريد وآخرون، ( )إلعاناتا

 المنشآت 1-3-4-2

في  Aفي الرسم )كما هو موضح  للمنشآتتكلفة صافية ، هناك التلمذة الصناعيةمن  األولى مراحلي الف . 44

تماعي ووقت المدربين داخل الشركة الضمان االج اشتراكاتواألجور  من قبيلالتكاليف األولية ) ، ألنّ (1الشكل 

عندما يكتسب وفي إنتاج السلع والخدمات.  المتتلمذونوالمواد التدريبية( تفوق المساهمة األولية التي يقدمها 

االستثمار  المنشآتتسترد و التعادل، تبدأ التكاليف والفوائد في المهارات ويصبحون أكثر إنتاجية مذونالمتتل

برنامج التلمذة الصناعية  مدةالذي يشير إلى ، مقابل الفوائد النمطي للتكاليفتحليل ال، كما يمكن مالحظته من األولي

(B .)للمنشأة، وإن عامال  ذا خبرة، هناك فائدة واضحة  متتلمذالدما يصبح ، عنفي فترة ما بعد التلمذة الصناعيةو

منحنى ال من خالل ،التلمذة الصناعية عيّن فياإلنتاجية الهامشية لشخص وتتجلى (. Cكانت تكاليف األجور أعلى )

MP-MP. 
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 نموذج نمطي لتكاليف ومنافع التلمذة الصناعية بالنسبة للمنشآت :1الشكل 

 
 .Gambin et al., 2010المصدر: 

إلى ، يوم يمثل منظمات أصحاب العمل األوروبيينثتوصلت دراسة مقارنة حديثة أجراها كونسورو . 45

 (:3صفحة ال، BusinessEurope et al. ،2016) الرسالة الرئيسية التالية استخالص

فضل أاستثماراتها بمرور الوقت من حيث مالءمة  المنشآت، تسترد جيدة األداء التلمذة الصناعية نُظمفي 
في وظيفة  المتتلمذينتوظيف إذا تم والتنشيط اإلنتاجي الجزئي للمتعلمين أثناء التدريب.  خاللمهارات ومن لل

وزيادة  المنشأة إنتاجية فورية بعد التخرج وتعزيز ثقافة يكون في صورة، فإن االسترداد اإلضافي بعد ذلك منتظمة
 .يلة فعالة للتوظيف، وبالتالي جعل التلمذة الصناعية وسالموظفين والء

األلمانية  المنشآتعلى  التلمذة الصناعية،ركزت الدراسات األكثر شموال  حول تكاليف وفوائد برامج و . 46

 .لبلدينفيما يتعلق باوقدمت نتائج متباينة للغاية والسويسرية 

سط تحصل في المتو المنشآت ، لكنّ تكاليف اإلجمالية في سويسرا أعلى، فإن ال2يتضح من الجدول  حسبماو . 47

على  متتلمذيورو لكل  2739إلى فائدة صافية قدرها  هذا ، ويتحولالمتتلمذينعلى فوائد أعلى بكثير عند تدريب 

 مدى ثالث سنوات.

 ذلك ينتج عنو -، لكن فوائدها أقل بكثير تكاليف إجمالية أقلفي ألمانيا  تتكبّد المنشآت، من ناحية أخرىو . 48

في المائة  60 ، فإنّ ثالث سنوات. عالوة على ذلكمدى على  متتلمذرو لكل يو 22 584تكلفة صافية كبيرة تبلغ 

في المائة من مؤسسات  93 تتكبّد سويسرا تحقق فوائد صافية إيجابية، بينمامن جميع مؤسسات التدريب في 

سبي مجموعة من ثالثة اعتبارات: األجر النبيمكن تفسير هذا االختالف وتكاليف صافية.  في ألمانيا التدريب

 المتتلمذون، حيث يقوم الختالفات في المهام أثناء العمل؛ اا، وهو أعلى في ألمانيا منه في سويسرللمتتلمذين

ت الذي يقضيه األلمان(؛ مقدار الوق للمتتلمذينفي المائة  57في المائة مقابل  83السويسريون بعمل أكثر إنتاجية )

لى مدى عو(. 543صفحة ال، 2011، وولتر ورياني ألمانيا )، وهو أعلى في سويسرا منه ففي العمل المتتلمذون

 في حالةيوما   415 بالمقارنة مع) ا  يوم 468لمدة متوسطها  عملهمالسويسريون  المتتلمذون يؤدي، ثالث سنوات

 نسبة في المائة فقط من وقتهم دون قيمة مباشرة للشركة مقارنة مع 21و 13 بين ويقضون األلمان( المتتلمذين

 (.12صفحة ال، 2014األلمان )ليرمان،  المتتلمذينئة من في الما 57ى إل 31

  

 



 إطار من أجل التلمذة الصناعية الجيدة

ILC.110/IV/1 12 

 ثالث سنوات(  برنامج منكلفة تدريب المتتلمذ بالنسبة إلى المنشأة )تصافي  :2الجدول 
 (2000)باليورو لعام في ألمانيا وسويسرا 

 الصافية التكاليف المنافع اإلجمالية التكاليف 

 584 22 024 24 608 46 ألمانيا

 739 2- 132 57 393 54 سويسرا

 .Wolter and Ryan, 2011, page 543المصدر: 

 

عن  ،التلمذة الصناعيةفي البلدان التي لديها خبرة ضئيلة أو ال تتمتع بأي خبرة في  المنشآتد تحجم وق . 49

 فعاليةلنقاش حول ا وبغية تنويرالتكاليف الصافية غير معروفة أو ال تحصى.  ألنّ  التلمذة الصناعية استهالل

وهو لمذة الصناعية، ن التنموذج التكلفة مقابل الفائدة م اتباعمن أجل ، بذلت محاوالت لمذة الصناعيةالت تكاليف

كذلك من وناجح وفعال من حيث التكلفة  للتلمذة الصناعيةنظام تمتع بت التي يّسلم بأنها سويسرا نموذج استحدثته

ترا )المملكة المتحدة( وإيطاليا لكإنوإسبانيا  -لى ثالثة بلدان أخرى ع وفقها الطرق التي يمكن تطبيقه أجل دراسة

 (.2018؛ موليمان وآخرون، 2018؛ وولتر وجوهو، 2015)وولتر وموليمان، 

قبل نهاية فترة  للمنشآتالبرامج التدريبية قادرة على تحقيق فوائد صافية  تبين نتائج الدراسة في إسبانيا أنّ و . 50

وولتر المنشأة )وحجم  التلمذة الصناعيةوطول فترة  المتتلمذالمتغيرات الرئيسية هي مستوى أجر  وأنّ التدريب 

 (.75و 74، الصفحتان 2015وموليمان، 

 السلطات العامة 1-3-4-3

 ينالتعليم والتدريب المهني بتكاليف مقارنةلتلمذة الصناعية بالنسبة لتكاليف أقل بكثير تتكبّد السلطات العامة  . 51

برنامج تدريبي  تكاليفأقل من  بالنسبة للمتتلمذين العملالعامة للتعلم خارج  إجمالي التكاليف ألنّ  ة،درسالمفي 

 ،معظم وقتهم في العمل المتتلمذين يمضون، وذلك لسبب بسيط هو أن ينلطالب التعليم والتدريب المهنيمخصص 

 (.15صفحة ال، 2017، كوسيرا) كلفتهت المنشآتتتحمل أمٌر  وهو

تلمذة من البطالة إلى ال المسنون، عندما ينتقل العمال الشباب أو البلدان ، في بعضضافة إلى ذلكباإل . 52

البطالة أو إعانة لدفع نفسه الشرط المحتمل  وجود النتفاءالسلطات العامة  الواقعة على تكاليفال تقلّ  الصناعية،

مون في يدفعون ضريبة الدخل ويساه متتلمذين الألنّ  تزداد اإليرادات كما أناالجتماعية.  اإلعاناتغيرها من 

، واألهم من ذلك على المدى خالل التلمذة الصناعيةوعلى المدى القصير  ، على السواءبرامج الحماية االجتماعية

كامل الفوائد المتراكمة للتلمذة الصناعية على مدار  فإنّ  ،. وبالتاليأجرا   وأفضل ماهرين عماال   بوصفهم ،الطويل

رت التكلفة اإلجمالية قدّ  ،يل المثال، في الواليات المتحدةعلى سبولعامل يمكن أن تكون كبيرة. ل لمهنيالمسار ا

الفيدرالي إلدارة برنامج التلمذة الصناعية المسجل في خمس واليات  على مستوى الواليات وعلى المستوى

 ، في حين أنّ متتلمذلكل  ا  أمريكي ا  دوالر 131 لفانيا وتكساس( بمتوسط قدرهي)فلوريدا وجورجيا وميسوري وبنس

لكل  ا  أمريكي ا  دوالر 587بمبلغ قدرت ( المحلي المجتمع معاهد) ينمؤسسات التعليم والتدريب المهني على كلفةالت

المهني للعامل  المسارار على مدو. متتلمذلكل  ا  أمريكي ا  دوالر 718متوسط تكلفة إجمالية قدرها  يبلغهذا و. متتلمذ

يكون بمثابة عائد ، كفوائد ضريبية ا  أمريكي ا  دوالر 19875هذا االستثمار إلى متوسط قدره يؤدي ر أن قدّ ، يُ الماهر

لمحتملة األخرى في االعتبار التكاليف ا وإذا أخذنااستثماره.  يجريمقابل كل دوالر  ا  أمريكي ا  دوالر 27.68 بقيمة

 ا  أمريكي ا  دوالر 35.86ل قليال  عن يق المنافعمجموع  ، فإنّ رة(لطعام وتكاليف الرعاية واإلداقسائم او )تأمين البطالة

 (.41و 40، الصفحتان 2012)ريد وآخرون،  إنفاقه يجريكل دوالر عن 

يف إضافية في ، تتحمل السلطات العامة في بعض البلدان تكالالعملإلى تكاليف التعلم خارج  اإلضافةوب . 53

في  المنشآتحوافز غير مالية )تدابير لدعم ( وائبضرمن ال باشرة أو إعفاءاتمشكل حوافز مالية )إعانات 

 المتتلمذين استقطابعلى  المنشآتلتشجيع  التي تبذلها جهودال إطار فيعلى حد سواء، إجراءاتها اإلدارية( 

ديره مجلس التلمذة الصناعية الذي ي برنامج، وبموجب على سبيل المثال في ماليزياو(. 42صفحة الفسه، )المرجع ن

من بدالت  المؤلفة ليف التدريبتكامن  في المائة 100نسبة مؤهلة السترداد  المنشآت، تكون مية الموارد البشريةتن

 يوالمهن يللتعليم والتدريب التقن يز الدوللمركية )اليونسكو/ امواد التدريبالالشهرية والتأمين و المتتلمذين

 (.2019، )يونيفوك(

والسلطات العامة  والمتتلمذين بالنسبة إلى المنشآتلمذة الصناعية الت منافعوتكاليف  3الجدول ويلخص  . 54

 وما بعدها.لصناعية طوال فترة التلمذة ا
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 ملخص تكاليف ومنافع التلمذة الصناعية، بحسب أصحاب المصلحة :3الجدول 

 المنافع التكاليف  

ن
ذو

لم
تت
لم

ا
 

أثناء فترة التلمذة 
 الصناعية

 أجور على شكل  ة البديلةكلفة الفرصت
 *أدنى قيمة

 األجر 

 تغطية الضمان االجتماعي 

  ،دون رسوم تسجيل وبالتالي دون ديون

 مقارنة بطالب الجامعات

 التدريب فضلقابلية أعلى لالستخدام ب 
 والشهادات الموّجه نحو الطلب

بعد فترة التلمذة 
 الصناعية

    أجور أعلى قليال 

  الستخداملتحسين القابلية 

 لرضا في العمل والتمتع بوضع تعزيز ا
 اجتماعي أفضل

ت
شآ

من
ال

 

أثناء فترة التلمذة 
 الصناعية

  المتتلمذين بالنسبة إلىنفقات الموظفين 

  المدربين  بالنسبة إلىنفقات الموظفين

 داخل الشركة

  تكاليف المواد التدريبية واألماكن

 والتجهيزات

 تكاليف التوظيف واإلدارة 

 ين في إنتاج السلع مساهمة المتتلمذ

 والخدمات

 حوافز من الحكومة 

 صناديق التدريب من مدفوعات 

  تحسين السمعة من خالل المشاركة في
 التلمذة الصناعية

بعد فترة التلمذة 
 الصناعية

  تحسن طفيف في اإلنتاجية والنوعية  

 استقرار األجور 

   يد عاملة أكثر والء 

 ان اليد ادخارات متأتية عن خفض دور
 العاملة والتوظيف وتكاليف التدريب األولي

مة
عا

 ال
ت

طا
سل

ال
 

أثناء فترة التلمذة 
 الصناعية

 الحوافز 

  تكاليف المؤسسات العامة المعنية بالتعليم

 والتدريب المهنيين

  ،قد تضطر في غياب التلمذة الصناعية 

أن تتكبّد تكاليف مهمة ترتبط بالتعليم  إلى

 ن في المدرسةوالتدريب المهنيي

 إيرادات ضريبية من المتتلمذين 

  ادخارات في برامج العمالة )مثال ، برامج
 سوق العمل النشطة( وإعانات العاطلين 

 عن العمل

بعد فترة التلمذة 
 الصناعية

   العمال المهرةإيرادات ضريبية من 

  ادخارات في برامج العمالة )مثال ، برامج
 نات العاطلين سوق العمل النشطة( وإعا

 عن العمل

 التكاليف والمنافع غير النقدية أو الكامنة. بالخط المائلتمثل البنود   *

 .أ2017المصدر: مستقاة من مكتب العمل الدولي، 

 التعليم وعالم العمل عالمالتنسيق بين تعزيز  1-3-5

 ينالتعليم والتدريب المهني سساتمؤتعاون بين أواصر ال لتوطيد منتظمةوسيلة  التلمذة الصناعيةتوفر برامج  . 55

بالتأثير على تصميم وتقديم المناهج الدراسية ونماذج التدريب التي  للمنشآتيسمح هذا التعاون ووسوق العمل. 

 ينالتعليم والتدريب المهني مؤسسات لمدربي، يسمح في الوقت نفسهو. ينوالتدريب المهني مؤسسات التعليم تعدها

وفعالية  نوعيةتحسين  علىالمتبادل الداعم يساعد هذا التعاون ولوبة في مكان العمل. بفهم أفضل للكفاءات المط

 المهارات. مواءمةاحتمال عدم من تقليل العلى و تجربة التدريب الشامل

سؤول عن قطاع التصنيع التعاون الوثيق بين مجلس المهارات الم اتسم، فريقيا على سبيل المثالأجنوب في و . 56

 معاهدي أهمية خاصة في زيادة الدعم لتحسين مهارات المحاضرين فبسسات التعليم العالي، والهندسة وبعض مؤ

 (.50صفحة ال، 2016ين )ميرسيتا، التعليم والتدريب المهني
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 لتلمذة الصناعية ل المرحلة السابقة 1-4

التلمذة لدخول لتوفير اإلعداد المناسب  مصممة للتلمذة الصناعية سابقةبرامج  بعض البلدان أيضا   استهلت . 57

، وخاصة وصول إلى برامج التلمذة الصناعيةال فرصلتلمذة الصناعية ل السابقةبرامج التعزز و. الصناعية المنتظمة

، من خالل والمهاجرين المسنينمثل الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة والعمال  المستضعفةللفئات 

 تنّظم بموجبهايناسب الجميع في الطريقة التي  واحد د نهج موحد أوال يوجوتمكينهم من اكتساب الكفاءات الالزمة. 

االحتياجات الفعلية للمجموعة المستهدفة ب رهنا   متنوعةأشكاال  هذه البرامج  وتتخذ. التلمذة الصناعيةما قبل مرحلة 

 مثالين توضيحيين من أستراليا وسويسرا. 4يقدم الجدول والمعنية. 

 ة للتلمذة الصناعيةالبرامج السابق :4الجدول 

 المضمون  المدة النموذجية  المجموعة المستهدفة  البرنامج البلد

ما قبل التلمذة  أستراليا

 الصناعية
 24و 16الشباب بين  

 عاما  
الستخدام ومهارات لمهارات عامة للقابلية   شهرا   6-12 

 خاصة بمهنة بعينها

ما قبل التلمذة  سويسرا

الصناعية من أجل 

)قيد اإلدماج 

 (حاليا   االختبار

المهاجرون الشباب  

)المقيمون بصفة الجئين 

 16أو بصفة مؤقتة( بين 

 عاما   35و

التحضير لبرامج التلمذة الصناعية الرسمية،   شهرا   12 

ثالثة أيام في الشركة ويومان في المدرسة 

المهنية، مواضيع عامة ونظرية مهنية ودعم 

 هادف الكتساب المهارات اللغوية

 .Adapted from OECD (2018) and Kis (2016) مقتبس من لمصدر:ا

 على العمل مأشكال أخرى من التعلم القائ 1-5

ستخدم لإلشارة إلى جميع أشكال التعلم التي تحدث في بيئة عمل حقيقية. "التعلم القائم على العمل" مصطلح يُ  . 58

الزمة للحصول على الوظائف والحفاظ عليها بنجاح المهارات البألفراد أن يزّود االتعلم النوع من هذا ليمكن و

ا ، ويمكنها أن شيوع هذه األشكال هي أكثر والتلمذة الصناعية والتدرب/ التمرنالمهني.  والتطور في مسارهم

 21ج العمل.وخار العمل أثناءعناصر التعلم ، وإن لم يكن على الدوام، بين تجمع

"فترة محدودة من ممارسة  - في أجزاء معينة من العالم فان بهعربالشكل الذي يُ ، التمرنأو  التدربشمل وي . 59

 الستخداملقابلية الالكتساب الخبرة العملية والمهنية بهدف تحسين  ا  تدريبي ا  أم ال، تتضمن عنصر بأجرالعمل، سواء 

في بلدان مثل فبتدريب األطباء،  التمرن يرتبط أصال   ومع العلم أنّ  23  22".المنظمة العمالةوتيسير االنتقال إلى 

ا( في المنظمات )الحق  لشباب الفرصة للعمل في الحكومة وبرامج أعطت الوصف  التمرن، جاء الواليات المتحدة

مجموعة في  المتمرنينالمتدربين أو  رؤيةيمكن ف، صة في البلدان ذات الدخل المرتفع، وخااليومأما السياسية. 

 حكوميةالوكاالت الللربح وهادفة الغير  منظماتالات أعمال ولصالح قطاع يعملون ،واسعة من الصناعات والمهن

  (.2012)برلين، 

ن ثالثة يميز أحد األنواع المفيدة بيو. التمرنأو  التدربناك طرق مختلفة يمكن من خاللها تصنيف وه . 60

الغرض ويتمثل (. 2014 الين وآخرون،غالبا  ما تتطلب أشكاال  مختلفة من التنظيم ) أغراض أو وظائف مختلفة

هو توفير فالثاني أما الغرض . ائتمانات الستكمالهالحصول على أو  برنامج تعليمي اشتراطاتتلبية  فياألول 

كجزء من برنامج سوق العمل النشط الذي تقدمه ، في الغالب ن عمل الكتساب الخبرة في العملفرصة للباحث ع

الشركات أو  وهي فئة أنشأتها ،سوق المفتوحة"الفي "التدرب أو التمرن تغطي الفئة الثالثة وأو تموله الحكومة. 

                               
 .2015، مجموعة المشتركة بين الوكاالت بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيينانظر أيضا  ال  21

 .27، الفقرة 88/01C/2014الوثيقة  ،2014آذار/ مارس  10الصادرة بتاريخ  ،بللتدر جيدتوصية المجلس بشأن إطار   22

وليس فقط المكون بحيث يعني ترتيبا  كامال  للتدريب في بعض البلدان  استخدام مصطلح "التدرب" أيضا   ه يمكنجدر اإلشارة إلى أنّ ت  23

يسمح للمتدرب بالحصول  العمالةقائم على و منظمّ برنامج  لى أنهعالتدرب  يعّرف في أستراليا على سبيل المثال،والعمل.  القائم على

فترات تدريب أقصر  ا  ذه الدورات التدريبية تتضمن عمومعلى الرغم من أن هوعلى المستوى الوطني.  امعترف به شهادة مؤهالتعلى 

بالمعنى الواسع للكلمة. وينطبق الشيء  تلمذة صناعيةفعليا   تصنيفها، إال أنه يمكن الحرفةالقائمة على اكتساب  التلمذة الصناعيةمن فترات 

 نفسه على "المتعلمين" في جنوب أفريقيا وزامبيا.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN
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 أو الختبار المتقدمين العمل في وظيفة معينة عن ماهيةلمتدربين ل قديم صورة مسبقةلتالمنظمات األخرى 

 24للوظائف.

، تُفهم هذه في بعض البلدانو". التمرن" أو "التدرب، ال يوجد تعريف مقبول عالميا  لمصطلح "ومع ذلك . 61

ا أو بشكل أساسي على أنها أشكال من الخبرة الترتيبات  هاء من التعليم العالي االنت يُضطلع بها بعد في العمل،عموم 

ا من البرامج التعليمية. ي" التي قد التوظيف"ما يقابل أو التقني، ب في حاالت أخرى، على النقيض من وشكل جزء 

 للتدرب أو التمرن. أن يخضعوا آلهمم الطالب والخريجين على السواء إنّ ، من الشائع أن يقال ذلك

. بينها أشكال التعلم القائم على العمل أو التمييزمختلف جعل من الصعب تحديد يهناك عدد من العوامل و . 62

 م" و"التعلمرن" و"التدرب" و"التالتلمذة الصناعيةتعني مصطلحات مثل "اللغة، إذ قد  وأحد هذه العوامل هو

هو التطور التاريخي لبعض هذه أال وعامل آخر وهناك فة في بلدان مختلفة. مختل مورا  " أالتوظيف"" والمهني

في ، ينالرسمي ينمن التعليم والتدريب المهني ا  ت التلمذة الصناعية الحديثة نوع، أصبحفي بعض البلدانوالمفاهيم. 

 /التدرب أصبح، وعلى غرار ذلكلرسمية. خصائص التقليدية وغير ايد من الحتفظ في بلدان أخرى بالعدت حين

 مختلفة.ال شكالمجموعة من األ اتخذاوقد  - ا  عليه سابق امما كان ا  عقود القليلة الماضية أكثر شيوععلى مدى ال التمرن

، التمرنالتدرب/  طرائقو التلمذة الصناعيةعامال  يحتمل أن يميز بين برامج المعني مثل نطاق التدريب يو . 63

صفحة ال، 2012؛ هادجيفاسيلييو وآخرون، 8، الصفحة أ2012الدولي،  العمل مكتبرسمية ) هاأكثربما في ذلك 

لفترات أطول وعادة ما تقدم التدريب في جميع الكفاءات  التلمذة الصناعيةمن المرجح أن تعمل برامج و(. 52

ن أن تكوإلى  التمرن /التدرب برامج، تميل معظم على العكس من ذلكومحددة.  صنعةلممارسة مهنة أو  المطلوبة

اكتساب لطالب أو الباحثين عن عمل أمام ا التمرن /التدرب برامجبعض  وتتيحفترات أقصر وأقل شمولية.  ذات

فرصة لممارسة توفر  لبرامج أخرى أنيمكن وأو مكان عمل معين. معينة العمل في وظيفة  ماهيةتعريفهم ببخبرة 

على نفس  عادة ال تنطوي  هذه البرامجإنّ ، فسابقة. ومع ذلك ةأو دراس سابق ملمهارات محددة مكتسبة في ع

 تقدمه التلمذة الصناعية.الذي نطاق وعمق التدريب 

 

 

                               
انظر، على سبيل المثال،  -التعليمية"  المناهج"، بما يقابل ابعة محتملة التدرب كجزء إلزامي من التدريب المهنيرتشمل فئة   24

Sienkiewicz  ،2018 ،أنواع أخرى من  أن تعادل عموما  يمكن  لة المتعلقة بالتدريب والتي تنظمها الدولةغير أّن األمث. 4صفحة ال

نفسه دون الحصول على إذن رسمي يكون لها بصفة عامة الوضع القانوني  تجريالدورات التي  ، في حين أنّ التدرب أو التمرن التربوي

 السوق المفتوحة. الذي تتمتع به ترتيبات
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 2الفصل 

 األطر الدولية واإلقليمية للتلمذة الصناعية

 معايير العمل الدولية وقرارات مؤتمر العمل الدولي 2-1

 (60)رقم  1939توصية التلمذة الصناعية،  2-1-1

، التوصية أولهما :صراحة تنظيم وسير التلمذة الصناعية ظمة العمل الدوليةمن صكان من صكوك يتناول . 64

 1939اعتمدها المؤتمر بين عام الخمس التي توصيات ال وشكلت إحدى 1939في عام  تاعتمدالتي  60رقم 

 25المهنيين.بشأن التدريب والتوجيه  1956عام و

ألنها تجري في المنشآت "تلمذة الصناعية بالطبيعة الخاصة لل ،في ديباجتها 60التوصية رقم  وأقّرت . 65

 المهنيالتدريب الشكل من هذا  أّن فعاليةالديباجة والمتتلمذ". كما أقّرت  المعلموتتضمن عالقات تعاقدية بين 

 وخاصة الشروط، شروط التي تحكم التلمذة الصناعيةلا التوضيح الدقيق ومراعاةإلى حد كبير على  تتوقف"

  .تجاه بعضهما" والمتتلمذ المعلم ت كل منوواجباالمتعلقة بحقوق 

مختلفة ترمي إلى ضمان  مقترحات 3الفقرة  قدمت طار تنظيمي، في حينإلساس األ 2-2الفقرة ت اقترحو . 66

 منها جملة أمورعلى أنه من المستحسن  5مسألة األجور. ونصت الفقرة  4الفقرة  تنوعية التلمذة الصناعية وتناول

الهيئات الرسمية المسؤولة عن اإلشراف على التلمذة  مع العمالمنظمات العمل ومنظمات أصحاب  تتعاونأن 

  الصناعية.

 (117)رقم  1962التدريب المهني، توصية  2-1-2

محل  ه التوصية الجديدةهذ تحلو. 117 ، التوصية رقم، قرر المؤتمر اعتماد صك جديد1962في عام  . 67

 1950، ( وتوصية التدريب المهني )الكبار(57)رقم  1939توصية التدريب المهني، ومحل  60التوصية رقم 

)مكتب العمل الدولي،  األحداث" مع مجريات أصبحت "بالية أّن هذه الصكوكأشار المؤتمر إلى و(. 88)رقم 

 (.376، الصفحة 1962

على وجه  عاشرا   ص الجزءيخصتم ت، فقد لها اختصاص أوسع من سابقاتها 117رغم أن التوصية رقم و . 68

يُعهد هيئات وقرارات  القوانين التشريعية تضعهإطار تنظيمي إرساء إلى  ت التوصيةيد للتدريب المهني. ودعالتحد

 (.50 )الفقرةهذه األساليب مختلف من  تركيبةمراقبة التلمذة الصناعية أو االتفاقيات الجماعية أو ببشكل خاص  إليها

فردية أو مجموعة  منشأةو المتتلمذتفاق بين أهمية اال 117من التوصية رقم  49و 48وأبرزت الفقرتان  . 69

التلمذة الصناعية. على  اإلشرافخاص  بوجه إدارة تُسند إليهاأو هيئة مثل لجنة التلمذة الصناعية أو  المنشآتمن 

 :أنالتفاق ، ينبغي ل117لتوصية رقم ووفقا  ل

 فترة  أثناء كمتتلمذلعمل ص المعني باالشخ مماثل من مهنة معينة مقابل التزام علىالتدريب ب ا  التزام يتضمن

 ية؛التلمذة الصناع

                               
( المتعلقة بالتدريب المهني 57)رقم  1939: توصية التدريب المهني ، التالية هي 60فة إلى التوصية رقم باإلضا المعنيةلصكوك ا  25

( التي تتناول تحديدا  التوجيه 87)رقم  1949العام، مع التركيز بشكل خاص على المدارس الصناعية والمهنية؛ توصية التوجيه المهني، 

، بمن الكبار( المتعلقة بالتدريب المهني الذي يشمل 88)رقم  1950(، الكبارريب المهني )المهني الذي يتجاوز المدارس؛ توصية التد

وهي توصية خاصة بقطاع معين تهدف إلى تلبية ، (101)رقم  1956فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة؛ توصية التدريب المهني )الزراعة(، 

 الحاجة إلى تدريب المزارعين والعمال الزراعيين.
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 ؛ة ما يكون ضروريا  أو مستصوبا  المعني للمهنة المقررةالمعايير واللوائح من  يتضمن 

 لك ، بما في ذبطريقة أخرى وليست مغطاةأخرى قد تكون ذات صلة على حقوق والتزامات متبادلة  ينص

 ه الخصوص؛على وج لوائح السالمة كافةمراعاة 

 األطرافبين  المنازعاتتسوية ل أحكاما   يتضمن. 

في أو لتدريب ا لتقديم تأهيال  صحيحا   مؤهال   التلمذة الصناعية تقديمعن  المسؤول يكون الطرفينبغي أن و . 70

بحيث  أن تكون المتتلمذلتسهيالت المتاحة لتدريب ل وينبغي. نوأشخاص مؤهل تدريب يقدمهوضع يمكنه من ترتيب 

تبقى السلطة المختصة على ينبغي أن و ((.3)48التي يتعلمها )الفقرة نه من تلقي التدريب الكامل على المهنة تمكّ 

أن تتحقق عن طريق التفتيش أو اإلشراف المنتظم من أن اتصال منتظم بالمنشأة أو الشخص الذي يقدم التدريب، و

 أهدافها.حققت التلمذة الصناعية 

 ة المهارةدرج :تراعى األمور التالية، "قابلة للتلمذة الصناعية"هنة معينة عند تقرير ما إذا كانت مو . 71

 مدة التدريب الالزمة الكتساب المهارة والمعرفة الالزمتين؛ والمعرفة التقنية النظرية الالزمة للمهنة المعنية؛

حالي والمتوقع في المهنة لوضع االستخدام ا صالحية تدريب التلمذة الصناعية لتوفير المهارة والمعرفة الالزمتين؛

 (.47)الفقرة  المعنية

على أّن المعايير واللوائح التي تحكم التلمذة الصناعية بالنسبة لكل مهنة يعترف بأنها  51ونصت الفقرة  . 72

 قابلة للتلمذة الصناعية، ينبغي أن تراعي ما يلي:

 ؛ذة الصناعيةالمؤهالت التعليمية والحد األدنى للسن الذي يحكم االلتحاق بالتلم )أ(

 النص على حاالت خاصة بالنسبة للعمال الذين يتجاوز سنهم السن األقصى المحدد؛ )ب(

 الالزمة؛النظرية  مدة التلمذة الصناعية بما فيها فترة االختبار، مع مراعاة درجة المهارة والمعرفة التقنية )ج(

أو  سابق مذة الصناعية على ضوء أي تدريبتدابير تحديد المدى الذي يمكن به تخفيض المدة العادية للتل )د(

 ما حققه من تقدم أثناء التلمذة الصناعية؛ على ضوء لدى التلميذ الصناعي أو قد تكون خبرة سابقة

 الجدول الزمني لعمليات العمل والنظرية والتعليم المرتبط بها والزمن الذي سينفق في كل وحدة؛ (ه)

 ل أخرى مناسبة لفترات اإلعفاء لاللتحاق بمؤسسة تدريب؛فترات اإلعفاء اليومية أو أي أشكا )و(

 االمتحانات التي تعقد أثناء التلمذة الصناعية أو عند انتهائها؛ )ز(

 المؤهالت أو الشهادات التي يمكن الحصول عليها عند استكمال التلمذة الصناعية؛ )ح(

ي وتجنب االزدحام في المهنة وتلبية أي ضبط ألعداد التالميذ الصناعيين يلزم لضمان التدريب الكاف )ط(

 االحتياجات من القوى العاملة في فرع النشاط االقتصادي المعني؛

 ؛الصناعية ومدى الزيادات أثناء فترة التلمذة للمتتلمذمعدل األجر المدفوع  )ي(

 ظروف األجر في حالة الغياب بسبب المرض؛ )ك(

 التأمين ضد الحوادث؛ )ل(

 ألجر؛اإلجازات مدفوعة ا )م(

طبيعة ومدى اإلشراف الذي يمارس على التلمذة الصناعية وخاصة لضمان مراعاة القواعد التي تحكمها،  )ن(

 وتوافق التدريب مع المعايير المقررة، ووجود وحدة معقولة في شروط التلمذة الصناعية؛

 وعقود التلمذة الصناعية لدى الهيئات المناسبة؛ المتتلمذينتسجيل  )س(

 مضمون عقد التلمذة الصناعية.شكل و )ع(

. وقبل استهالل في العمل تعليمات سالمة شاملة حتى يكتسبوا عادات السالمة المتتلمذونيتلقى وينبغي أن  . 73

وجيه مهني شامل وفحص طبي يتعلق بمتطلبات المهنة التي فترة التلمذة الصناعية، ينبغي لهم أن يحصلوا على ت

دها والتحقق ينبغي تحدي ،المهنة المعنية صفات بدنية أو قدرات ذهنية خاصة حيثما تستدعيو يجري التدريب عليها.

 (.53)الفقرة  منها باختبارات خاصة
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ضروريا  أو  ذلكحين يعتبر  ،من منشأة إلى أخرى متتلمذيمكن باالتفاق بين كل األطراف المعنية نقل و . 74

باالتفاق بين كل األطراف  كذلك لصناعية يمكنحيثما توجد عدة أنواع من التلمذة ا. ومستصوبا  الستكمال تدريبه

 (.54)الفقرة  من نوع إلى آخر المتتلمذالمعنية نقل 

  (142)رقم  1975، اتفاقية تنمية الموارد البشرية 2-1-3
 (150)رقم  1975وتوصية تنمية الموارد البشرية، 

( من 1)77ت الفقرة . ونص150إلى جانب التوصية رقم  1975في عام  142اعتُمدت االتفاقية رقم  . 75

وال تتناول  26إلى جانب صكين أكثر تقادما  بشأن التدريب المهني. 117التوصية على أنها حلت محل التوصية رقم 

 مسألة التلمذة الصناعية.  150التوصية رقم  وال 142االتفاقية رقم 

ضع واعتماد االتفاقية األساس المنطقي لو ،وأوضحت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات . 76

بشأن تنمية الموارد البشرية )لجنة  1991، في دراستها االستقصائية العامة لعام 150والتوصية رقم  142رقم 

 (.3، الصفحة 1991الخبراء، 

توازن في السجل هذان الصكان ابتعادا  عن المفهوم التقليدي للتدريب المهني المحض باعتباره وسيلة لتحقيق 

عامال  رئيسيا  ذلك  مفهوم أوسع نطاقا  وأكثر دينامية بشأن "تنمية الموارد البشرية" باعتبار في اتجاهسوق العمل، 

ومستمرة  للتنمية االقتصادية واالجتماعية. وشمل هذا المصطلح الجديد التدريب والتوجيه كجزء من عملية متواصلة

صية وفي مصلحة المجتمع ككل ويسهم أيضا  في في مصلحته الشخ على السواء لتوسيع فرص تعلم الفرد، بما يصب

 تحقيق العدالة االجتماعية واإلنصاف.

وتطور سياسات  أن تعتمد إلى التي تدعو الدول المصدقة عليها 142بلدا  على االتفاقية رقم  68وصدق  . 77

ة عن طريق مكاتب وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني والتدريب المهني، ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالعمالة، وخاص

 العامة. التوظيف

التوجيه المهني والتدريب المهني للشباب والكبار في كل مجاالت الحياة على " 150وتنطبق التوصية رقم  . 78

(. وحلت التوصية رقم 1)الفقرة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى كل مستويات المهارة المهنية والمسؤولية

قابلية لتي كانت تهدف إلى "إظهار نُهج القرن الواحد والعشرين للتعلم المتواصل وا 150محل التوصية رقم  195

نقل المهارات واألنشطة التعليمية والتدريبية الضرورية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" )مكتب العمل الدولي، 

 لمذة الصناعية. موضوع الت 195، ال تتناول التوصية رقم التوصية السابقةر ا(. وعلى غر8/5، الصفحة 2004

 معايير أخرى لمنظمة العمل الدولية تتناول موضوع  2-1-4
 التحديدالتلمذة الصناعية على وجه 

هناك عدد كبير من معايير منظمة العمل الدولية المحدثة التي تتناول أطر السياسة االجتماعية أو سياسة  . 79

على سبيل المثال، تنص و. على ذلك أو تشجعها يةتطلب من الدول األعضاء اعتماد نُظم التلمذة الصناعوالعمالة، 

 ( على ما يلي:117)رقم  1962( من اتفاقية السياسة االجتماعية )األهداف والمعايير األساسية(، 1)15المادة 

تتخذ إجراءات كافية إلى أبعد حد تسمح به الظروف المحلية بغية وضع نظم واسعة النطاق للتعليم والتدريب 

الصناعية، بصورة تدريجية، بغرض إعداد األطفال واألحداث من الجنسين إعدادا  فعاال  من أجل  المهني والتلمذة

 مهنة مفيدة.

. عينةمحددة من العمل أو في حاالت م واعتحذيرات من هذا النوع على أن وتنطبق أحيانا  اشتراطات أو . 80

 ال التدريب( في ما يلي:على سبيل المثال، هناك إحاالت إلى التلمذة الصناعية )وغيرها من أشكو

 ينبغي للدول األعضاء أن تضمن  - ()أ(1)6(، المادة 97)رقم  1949العمال المهاجرين )مراجعة(،  اتفاقية

تاة عن المعاملة التي تتيحها اللمهاجرين الوافدين الموجودين بصورة قانونية على أراضيها معاملة ال تقل مؤ

 تلمذة الصناعية والتدريب؛ لمواطنيها، بما في ذلك فيما يتعلق بال

  ينبغي  - )أ(13، الفقرة (125)رقم  1965شروط استخدام الشباب )العمل تحت سطح األرض(، توصية

تدريبا  مهنيا  منهجيا ، عن طريق نظام التلمذة "أن يتلقوا  ن تحت سطح األرض في المناجميشباب المستخدملل

 "؛الصناعية أو بأي شكل آخر للتدريب

                               
 .101ورقم  87رقم التوصيتان   26
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  ترتيبات لجمع وتحليل جميع  -"4)د("1، الفقرة (186)رقم  1996عيين وتوظيف البحارة، تتوصية

المعلومات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك عن "توظيف المتتلمذين والطالب البحريين 

 وغيرهم من المتدربين"؛

 وفير التدريب لألشخاص يمكن ت" -2الفقرة (، 199)رقم  2007وصية العمل في قطاع صيد األسماك، ت

سنة من خالل المشاركة في نطاق تلمذة صناعية أو في برنامج تدريب  18و 16الذين تتراوح أعمارهم بين 

 "؛معتمد

  ،ج(19، الفقرة (205)رقم  2017توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود( - 

تنسق خدمات التعليم والتدريب  اع األزمات ومواجهتها، أنعند الوقاية من أوضينبغي للدول األعضاء، 

 .، بما في ذلك التلمذة الصناعيةيبوإعادة التدر

( 204 )رقم 2015توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، )و( من 15تنص الفقرة و . 81

 على ما يلي:

لعمالة باالستناد إلى مشاورات ثالثية يمكن أن ينبغي للدول األعضاء أن تشجع تنفيذ إطار سياسي شامل ل
سياسات للتعليم وتنمية المهارات تدعم التعلم المتواصل وتستجيب لالحتياجات المتطورة  ... التالية:تشمل العناصر 

في سوق العمل والتكنولوجيات الجديدة وتقر بالتعلم السابق من قبيل التعلم من خالل نظم التلمذة الصناعية غير 

 ...  لمنظمة، مما يوسع الخيارات أمام العمالة المنظمةا

على سبيل ووتتناول معايير عمل دولية أخرى مسائل محددة يمكن أن تثار في إطار التلمذة الصناعية.  . 82

ن التالميذ يؤم  ( على ما يلي: "67)رقم  1944( من ملحق توصية تأمين الدخل، 2)20المثال، تنص الفقرة 
أجور العمال الجارية في " على أن يستند التعويض إلى "تلقون أجراً ضد إصابات العملالصناعيون الذين ال ي

 ".هذه المهنة

 معايير منظمة العمل الدولية التي تعالج  2-1-5
 التلمذة الصناعية بشكل غير مباشر

لموضوع أحكامها المتعلقة با بالنظر إلىيرتبط عدد من معايير منظمة العمل الدولية بالتلمذة الصناعية  . 83

وهي واحدة من أربعة صكوك ، (122)رقم  1964اتفاقية سياسة العمالة، و. يناألوسع للتعليم والتدريب المهني

اإلدارة اتفاقيات ، بوصفها 2008 إعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، صنفهالمنظمة العمل الدولية 

كاملة العمالة الإلى تعزيز  ترمي"سياسة نشطة  اتباعن واألعضاء إعال الدول من، تقتضي ولويةاألذات  السديدة

المصاحبة ( 169)رقم  1984)أحكام تكميلية(،  العمالةتوصية سياسة و(. 1)المادة  والمختارة بحرية" والمنتجة

 :من شأنها أن برامج تعليمية وتدريبية وضع، تدعو الدول األعضاء إلى لها

 (؛7والتدريب في المجال المهني )الفقرة  ترمي إلى إزالة كل تمييز في التوجيه 

  تشجع المنشآت على تشغيل الشباب وتكييف فرص التدريب مع "التنمية التقنية واالقتصادية" وتحسين

نوعية التدريب وتيسير االنتقال من الدراسة إلى العمل وتشجيع البحوث المتعلقة بإمكانات االستخدام" 

 (؛17)الفقرة  "ني رشيدةبوصفها أساسا  ألي سياسة تدريب مه

  ؛(27)الفقرة  المنظمفي االقتصاد غير  لمنشآتالنسبة إلى ابتشجع زيادة فرص الحصول على التدريب 

 الدوليين )الفقرة  في سياق التعاون والتنمية والحفاظ عليها ساعد البلدان األخرى في تطوير فرص التدريبت

 )ب((؛38

 رسال عمالها إلى الخارج للحصول من إالتدريب المهني المحلي كبديل ساعد البلدان النامية في تطوير ت

 (؛40)الفقرة  على عمل

 (. 44)الفقرة  تعزز فرص التعليم والتدريب للعمال المهاجرين 

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  يشملهاثالثة صكوك مهمة وتتضمن  . 84

 1958ة بشأن التدريب. أوال ، تتطلب اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، محدد ا  أحكام، 1998العمل، 

في  والمساواة في المعاملةعزيز "تكافؤ الفرص ترمي إلى تسياسة  تطبيق( من الدول األعضاء 111 )رقم

االتفاقية على من  3-1تنص المادة و(. 2" )المادة في هذا المجالالقضاء على أي تمييز  بغيةوالمهنة،  االستخدام

"أن  األعضاءالدول ( على أنه يتعين على ه)3تنص المادة  في حينأن هذا يشمل "الوصول إلى التدريب المهني" 
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والتدريب المهني وخدمات التوظيف، تحت إشراف سلطة  تكفل تطبيق هذه السياسة في أنشطة التوجيه المهني

 ". وطنية

إلى اتخاذ تدابير من أجل ضمان حصول  (182)رقم  1999تفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، وتدعو ا . 85

 )ج((. 2-7األطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل األطفال على التدريب المهني، قدر اإلمكان )المادة 

 المؤدى( على أن االتفاقية ال تنطبق على العمل 138)رقم  1973ثالثا ، تنص اتفاقية الحد األدنى للسن،  . 86

وما فوق،  ا  عام 14 عمرهم الذين يبلغشخاص األ ؤديهأو على العمل الذي ي ،و التدريبفي مؤسسات التعليم أ

( من االتفاقية بتوظيف 1)7(. كما تسمح المادة 6التعليم أو التدريب المنظم بشكل مناسب )المادة برامج كجزء من 

يخل )في جملة  ال ذلكان في "عمل خفيف" ولكن فقط إذا كا  عام 15و 13األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 أمور( بمشاركتهم في التدريب المهني.

 وتشمل الصكوك التالية أحكاما  محددة عن التدريب، هي: . 87

  ،( التي تدعو الدول األعضاء إلى منح إجازات 140)رقم  1974اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر

 دراسية مدفوعة األجر للتدريب في مجاالت محددة؛

 تتطلب تكافؤ الفرص للشعوب األصلية والقبلية التي  (169)رقم  1989ية الشعوب األصلية والقبلية، اتفاق

ن الشعوب، إ ذه( وكذلك إنشاء برامج ومرافق تدريبية خاصة له21فيما يتعلق بالتدريب المهني )المادة 

 .(22)المادة اقتضى األمر ذلك 

من اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام  أوال  لجزء تشمل مختلف أشكال الحماية المنصوص عليها في او . 88

 في مجال لمواطنينمع احق العمال المهاجرين في الحصول على معاملة متساوية ، (143)رقم  1975تكميلية(، 

على  ال تطب قحماية إضافية أوجه على  ،بصورة محددة وينص الجزء ثانيا ،((. 2)8"إعادة التدريب" )المادة 

 ()د((.2)11ن إلى دولة عضو "على وجه التحديد ألغراض التدريب أو التعليم" )المادة أولئك الذين يأتو

 معايير أخرى لمنظمة العمل الدولية  2-1-6
 على التلمذة الصناعية وتطبيقها

الكثير طبق ال ينوتغطيتها.  نطاق ستخدم صكوك منظمة العمل الدولية المختلفة مصطلحات مختلفة لتحديدت . 89

االتفاقيات األساسية  على ويصح هذا األمر مثال  ة األوسع من "العمال". ولكن على الفئفين فقط على الموظ منها

االتفاقيات  باإلضافة إلىوالتي يقوم عليها إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل. 

حرية واتفاقية ال( 29)رقم  1930الجبري، اتفاقية العمل  هناكالتي سبق ذكرها،  182و 138و 111 ذات األرقام

( 98)رقم  1949ق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ح( واتفاقية 87)رقم  1948، النقابية وحماية حق التنظيم

تنطبق و(. 105)رقم  1957، الجبري( واتفاقية إلغاء العمل 100)رقم  1951، األجورواتفاقية المساواة في 

ي على جميع "العمال" بالمعنى األوسع للمصطلح: أي أنها تنطبق بصرف النظر عن االتفاقيات األساسية الثمان

بموجبها، ومع استثناءات محدودة للغاية، بغض النظر  األفراد توظيفالتي يتم  نوع االتفاقات التعاقدية )إن وجدت(

 (.706، الصفحة 2016)كريتون وماك كريستال،  قطاع االقتصاد الذي يعملون فيهعن 

منظمة العمل الدولية أنه ينبغي أن يكون لألشخاص المعينين بموجب اتفاقات  اإلشراف فيهيئات  رتواعتب . 90

كتب العمل ة النقابية )مللجنة الحري ا  وفقو. مستخدمين أم الالحق في التنظيم بغض النظر عما إذا كانوا  ،التدريب

 :(394أ، الفقرة 2018، الدولي

، أي تأثير أو غير ذلك بصفة متتلمذين، العمال مع صاحب العمل بموجبهوضع الذي يعمل ال ينبغي أن يكون لل

 ا.مات العمال والمشاركة في أنشطتهعلى حقهم في االنضمام إلى منظ

، (234صفحة ال، 2011)لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  هتالحظ على حد ماو . 91

وهي مكفولة في  ،في قانون العمل والضمان االجتماعي الحديثسمة دائمة  للمتتلمذين"أصبحت التغطية الكاملة 

من توصية  "2")أ(2الفقرة فإّن ، وبالتالي مثال  ". حسب مقتضى الحالاتفاقيات العمل الدولية الحديثة،  جميع

ن العامليتغطية "جميع العمال في ن نيتها تعبر ع( 200)رقم  2010روس نقص المناعة البشرية واإليدز، في

األشخاص الخاضعون للتدريب، بمن ...  ن فيهملترتيبات وفي جميع أماكن العمل، بمجميع األشكال أو ابموجب 

 :متتلمذينإشارات إلى الالتالية  الصكوك، تتضمن ". وبالمثلوالمتتلمذون فيهم المتمرنون

  ،دريب، ( تشير صراحة إلى أّن "األشخاص الضالعين في الت190)رقم  2019اتفاقية العنف والتحرش

، مشمولين في الحماية التي يوفرها الصك "بمن فيهم األشخاص الضالعون في التدرب والتلمذة الصناعية

 ((؛1)2)المادة 
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  ،)( تتطلب نظاما  لتفتيش العمل ينطبق على المنشآت 129)رقم  1969اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة

 (؛4دة الزراعية "التي يعمل فيها مستخدمون أو متدربون" )الما

  تشير إلى "موظفي الخدمة العامة  (168)رقم  1988النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، اتفاقية

 ؛((1)11والمتمرنين" )المادة 

  ،تطلب أن يجري توسيع نطاق التشريع الوطني ليشمل  (121)رقم  1964اتفاقية إعانات إصابات العمل

 ((.1)4المستخدمين، بمن فيهم التالميذ الصناعيون" )المادة إعانات إصابات العمل بالنسبة إلى "جميع 

، 2014) المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أوضحتها لجنة الخبراءمن المهم إبراز نقطة مبدأ ، وأخيرا   . 92

 (:188الفقرة 

جنة أن ، ترى اللوي عن العمل ذي القيمة المتساويةإذ تشير إلى المبدأ الشامل المتمثل في األجر المتسا

 إال في الحاالت التيبمعدل متباين  يتلقوا أجرا  ب ال ينبغي أن أو التدر التلمذة الصناعيةاألشخاص المشمولين بعقود 

، يجب أن تكون كمية ونوعية العمل المنجز بشكل عاموتدريبا  فعليا  خالل ساعات العمل في مكان العمل. فيها يتلقون 

 المدفوع.في تحديد األجر  حاسمينالعاملين ال

، كما هو شائع بالفعل في النظم الوطنية أجر المتتلمذينون هناك ما يبرر انخفاض ، في حين أنه قد يكومن ثم . 93

 المعدل بحجم العمل المنجز ونوعيته.تدني ، ينبغي ربط (2-6-3)انظر القسم 

 قرارات مؤتمر العمل الدولي 2-1-7

من أجل ستنتاجات بشأن المهارات الالزمة وا ا  قرار( 2008والتسعين ) السابعةعتمد المؤتمر في دورته ا . 94

برامج التلمذة الصناعية " من االستنتاجات على أنّ  64تنص الفقرة وتحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية. 

والتدرب والتدريب والتمرن هي وسائل فعالة لوصل المدرسة بعالم العمل لفائدة الشباب، وذلك عن طريق تمكينهم 

اب التجربة في العمل إلى جانب التدريب التقني والمهني. ويساعد هذا في التغلب على افتقارهم إلى تجربة من اكتس

 تطويرالشركاء االجتماعيين إلى تعزيز  30تدعو الفقرة ". ومحاولتهم الحصول على وظيفة أولى العمل عند

ة، تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما العمالة بأساليب مهمة عديدنمو المنشآت المستدامة والمهارات من أجل 

 يلي:

... 

 توفير التلمذة الصناعية واالرتقاء بنوعية التعلم واإلقرار بالمهارات التي يكتسبها التالميذ المهنيون؛ (ه)

جعل التدريب في مكان العمل متيسرا  للعمال متى وحيثما يكونون مستعدين لذلك وجعل فرص التعلم والتلمذة  )و(

 .ل متاحة على قدم المساواة للنساءمكان العمالصناعية في 

أزمة عمالة الشباب: دعوة ( قرارا  واستنتاجات بشأن 2012) الواحدة بعد المائةاعتمد المؤتمر في دورته و . 95

التعليم، التدريب والمهارات، االنتقال  -القابلية لالستخدام وفي االستنتاجات، تحت باب ". إلى اتخاذ اإلجراءات

أن تنظر إلى الحكومات  26وتدعو الفقرة  27إشارات عديدة إلى التلمذة الصناعية. "، تردلى العملمن المدرسة إ

 يلي:  عدة أمور منها ما جديا  في

... 

تحسين الروابط بين التعليم والتدريب وعالم العمل من خالل الحوار االجتماعي بشأن عدم تناسق المهارات  )ب(

ق العمل وتعزيز التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين، بما في ذلك وتوحيد الكفاءات استجابة الحتياجات سو

 التلمذة الصناعية وغيرها من خطط اكتساب الخبرة المهنية والتعلم أثناء العمل؛

... 

ليم استكمال التعلم في مكان العمل من خالل التع" 1الصناعية وأنواعها من خالل: "تحسين نطاق التلمذة  )د(

ون على االرتقاء بالمهارات التدريبية لكبار الحرفيين والمدربين الذين يشرف "2منهجية؛ "المؤسسي األكثر 

تعزيز " 4الكتابة ومهارات كسب الرزق؛ "إدراج التدريب على تعلم القراءة و" 3التالمذة الصناعيين؛ "

المجموعات مشاركة المجتمعات المحلية، السيما في مجال استحداث المزيد من المهن لصالح الشابات و

 المستضعفة األخرى من الشباب؛

                               
العمل وصول الشباب إلى االستنتاجات المتعلقة بتعزيز سبل من  34على قيمة التلمذة الصناعية في الفقرة  أنّصب التشديد كذلك  27

 (.2005، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثالثة والتسعين )الالئق

https://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/resolutions_en.pdf
https://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/resolutions_en.pdf
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من خطط اكتساب خبرة مهنية، بما في ذلك من خالل  ذلك وغيروالتمرن تنظيم ورصد التلمذة الصناعية  )ه(

 .ية وأال تستبدل العمال النظاميينإصدار الشهادات، من أجل ضمان أن تقدم تجربة تعلم فعل

المناقشة المتكررة الثانية تاجات بشأن ( قرارا  واستن2014ة )بعد المائ الثالثةاعتمد المؤتمر في دورته و . 96

م المتواصل استحداث قاعدة معارف وتوفير المشورة بشأن نُظم فعالة للتعل" عن العمالة، طلب فيها من المكتب

 ". ونُظم التلمذة الجيدة

 توصية ومبادرة اليونسكو 2-2

ة )اليونسكو( توصية المتحدة للتربية والعلم والثقاف منظمة األمماعتمدت  ،2015في تشرين الثاني/ نوفمبر  . 97

وتضمن القسم المتعلق بعمليات التعلم عددا  من اإلشارات إلى  28التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. بشأن

 التلمذة المهنية، على النحو التالي:

... 

لتدريب أثناء الخدمة والممارسات ينبغي تعزيز التعلم في موقع العمل بمختلف أشكاله، بما في ذلك ا  .30

المهنية غير المدفوعة األجر لغرض التدريب والتلمذة المهنية والتدريب المهني الداخلي. وينبغي تعزيز نوعية التعلم 

 في موقع العمل واستكماله عند االقتضاء بالتعلم المؤسسي وغيره من أشكال التعلم.

جودة التلمذة المهنية المؤلفة من العمل والتعلم المؤسسي من ينبغي للسياسات العامة أن تعزز وتيسر   .31

خالل الحوار االجتماعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة الشباب على تطوير معارفهم 

 ومهاراتهم وكفاءاتهم واكتساب الخبرة في العمل.

ي في إطار االقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ينبغي تشجيع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهن  .32

من خالل التلمذة المهنية التقليدية الجيدة في المؤسسات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر والمشروعات 

 المنزلية عن طريق إشراك األطراف المعنية في المناطق الريفية والحضرية.

التقني والمهني  ني بالتعليم والتدريب في المجالمع شرعت اليونسكو في إنشاء فريق مشترك بين الوكاالتو . 98

والبرامج السياسية المعارف والتنسيق الفعال ألنشطة المنظمات الدولية المشاركة في المشورة  تقاسملتعزيز 

 بين حين وآخر.  التلمذة الصناعيةتعالج  ،العمل فيلتعلم بشأن الجنة عمل هذا الفريق  أنشأو 29.بحوثوال

 جموعة العشرينممبادرة  2-3

، على 2016عام في اعهم المعقود في بيجين وافق وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في اجتم . 99

 :جملة أمور منها( من خالل 2016اعية )مجموعة العشرين، وتنوع التلمذة الصن ونوعيةزيادة عدد 

  ؛التلمذة الصناعيةتحديد أهداف وطنية لتطوير وتوسيع وتحسين برامج 

  في تصميم وتطوير إشراكا  كامال  إشراك الشركاء االجتماعيين "عن طريق  التلمذة الصناعيةجودة رفع

 ؛عنصر تدريب قوي قائم على العمل" وضمان التلمذة الصناعيةوتقديم 

  ؛المهاراتفي وتلك التي تعاني من نقص ، وخاصة في القطاعات الناشئة التلمذة الصناعيةتشجيع برامج 

  من خالل إظهار الصغيرة والمتوسطة المنشآت، وال سيما للمنشآتالتلمذة الصناعية أكثر جاذبية جعل ،

تقاسم وتشجيع  المثبطات القانونية والتنظيميةومعالجة رات في برامج التلمذة الصناعية احتياجاتها من المها

 ؛ت العامةومقدمي الخدمات والسلطا المنشآتبين فيما  التكاليف على نحو كاٍف/ مناسب

  بما في ذلك األجور المناسبة وتغطية ظروف عمل وتدريب جيدة التلمذة الصناعيةر برامج توفأن ضمان ،

 ؛تينواحترام السالمة والصحة المهني الضمان االجتماعي

  من خالل إعانات الدخل وائتمانات  المستضعفةتحسين" الوصول إلى التلمذة الصناعية الجيدة للفئات

 "؛كلفة وفرص العمل المالئمة لألسرةبرامج ما قبل التلمذة الصناعية ورعاية األطفال معقولة التالتدريب و

  ؛والمدارس المهنية قطاعات األعمالتعزيز الشراكات بين 

                               
 .2015، توصية بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني: اليونسكو  28

 2019June  16accessed [ cooperation-interagencylife/-and-work-https://en.unesco.org/themes/skills[.  انظر:  29

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/themes/skills-work-and-life/interagency-cooperation
https://en.unesco.org/themes/skills-work-and-life/interagency-cooperation


 إطار من أجل التلمذة الصناعية الجيدة

ILC.110/IV/1 24 

  تعلم ، بما في ذلك من خالل االعتراف بالوى التلمذة الصناعية غير الرسميةمستب لالرتقاءدعم البرامج

 ؛إلضافيالسابق والتدريب ا

 بما في ذلك من خالل التعاون التقني على المستوى العالميالجيدة  التلمذة الصناعية" نشر مفهوم ،

 والمبادرات اإلقليمية".

ال في مجموعة نقابات العمال وقطاع األعمل بيان مشترك 2-4
 الجيدة لتلمذة الصناعيةل العناصر الرئيسية عن العشرين

العمال في مجموعة العشرين( ومنظمات أصحاب العمل )قطاع األعمال  منظمات العمال )نقاباتاهمت س . 100

المعنية بالعمالة فيما يتعلق بالتلمذة ، مجموعة العشرينفرقة العمل في أعمال بنشاط في  في مجموعة العشرين(

لصناعية. ودعت الدول األعضاء في مجموعة العشرين إلى إقرار اإلجراءات الرامية إلى تعزيز التلمذة ا ،الصناعية

للتلمذة على العناصر الرئيسية التالية  ت، اتفقأصحاب العمل العالميةمنظمات بالتعاون مع منظمات العمال وو

 إلنجاحعلى المبادئ التالية  معا   توشدد (2013االتحاد الدولي لنقابات العمال، ( 2013 في عام الصناعية الجيدة

 :التلمذة الصناعية

 تتناسب  ،العمالمنظمات العمل و أصحابة مشتركة بين الحكومات ومنظمات يجب أن تكون هناك مسؤولي

 الوطنية؛ الظروف مع

 شرطهي دوافع عالية ومعدات حديثة، يتمتعون بالمدارس المهنية عالية الجودة التي تضم معلمين مؤهلين و 

 ال غنى عنه للتعلم الفعال؛

 للبالغين النازحين الذين  ا  ، ليس فقط للشباب ولكن أيضالتلمذة الصناعيةفعالة في  مدخالتأن تتوفر  ينبغي

مهاراتهم لتلبية االحتياجات المتطورة ب االرتقاءجديد أو يحتاجون إلى  قطاعيحتاجون إما إلى االنتقال إلى 

 ؛لقطاع األعمال

 ى أنها التلمذة الصناعية، بحيث ينظر إليها بشكل إيجابي عل الرتقاء بمركزتطوير استراتيجيات ل ينبغي

 ؛مرٍض  مسار مهني يؤدي إلىطريق 

  الوطنية؛ اتوالممارس القوانينإلى ترتيبات تعاقدية خاصة بها تتفق مع  التلمذة الصناعيةتحتاج أنظمة 

 في مكان العمل؛ التلمذة الصناعية نُظمأن تتركز  يجب 

  ؛أهداف المساواة بين الجنسين التلمذة الصناعيةينبغي أن تعكس برامج 

 أن تشجع التلمذة الصناعية روح المبادرة واالبتكار من خالل تطوير المهارات. نبغيي 

، بما بالتلمذة الصناعية ذات صلةأصحاب العمل في مبادرات أخرى منظمات شاركت منظمات العمال وو . 101

 :في ذلك ما يلي

  الدولية ألصحاب العمل  تحت رعاية المنظمة 2012الشبكة العالمية للتلمذة الصناعية، التي أنشئت في عام

   30ي؛منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادوومنظمة العمل الدولية 

  مشروعUnions4VET  الذي ترعاه وزارة التعليم والبحث الفيدرالية األلمانية ويشمل اآلن منظمات

  31ألمانيا. إلى جانبريقيا، العمال من كوستاريكا واليونان وإيطاليا والتفيا والبرتغال وسلوفاكيا وجنوب أف

 األطر اإلقليمية 2-5

عدة مبادرات منها  أنشأ ودعم ولقدكان االتحاد األوروبي نشط ا بشكل خاص في تشجيع التلمذة الصناعية.  . 102

، اعتمد مجلس 2018مارس آذار/ في و. 2017في عام  أّسسالذي  32،تحالف األوروبي للتلمذة الصناعيةال

ؤيد بعض السمات المحددة ي 33،ةالفعالو للتلمذة الصناعية الجيدةبشأن إطار عمل أوروبي االتحاد األوروبي توصية 

معايير التعلم  وتشمل .التلمذة الصناعية الجيدة والفعالة المعايير من أجل ( ويقترح مجموعتين من20)الفقرة 

                               
 2019June  10[accessed  global.org-http://www.gan[.  انظر:  30

 2019June  10d [accesse vet.de/en/4https://www.unions[.  انظر:  31

 =2019June  10accessed [ &langId=en1149https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId[.  انظر:  32

، الوثيقة 2018آذار/ مارس  15، الصادرة بتاريخ بشأن إطار عمل أوروبي للتلمذة الصناعية الجيدة والفعالة المجلستوصية انظر   33

2018/C 153/01. 

http://www.gan-global.org/
http://www.gan-global.org/
https://www.unions4vet.de/en/
https://www.unions4vet.de/en/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0502%2801%29
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مل؛ الدفع و/أو التعويض؛ : اتفاق مكتوب؛ نتائج التعلم؛ الدعم التربوي؛ عنصر مكان العما يلي وظروف العمل

طار التنظيمي؛ : اإلما يلي تغطي معايير شروط اإلطاروظروف العمل والصحة والسالمة. حماية اجتماعية؛ 

واستثارة المهني  في المسار اإلرشاد والحراك؛مرنة المسارات ال ؛؛ دعم الشركاتإشراك الشركاء االجتماعيين

 .تلمذينالمتوتتبع  الجودةضمان  ؛ الشفافية؛الوعي



 

27 ILC.110/IV/1 

 3الفصل 

  الصناعية للتلمذة ةالوطني ةالتنظيمي األطر

يدرس هذا الفصل العناصر المتنوعة في األطر التنظيمية الوطنية للتلمذة الصناعية، وهي: أنواع ومستويات  . 103

لمقدمة التنظيم؛ وظائف الهيئات التنظيمية؛ معايير التدريب؛ التمويل؛ حقوق المتتلمذين في العمل وأنواع الحماية ا

 لهم؛ الشروط بالنسبة إلى الجهات أو الكيانات كي توفر أو تدعم برامج التلمذة الصناعية؛ عمليات الرصد والتقييم.

ويتميز كل إطار تنظيمي وطني بأنه فريد من نوعه ويعكس الظروف المحلية. وال بد من إيجاد توازن متقن  . 104

ة في االستثمار في هذه العملية من جهة، وضرورة بين ضرورة ضمان توفر الرغبة لدى مختلف أصحاب المصلح

 ضمان توفر التنظيم المناسب للنظام من جهة أخرى.

 أنواع ومستويات التنظيم 3-1

إن نظم التلمذة الصناعية الوطنية مدعومة عادة بشكل من أشكال النصوص القانونية. وقد ينص عليها  . 105

 34ن التالية:تشريع يعنى تحديدا بهذا الموضوع، على غرار القواني

  في الجزائر؛ 1981 التمهينقانون 

  ( في األرجنتين؛2008) 26.390قانون التلمذة الصناعية ونظام التوجيه المهني رقم 

  ( في البرازيل؛2000) 10097قانون التلمذة الصناعية الجديد رقم 

 ( في الهند؛1961قانون المتتلمذين ) 

 ( في إ1967قانون التدريب الصناعي )يرلندا؛ 

 ( في إسرائيل؛1953قانون التلمذة الصناعية ) 

 ( في جامايكا؛1954قانون التلمذة الصناعية ) 

 ( في موريشيوس؛1968قانون التلمذة الصناعية ) 

 ( في المغرب؛2000قانون التدرج المهني ) 

 ( في نيوزيلندا؛1992قانون التدريب الصناعي والتلمذة الصناعية ) 

 ( في باكستان؛2017مذة الصناعية )قانون التل 

 ( في ساموا؛2014قانون التلمذة الصناعية ) 

 ( في سري النكا؛1971قانون التلمذة الصناعية الوطنية ) 

  في تركيا؛ 3308قانون التلمذة الصناعية والمهن رقم 

 ( في الواليات المتحدة؛1937قانون التلمذة الصناعية الوطنية ) 

                               
 عدلت بعض هذه القوانين بصورة دورية.  34
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  35( في زامبيا.1965الصناعية )قانون التلمذة 

وفي بعض البلدان، تنظ م التلمذة الصناعية باعتبارها جزءا من إطار أوسع للتعليم وللتدريب المهنيين، وفيما  . 106

 يلي بعض األمثلة:

 ( في ألمانيا؛2005قانون التدريب المهني ) 

 ( في إندونيسيا؛2003قانون القوة العاملة ) 

 ( في لكسمبرغ؛2008تدريب المهنيين )قانون إصالح التعليم وال 

 ( في هولندا؛1995قانون البالغين والتدريب المهني ) 

 ( في النرويج؛1998القانون المتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي ) 

 بشأن عمالة الشباب في باراغواي؛ 4.951/13 القانون رقم 

 ( في تونس2008قانون التكوين المهني ). 

في قانون عمل البلد، كما هو الحال في البلدان  ، يمكن أن يكون األساس القانوني موجودا  ومن ناحية أخرى . 107

 التالية:

  في بنغالديش؛ (2006(قانون العمل 

 ( في جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات؛1939قانون العمل العام، المرسوم السامي ) 

 ( في نيجيريا.2004قانون العمل ) 

انين األساسية المتعلقة بالتلمذة الصناعية اعتماد قواعد تابعة لها. ففي ألمانيا على سبيل كذلك، تتطلب القو . 108

في حين  36،المثال، اعتُمدت العديد من األحكام والمناهج اإلطارية من أجل التلمذة الصناعية المتعلقة بمهن محددة

  37تعنى صكوك منفصلة بمسائل أخرى على غرار تدريب المدربين داخل الشركة.

وفي سياق أوسع، فإن الصكوك القانونية المعنية بتنفيذ المبادرات السياسية األخرى، مثل أطر الجودة  . 109

الوطنية، قد يكون لها أيضا  أثر غير مباشر على جوانب مختلفة من التلمذة الصناعية. وعلى سبيل المثال، أنشئت 

ويضطلع إطاره  2008لعام  67الوطني رقم  هيئة المؤهالت في جنوب أفريقيا في سياق قانون إطار المؤهالت

الفرعي المتعلق بالمؤهالت المهنية بدور أساسي في اعتماد المؤهالت المرتبطة بالتلمذة الصناعية والتعليم 

 38.المهني

وعموما ، تشير القوانين إلى برامج التلمذة الصناعية المنفذة على المستوى الوطني، لكن برامج التعليم  . 110

يين في بلدان معينة، ويشمل ذلك التلمذة الصناعية، تؤول إلى العمل على مستوى اإلقليم أو المقاطعة. والتدريب المهن

بمسؤولية التلمذة الصناعية، لكن ما يعرف ببرنامج  ةففي كندا مثال ، تضطلع المقاطعات والمناطق الثالث عشر

 39مهنة مختلفة. 56يبلغ  الختم األحمر يضع معايير وطنية مشتركة بشأن التلمذة الصناعية لما

                               
قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بقوانين العمل الوطنية  يمكن االطالع على معظم التشريعات المشار إليها في التقرير في  35

. والمعلومات المقدمة في هذا الفصممل بشممأن نظم التلمذة الصممناعية مسممتمدة NATLEX، والضمممان االجتماعي وحقوق اإلنسممان المعنية

قاعدة البيانات األوروبية ؛ ILO, 2019c; Fazio et al., 2016; Smith and Kemmis, 2013؛ أ2017: مكتب العمل الدولي معا  من

Cedefop لصناعيةبشأن برامج التلمذة ا. 

 : انظرمن أجل االطالع على ترجمات باللغة االنكليزية واإلسبانية لمجموعة مختارة من القوانين والمناهج اإلطارية،   36

https://www.bibb.de/govet/de/54899.php [accessed 10 June 2019]. 

 ع على نص القانون )باللغة األلمانية(، انظر:من أجل االطال  37
https://www.gesetze-im-internet.de/ausbeignv_2009/ [accessed 10 June 2019]. 

 انظر:   38
https://www.fpmseta.org.za/downloads/QCTO_OQSF_Policy_Version_25_02_2013.pdf [accessed 4 Aug. 2019]. 

 2019June  10[accessed  systems/-regulatory-apprenticeship/101-nticeshipfca.org/appre-http://caf[.انظر:    39

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://www.bibb.de/govet/de/54899.php
https://www.gesetze-im-internet.de/ausbeignv_2009/
https://www.fpmseta.org.za/downloads/QCTO_OQSF_Policy_Version_25_02_2013.pdf
http://caf-fca.org/apprenticeship-101/apprenticeship-regulatory-systems/
http://caf-fca.org/apprenticeship-101/apprenticeship-regulatory-systems/
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 التنظيميةالهيئات  3-2

 الوطنية والقطاعية السلطات 3-2-1

لدى العديد من البلدان منظمات تؤدي دورا  تنظيميا  بشأن التلمذة الصناعية على مستوى القطاع أو بين  . 111

 القطاعات.

ب قانون الجمهورية )رقم وفي الفلبين، يُطلب من هيئة التعليم التقني وتطوير المهارات، التي أنشئت بموج . 112

، أن تدمج برامج تطوير المهارات وتنسقها وترصدها ويتوخى منها إصالح برنامج التلمذة 1994( في عام 7796

 40.الصناعية وإشراك القطاع المعني في التدريب على المهارات وصياغة خطة مهارات على المستوى الوطني

دريب المهني والمشورة المهنية، المنشأ بموجب قانون وفي فرنسا، يتولى المجلس الوطني للتوظيف والت . 113

 ، المسؤولية رسميا  عن إعداد جملة أمور منها:2014التدريب المهني والتوظيف والديمقراطية االجتماعية عام 

  استراتيجية متفق عليها من أجل تعزيز التنفيذ المنسق لخدمات المشورة والتدريب المهني والتلمذة الصناعية

 اج والتوظيف واالحتفاظ بالوظائف؛واإلدم

 تقييم السياسات على نحو سنوي وإدارة الوكاالت المكلّفة بتحصيل ضريبة التلمذة الصناعية ودفعها؛ 

 .برنامج مدته ثالث سنوات من أجل تقييم السياسات العامة في هذا المجال وضمان تنفيذها في الوقت ذاته 

القطاع أيضا . وتؤدي هذه الهيئات، المسماة أحيانا  مجالس مهارات وتعمل الهيئات التنظيمية على مستوى  . 114

أساسيا  في تصميم وتنفيذ سياسات تطوير المهارات، سواء فيما يتعلق ببرامج التعليم والتدريب  القطاع، دورا  

 و كليهما معا .أ -المهنيين األولية، وتحديدا  التلمذة الصناعية، أو برامج التعليم والتدريب المهنيين المتواصلة 

وفي جنوب أفريقيا، تسعى سلطات التعليم والتدريب القطاعية، المنشأة في األساس عقب اعتماد قانون  . 115

، إلى تطوير مهارات القوة العاملة في جنوب أفريقيا بغية تحسين اإلنتاجية في 1998تطوير المهارات في عام 

جه التحديد، إطارا  مؤسسيا  من أجل وضع خطط وتقدّم على و  41مكان العمل وقدرة المنشآت على التنافس.

المهارات القطاعية وتنفيذها وتوافق على خطط مهارات مكان العمل وتقارير التدريب وتعد برامج تعليمية وتسجل 

االتفاقات وتشرف على إدارة الصناديق القطاعية من أجل دعم برامج التدريب وتحدد الوظائف المهنية )مكتب 

 (.141، الصفحة ه2017العمل الدولي، 

وفي البرازيل، فإن اإلدارة الوطنية للتدريب الصناعي هي مثال على هيئة مهارات قطاعية. وفي الدانمرك،  . 116

عام يوفره المجلس الوطني لتعليم البالغين  إطارتضع لجان مهنية قطاعية المحتوى المفصل لبرامج التدريب ضمن 

فهي تنظم مدة البرامج وهيكليتها وأهدافها وتقييمها وتوزيع التعلم  وتدريبهم المتواصل. وعلى وجه أكثر تحديدا ،

أثناء العمل والتعلم خارج العمل. وفي ضوء التطورات في سوق العمل، يمكن أن تقترح إطالق دورات تدريبية 

جديدة أو إنهاء دورات قائمة. وهي مسؤولة أيضا  عن ترخيص المؤسسات التدريبية )اتحاد نقابات العمال 

 (.26، الصفحة 2014ألوروبية/ منظمة يونيون ليرن، ا

 يناالجتماعي الشركاءة مساهم 3-2-2

قاعات  تربطإن أحد عوامل نجاح التلمذة الصناعية هو الحوار االجتماعي. فتنجح التلمذة الصناعية ألنها  . 117

سواء فيما يتعلق الدراسة بالتدريب في مكان العمل وألنها تستفيد من خبرة أصحاب العمل والعمال على حد 

 بالتدريب المطلوب وطريقة تقديمه. 

وأظهرت التجربة أنه من أجل تحقيق الحوار االجتماعي وجعله بنّاء ال بد من توفّر عدة شروط منها الشروط  . 118

 التالية:

  ويمكنها الوصول إلى  وتتمتع بالقدرة التقنيةمنظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل قوية ومستقلة

  ؛لمشاركة في الحوار االجتماعيلاسبة المعلومات المن

                               
 /2019June  10[accessed  10http://www.tesda.gov.ph/About/TESDA[.انظر:    40

 انظر:   41
https://nationalgovernment.co.za/units/view/199/agricultural-sector-education-and-training-authority-agriseta 

[accessed 10 June 2019]. 

http://www.tesda.gov.ph/About/TESDA/10
http://www.tesda.gov.ph/About/TESDA/10
https://nationalgovernment.co.za/units/view/199/agricultural-sector-education-and-training-authority-agriseta
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  السياسيان من جانب جميع األطراف للمشاركة في الحوار االجتماعي؛ وااللتزاماإلرادة  

  المتمثلة في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ األساسيةاحترام الحقوق 

 42المؤسسي المناسب. الدعم 

( أن 2013)فازيكاس وفيلد،  التنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون وكذلك، أكدت دراسة أجرتها  . 119

أمر حاسم من  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمشاركة الشركاء االجتماعيين على مستوى بلدان 

 أجل تحسين وضع السياسات وتنفيذها وضمان أن تلبي البرامج المهنية احتياجات المنشآت واالقتصاد والطالب.

سياق التعليم والتدريب المهنيين، وتحديدا  التلمذة الصناعية الجيدة، يجري الحوار االجتماعي في وضمن  . 120

 المقام األول من خالل هيئات ثالثية وثنائية على المستويين الوطني والقطاعي، ومن خالل المفاوضة الجماعية.

 الوطني والقطاعي المستويينالهيئات الثالثية والثنائية على  3-2-2-1

في العديد من البلدان، يكون الشركاء االجتماعيون أعضاء رسميين في اللجان الثالثية للتعليم والتدريب  . 121

 المهنيين العاملة على المستوى الوطني والمعنية بجوانب متنوعة من تصميم وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية.

ب الصناعي، المسؤول عن جملة أمور والشركاء االجتماعيون في كينيا ممثلون في المجلس الوطني للتدري . 122

منها: اإلشراف على صناديق رسوم التدريب؛ استعراض النظم وصيانتها من أجل إجراء عمليات التقييم فيما يتعلق 

 43بالحرف والمهن؛ منح شهادات الجدارة والكفاءة لكل شخص يلتحق بعمليات التقييم تلك.

فريقيا ممثلة في عدد من الهيئات الثنائية المعنية منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في جنوب أو . 123

بجوانب مختلفة من سياسة التعليم والتدريب المهنيين، وهي: هيئة المهارات الوطنية، التي تقدم المشورة إلى وزارة 

العمل بخصوص سياسة واستراتيجية المهارات وتنفيذها؛ هيئة المؤهالت في جنوب أفريقيا، التي تشرف على 

المؤهالت الوطني وتنفيذه؛ مجلس جودة الحرف والمهن، المسؤول عن اإلشراف على تصميم  وضع إطار

 (.20، الصفحة ه2017المؤهالت المهنية وتنفيذها وتقييمها وتوثيقها )مكتب العمل الدولي، 

هنيين في لجان ثالثية للتدريب والتعليم الم االجتماعيونوفي العديد من البلدان األوروبية، يتمثل الشركاء  . 124

تعنى بالجوانب المختلفة من تصميم السياسات وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية، مثل: الوكالة الوطنية للتعليم 

والتدريب المهنيين في بلغاريا؛ مجلس التلمذة الصناعية في قبرص؛ المجلس الوطني لتعليم البالغين والتدريب 

ريب والتوجيه المهنيين في فرنسا؛ المعهد الفيدرالي للتعليم المتواصل في الدانمرك؛ المجلس الوطني للتوظيف والتد

والتدريب المهنيين في ألمانيا؛ مجلس التلمذة الصناعية في إيرلندا؛ المجلس العام للتدريب المهني في إسبانيا )اتحاد 

 (.2016نقابات العمال األوروبية/ منظمة يونيون ليرن، 

تي تسمى في بعض األحيان مجالس المهارات القطاعية، بدور وعلى المستوى القطاعي، تضطلع الهيئات ال . 125

عن جنوب  1-2-3أساسي في تصميم برامج التلمذة الصناعية وتنفيذها. ويظهر المثاالن المذكوران في القسم 

 أفريقيا والدانمرك تمثيال  بارزا  للشركاء االجتماعيين.

  -الوطني  المستوىاالتفاقات الجماعية على  3-2-2-2
 فاقات بين القطاعاتاالت

في بعض الحاالت، قد يتفاوض الشركاء االجتماعيون بشأن اتفاقات تعليم وتدريب مهنيين على المستوى  . 126

الوطني، تعود بنتائج هامة على التلمذة الصناعية. وتتجسد إحدى هذه الحاالت في االتفاق الوطني الفرنسي بين 

( الذي حدد جملة أمور من بينها نوع األنشطة التي 2013سمبر القطاعات بشأن التدريب المهني )كانون األول/ دي

يمكن أن تمولها هيئات التمويل المشتركة المعترف بها من قبل الدولة وعلى وجه التحديد، الطرق التي يمكن من 

                               
 :  انظر  42

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a [accessed 8 Aug. 2019]. 

 )د(، )كينيا(.5( وهألف)4، المواد 2012قانون التدريب الصناعي،   43

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a
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وحاز هذا االتفاق على أهمية خاصة، فقد أصبح األساس الذي  44الصناعية. التلمذةخاللها تمويل بعض أشكال 

 45ند إليه القانون بشأن التدريب المهني والتوظيف والديمقراطية االجتماعية الذي اعتمد في العام الالحق.است

 االتفاقات الجماعية على المستوى القطاعي 3-2-2-3

اتفاقا   67، أبرم 2015في فرنسا، هناك اتفاقات قطاعية تعنى تحديدا  بموضوع التلمذة الصناعية. وفي عام  . 127

 منها ما يلي: 46،قات فيما يتعلق بسلسلة من المسائل المختلفةمن تلك االتفا

 طبيعة اتفاق التلمذة الصناعية؛ 

 التزامات المتتلمذ والمنشأة؛ 

 تحديد دوره ومهامه وعدد المتتلمذين القادر على اإلشراف عليهم اختيار المدرب المعني داخل الشركة و

د، على توفير حجم عمل مناسب وعالوة للمدرب داخل "تنص بعض االتفاقات، في هذا الصد -وتدريبهم 

 الشركة"؛

  احتماالت جمع بيانات نوعية وكمية عن عدد المتتلمذين واإلنهاء المبكر واإلنجاز الناجح لبرامج التلمذة

 الصناعية وتحويلها إلى اتفاقات دائمة؛

  دفع المنشآت ضريبة التلمذة تمويل برامج التلمذة الصناعية، وعلى وجه الخصوص، الطرق التي تضمن

 الصناعية المستحقة عليها؛

  احتمال تقاسم مسارات التعلم بين منشأتين؛ 

 .مسؤوليات مراكز التلمذة الصناعية واعتمادها، حيثما كان ذلك مالئما ، من قبل القطاع 

 االتفاقات الجماعية على مستوى المنشأة 3-2-2-4

ي شركة طاقة إيطالية متعددة الجنسيات، اتفاقا  مع ثالث منظمات ، وقعت شركة "إينيل"، وه2014في عام  . 128

عمال من أجل إرساء برنامج تلمذة صناعية اختباري يجمع بين التعلم أثناء العمل والتعلم خارج العمل ويفضي 

إلى "دبلوم تقني يشتمل على محتوى نظري يتماشى على نحو أكبر مع االحتياجات الصناعية وتدريب تقني عملي 

يتسم بمواءمة أفضل مع احتياجات عالم العمل". وشمل االتفاق سلسلة من المسائل، بما فيها مدة برنامج التلمذة 

الصناعية واألجر والعطالت واإلجازات المرضية وإنهاء البرنامج ودور المدربين داخل الشركة والصحة 

وبرنامج التدريب المنبثق عنه وااللتزام  والسالمة. وقد أعربت المفوضية األوروبية عن تقديرها لهذا االتفاق

 2017.47بالتلمذة الصناعية، بمنحه جائزة التحالف األوروبي للتلمذة الصناعية المخصصة للمنشآت الكبيرة عام 

 اتفاق التلمذة الصناعية 3-3

ة، يوضح إن اتفاق التلمذة الصناعية المكتوب المبرم بين المتتلمذ والمنشأة أو المعقود عن طريق جهة وسيط . 129

الحقوق وااللتزامات في التلمذة الصناعية، فضال  عن ظروف التدريب والعمل المتعلقة بها )مكتب العمل الدولي، 

ج(. ويوقع عليه أيضا  طرف ثالث، على غرار مؤسسة تعليمية أو تدريبية، إذا سمحت القوانين واللوائح 2019

عادة في التوقيع على االتفاق أحد والديه أو الوصي عليه أو بذلك. وإذا كان المتتلمذ قاصرا ، ينوب عنه  الوطنية

 ممثله القانوني.

  

                               
 انظر:   44

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0013/boc_20140013_0000_0011.pdf [accessed 10 

June 2019]. 

 انظر:   45
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id [accessed 

10 June 2019]. 

 .465و 464، الصفحتان 2016وزارة العمل والتوظيف والتدريب المهني والحوار االجتماعي في فرنسا،   46

لمذين على إنجازاتهم ، وتهدف إلى تقدير الشركات والمتت2016قدمت جائزة التحالف األوروبي للتلمذة الصناعية ألول مرة عام   47

 للمتخصصين )المعلمين والمدربين(. 2017البارزة في تعزيز التلمذة الصناعية؛ وباتت جائزة جديدة تقدم منذ عام 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0013/boc_20140013_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
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وفي العديد من البلدان، بما فيها األرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغالديش وبلجيكا )بمجتمعيها الناطقين باللغة  . 130

لدانمرك وفرنسا وألمانيا الفرنسية والفلمنكية( وبنن والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وا

بيا والنيجر يوالهند وإندونيسيا وإيرلندا وجامايكا وكينيا وجمهورية كوريا ولكسمبرغ ومالوي ومالي والمغرب ونام

ونيجيريا وباكستان والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة وتوغو والمملكة المتحدة، يجب إبرام اتفاق التلمذة الصناعية 

 48.ال نفسها عموما  في هولندا وجنوب أفريقيا، حيث يوقع مزود التدريب أيضا  على االتفاقبصورة كتابية. والح

ويضع العديد من البلدان نموذجا  جاهزا  التفاقات التلمذة الصناعية )على غرار كينيا وجنوب أفريقيا  . 131

 يلي: وسويسرا وجمهورية تنزانيا المتحدة(. وفي المغرب، على سبيل المثال، يشمل االتفاق ما

 هوية األطراف الموقعة على االتفاق وأعمارها وعناوينها؛ 

 مجال نشاط المنشأة المضيفة؛ 

 عدد الموظفين في المنشأة؛ 

 عدد المتتلمذين في المنشأة؛ 

 المهنة أو المؤهالت التي سيتدرب عليها المتتلمذ؛ 

 مدة التلمذة الصناعية؛ 

 فترة االختبار؛ 

 لمتتلمذ بالبقاء خاللها مع المنشأة بعد انتهاء التلمذة الصناعية؛المدة التي يتعهد ا 

  49.الشركةهوية المدرب داخل 

، أو لدى الغرف حيثما تكون موجودةوقد يكون من الضروري تسجيل االتفاق لدى المجالس القطاعية،  . 132

قات التدريب الرسمي، بما المحلية، على غرار النمسا وألمانيا ولكسمبرغ. وفي أستراليا، يجب تسجيل جميع اتفا

ويشترط التسجيل لدى وكالة  50.فيها اتفاقات التلمذة الصناعية، لدى وكالة حكومية في الوالية أو المنطقة المعنية

وفي سويسرا، يتحقق مكتب التعليم  51.أيضا ، في حين أن موافقة الحكومة ضرورية في إندونيسيا حكومية في كينيا

تون من االتفاق ويوافق عليه. وعلى نقيض ذلك، ال يشترط التسجيل في بلدان مثل والتدريب المهنيين في الكان

 (.8الصفحة  ،أ2018الواليات المتحدة )يوروفاوند/ المفوضية األوروبية، 

ويتضمن اتفاق التلمذة الصناعية في سويسرا فترة اختبار تتراوح مدتها بين شهر وثالثة أشهر، من شأنها  . 133

متتلمذ من التأكد من صحة الخيار. وخالل فترة االختبار، يمكن للمنشأة المضيفة أو للمتتلمذ أن تمكن المنشأة وال

على السواء إنهاء االتفاق بتقديم إشعار مسبق من سبعة أيام )المؤتمر السويسري لمكاتب التعليم والتدريب المهنيين، 

2012.) 

 معايير خاصة بالمهنة 3-4

 اسبة للتلمذة الصناعيةاالعتراف بمهن على أنها من 3-4-1

من السمات المميزة للتلمذة الصناعية أنها تهيئ الشخص للعمل في إحدى المهن. ففي بعض البلدان، على  . 134

وتعد الهيئات العامة  52غرار ألمانيا، ينص القانون على أنه يجب على نظام التدريب األولي تحديد المهنة المعنية.

على أنها قابلة للتلمذة الصناعية أي أنها مناسبة للتلمذة  بها رسميا  على هذا األساس قائمة بالمهن المعترف 

                               
 2019June  13[accessed  m/wiol/apprenticeship/hub/psa-http://www.bridge.org.za/knowledge[.انظر:     48

 .13، المادة المتعلق بإنشاء وتنظيم التلمذة الصناعية 00.21القانون رقم   49

  :لتنمية القوة العاملة في غرب أسترالياعلى سبيل المثال، مكتب إدارة التدريب والتلمذة الصناعية   50
https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office [accessed 15 June 2019]. 

 )كينيا(. 11و 6، المادتان 2012قانون التدريب الصناعي،   51

 .1-1-5ي، المادة قانون التدريب المهن  52

http://www.bridge.org.za/knowledge-hub/psam/wiol/apprenticeship/
http://www.bridge.org.za/knowledge-hub/psam/wiol/apprenticeship/
https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office
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وفي النمسا، فإن الهيئة المختصة المعنية، وهي وزارة االقتصاد واألسرة والشباب، ملزمة بإعداد  53الصناعية.

  54.قائمة بالمهن المناسبة للتلمذة الصناعية

المواصفات المهنية وبرامج التلمذة الصناعية بغية  ولكل بلد قوائمه وإجراءاته الخاصة به من أجل تحديد . 135

في  55،مهنة قابلة للتلمذة الصناعية 1300وضع المعايير المطلوبة للمهنة. وفي الواليات المتحدة، هناك ما يقارب 

ن حين أن ألمانيا لديها عدد أقل بكثير من المهن القابلة للتلمذة الصناعية، والعدد في تناقص تدريجي، إذ انخفض م

وفي كندا، حيث لدى كل مقاطعة قوانينها الخاصة بها بشأن المهن  2018.56في  326إلى  2000في  348

حرفة مرصودة  261وفي الهند، هناك  57.مهنة معترف بها 400المرصودة للتلمذة الصناعية والتوثيق، هناك 

 جل التلمذة الصناعية.المعنية من أ اختيارية تحددها القطاعاتحرفة  230تعلنها الحكومة المركزية و

وتقتضي العادة أن يركز برنامج التلمذة الصناعية على حرفة أو مهنة في قطاع بعينه. إال أن الطلب بدأ  . 136

يتزايد على مؤهالت واسعة تضم كفاءات مطلوبة من أجل العمل في مهن من قطاعات مختلفة )مثال ، هناك برامج 

بولي ميكانيك(. كما تلبي بعض برامج التلمذة الصناعية احتياجات تلمذة صناعية متاحة لهندسة المكياترونيك وال

بين  تجمع قطاع وليس احتياجات مهنة محددة، مثل برنامج عمليات الفنادق في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي

حظة الكفاءات التي تتطلبها أربع مهن )التدبير المنزلي واالستقبال وخدمة الطعام والشراب والطبخ(. ويمكن مال

 58النهج ذاته في قطاع الضيافة في أستراليا.

 المهارات ووضع برامج التلمذة الصناعيةمن حتياجات االتقييم  3-4-2

تواجه العديد من البلدان تحديا  في مواءمة المهارات التي تطلبها المنشآت مع تلك التي يقدمها خريجو معاهد  . 137

وكما أشارت المنظمة الدولية ألصحاب العمل، فإن عدم ل الشباب. التعليم والتدريب المهنيين أو الجامعات أو العما

(. 5، الصفحة 2015مواءمة المهارات هو أحد أسباب ضعف فرص العمل )المنظمة الدولية ألصحاب العمل، 

من المهارات،  وتواجه نظم التعليم والتدريب صعوبة أحيانا  في مجاراة التغير السريع في احتياجات عالم العمل

 يجعل المهارات التي يطلبها أصحاب العمل غير متوفرة بصورة دائمة.مما 

وبهدف معالجة الفجوة في المهارات وضمان تلبية نظم التعليم والتدريب الحتياجات سوق العمل، ال بد من  . 138

نوير من المهارات، وطريقة استخدام معلومات سوق العمل بهدف ت فهم طريقة تقييم االحتياجات الحالية والمستقبلية

 تخطيط برامج التلمذة الصناعية وطريقة تقييم الكفاءات التي يكتسبها المتتلمذ وتوثيقها واالعتراف بها كمؤهالت. 

 المهارات وتقييمهامن حتياجات اال استباق 3-4-2-1

يشير مفهوم استباق االحتياجات من المهارات إلى "أنشطة تقييم االحتياجات المستقبلية من المهارات في  . 139

العمل بطريقة استراتيجية وبوسائل متسقة ومنتظمة". وبصفتها أحد عناصر نظام معلومات موسع لسوق  سوق

العمل، فيمكن "تقسيمها إلى عدد من العناصر الرئيسية، وهي: البيانات والطرق واألدوات والقدرة التحليلية 

 (. 3، الصفحة 2015والمؤسسات" )مكتب العمل الدولي، 

من تلك المبادرات عادة: تحديد البيانات واألدوات المعنية؛ تحويل البيانات إلى مؤشرات وللتحديد أكثر، تتض . 140

واتجاهات وسيناريوهات؛ تحليل هذه النتائج؛ إعداد استراتيجيات مع الشركاء االجتماعيين بشكل مباشر؛ إرساء 

ق حوار منظم. وتستخدم ترتيبات تفضي إلى مواءمة االحتياجات من المهارات مع المهارات المعروضة عن طري

 طرق متنوعة من أجل جمع وتحليل البيانات المتعلقة باالحتياجات من المهارات، وتتضمن ما يلي:

                               
قابلة للتلمذة "عند تقرير ما إذا كانت مهنة معينة  ينبغي( على أنه 117)رقم  1962من توصية التدريب المهني، 47 نصت الفقرة  53

عرفة درجة المهارة والمعرفة التقنية النظرية الالزمة للمهنة المعنية؛ مدة التدريب الالزمة الكتساب المهارة والم :مراعاة "،الصناعية

 الالزمتين؛ صالحية تدريب التلمذة الصناعية لتوفير المهارة والمعرفة الالزمتين؛ وضع االستخدام الحالي والمتوقع في المهنة المعنية.

 .7قانون التدريب المهني، المادة   54

 2019June  10[accessed  .pdf1_Attachment28-2016Bulletin_/16https://www.doleta.gov/OA/bul[انظر:  .  55

 انظر:   56
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156901/umfrage/ausbildungsberufe-in-deutschland/ [accessed 10 June 

2019]. 

 2019June  10 [accessed eng.html-1d.1n.1s_c.2d.1seal.ca/trades/tr.-http://www.red[.انظر:    57

 انظر:   58
http://www.apprenticeshipcareers.com.au/Job-Seekers/Career-Profiles/Career-Profiles-Hospitality-Apprenticeship 

[accessed 5 Aug. 2019.] 

https://www.doleta.gov/OA/bul16/Bulletin_2016-28_Attachment1.pdf
https://www.doleta.gov/OA/bul16/Bulletin_2016-28_Attachment1.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156901/umfrage/ausbildungsberufe-in-deutschland/
http://www.red-seal.ca/trades/tr.1d.2s_c.1n.1d.1-eng.html
http://www.red-seal.ca/trades/tr.1d.2s_c.1n.1d.1-eng.html
http://www.apprenticeshipcareers.com.au/Job-Seekers/Career-Profiles/Career-Profiles-Hospitality-Apprenticeship
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  توقعات توظيف كمية حسب القطاع والمهنة، استنادا  إلى وضع نماذج االقتصاد الكلي، ويشار إليها بمصطلح

 "توقعات"؛

 لطاوالت المستديرة والمقابالت مع الخبراء ووضع التصورات طرق نوعية، بما فيها مجموعات التشاور وا

 والرؤية المستقبلية؛

 دراسات استقصائية في المنشآت؛ 

  دراسات تتبعية عن خريجي المدارس/ برامج التدريب ودراسات استقصائية متعلقة باالنتقال من المدرسة

 59.إلى العمل

وعة من المنظمات في استباق االحتياجات من وعلى المستوى الوطني، يمكن أن تشارك مجموعة متن . 141

المهارات، مثل وزارات العمل والتعليم والوكاالت الوطنية للمهارات/ التعليم والتدريب المهنيين والهيئات القطاعية 

ومكاتب اإلحصاء الوطنية وإدارات التوظيف الوطنية ومؤسسات التعليم والتدريب والشركاء االجتماعيين. وتساهم 

 ذه المؤسسات بموارد وخبرات مختلفة ويمكنها بالتالي أن تكمل أدوار بعضها البعض.كل من ه

بلدا  أجرتها منظمة العمل الدولية باالشتراك مع المركز األوروبي  61واستنادا  إلى دراسة استقصائية شملت  . 142

ميدان االقتصادي، تبيّن أن للتنمية والتدريب المهني والمؤسسة األوروبية للتدريب ومنظمة التعاون والتنمية في ال

وزارات العمل تستخدم معلومات تقييم واستباق المهارات في الدرجة األولى من أجل تحديث المعايير المهنية، 

وهي عموما  نقطة البداية للعديد من مبادرات التعليم والتدريب المهنيين والتلمذة الصناعية، ومن أجل تحديد برامج 

بة إلى تنوير سياسة التعليم، فإن وزارات التعليم هي من يستخدم عادة هذه النتائج لتطوير التلمذة الصناعية. وبالنس

(. وسوف 53-50ج، الصفحات 2017المؤهالت والمناهج والتوجيه في المسار المهني )مكتب العمل الدولي، 

 يُستفاض في دراسة هذه العمليات الحقا  في هذه التقرير.

 لصناعية وتوثيقهاوضع برامج التلمذة ا 3-4-2-2

إن المسار الذي يبدأ من تحديد االحتياجات من المهارات في اتجاه تصميم وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية  . 143

ومن ثم وصوال  إلى توثيق كفاءات المتتلمذ، من شأنه أن يكفل تماشي التدريب مع احتياجات المنشآت ويتيح للعمال 

الوة على ذلك، تمنح هذه العملية الشاملة بمشاركة الشركاء الشباب فرصا  أكبر في العثور على عمل. ع

االجتماعيين، ختم الموافقة الضروري من أجل ضمان الجودة. كما أّن نيل المتتلمذ شهادة مؤهالت يتيح له أيضا 

 إمكانية الحراك، أفقيا  أو عاموديا ، إما ضمن سوق العمل وإما نحو تعليم وتدريب أعلى أو الحق.

ة العملية، يمكن أن يشمل إعداد برامج التلمذة الصناعية أربع مراحل: تحليل االحتياجات من ومن الناحي . 144

 المهارات في سوق العمل؛ تحليل مهني؛ وضع معايير مهنية؛ برامج التلمذة الصناعية. 

ت التدريب المهني محورا  لكامل عملية تحويل معلومات االحتياجات من المهارا لوائحوفي ألمانيا، تمثل  . 145

 إلى برامج تلمذة صناعية ومن ثم إلى توثيقها في شهادة؛ وتنص بموجب القانون على ما يلي:

 تعيين المهنة موضوع التدريب؛ 

 مدة برنامج التلمذة الصناعية )ما بين سنتين وثالث سنوات(؛ 

  غة موجزة؛المهارات والمعارف والقدرات النموذجية في المهنة بصي -مواصفات المهنة موضوع التدريب 

  تحديد هيكل المنهج والتقسيم الزمني من أجل تعليم المهارات والمعارف والقدرات  -خطة التدريب العامة

 المطلوبة؛

 .متطلبات االمتحان 

وفي ألمانيا أيضا ، تنقسم عملية إعداد لوائح التدريب المهني إلى ثالث مراحل، وهي كما يلي: تحديد  . 146

إصدار لوائح التدريب. ويضع الشركاء االجتماعيون عادة الضوابط عندما يرون  ضوابطها؛ الصياغة والتنسيق؛

الحاجة إلى استحداث مهنة جديدة أو مراجعة مهنة قائمة. ويقومون بعدها بتقديم مقترح إلى الوزارة المسؤولة عن 

عامة، وهي المعهد إصدار لوائح التدريب. ويعهد بصياغة لوائح التدريب الجديدة إلى وكالة تابعة للسلطات ال

األلماني االتحادي للتعليم والتدريب المهنيين، يدعمه خبراء ترشحهم منظمات الشركاء االجتماعيين الرئيسية. 

                               
لالطالع على سلسلة من األدوات لتحليل المهارات، وضعتها منظمة العمل الدولية والمركز األوروبي للتنمية والتدريب المهني    59

 والمؤسسة األوروبية للتدريب، انظر:
https://www.ilo.org/skills/areas/skills-training-for-poverty-reduction/lang--en/index.htm [accessed 14 June 2019]. 

https://www.ilo.org/skills/areas/skills-training-for-poverty-reduction/lang--en/index.htm
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وتوافق لجنة تنسيق لوائح التدريب والمناهج اإلطارية المتخصصة في التدريب المهني )التي يتعاون فيها االتحاد 

منهج اإلطاري المصاحب لها وتصبح سارية المفعول في البلد بأكمله مع المقاطعات( على لوائح التدريب وال

 (.35-24، الصفحات 2011)المعهد األلماني االتحادي للتعليم والتدريب المهنيين، 

 اشتراطات القبول من حيث السن  3-4-3
 والمؤهالت التعليمية والتعلم المسبق 

وفي  60عاما 14ة صناعية. فالحد األدنى في بنن هو من الشائع تحديد حد أدنى لسن الدخول في برنامج تلمذ . 147

وفي  61عاما (. 18جمهورية تنزانيا المتحدة أيضا  )لكن بالنسبة إلى العمل "في ظروف خطرة" فالحد األدنى هو 

وفي النمسا وبلجيكا )المجتمع  63.عاما   16أما في جنوب أفريقيا فهو  62،عاما  15غانا والمغرب الحد األدنى هو 

عاما  في إنكلترا )المملكة  16عاما ، في حين أنه  15للغة الفرنسية( ولكسمبرغ فالحد األدنى هو أيضا  الناطق با

 سكتلندا. اوإيرلندا والمتحدة( وفرنسا 

، 2016بعض البلدان ال تضع حدا لسن الدخول، على غرار كولومبيا والمكسيك )فازيو وآخرون، و . 148

يدا  شرط إنهاء التعليم المدرسي اإللزامي، قد تفرض بواقع الحال (، غير أن متطلبات الدخول، وتحد35الصفحة 

لسن الدخول، كما في ألمانيا على سبيل المثال. وفي جنوب أفريقيا، يرتبط  الحد األدنى من متطلبات الدخول  حدا  

ل بصفة وفي غانا، ال يمكن للناس التسجي 64.بالسن وإجادة اللغة والمقررات التي أنهاها الطالب في المدرسة

 65متتلمذين إال بعد إنهاء التعليم اإللزامي المنصوص عليه في القانون.

وفي بعض األحيان، على قلّتها، يفرض حد أعلى للسن. ففي أمريكا الالتينية، الحد األعلى لسن الدخول في  . 149

، 2016آخرون، عاما  في البرازيل وشيلي وبيرو على التوالي )فازيو و 29و 25و 24برامج التلمذة الصناعية هو 

(. وفي عالم العمل المتغير بسرعة، يحتاج العمال األكبر سنا  إلى اكتساب مهارات جديدة وإعادة تأهيل 35الصفحة 

مهاراتهم، لذا فإن الحد األعلى للسن هو عائق أمام مشاركة العمال األكبر سنا  في برامج التلمذة الصناعية، وهي 

دان. وهناك أدلة تشير في بعض البلدان إلى ازدياد عدد العمال األكبر سنا  مسألة قيد النظر الفعلي في بعض البل

  66.المسجلين في برامج التلمذة الصناعية

وفي العديد من البلدان، بما فيها البرازيل وألمانيا وسويسرا، تقع مسؤولية تعيين المتتلمذين على المنشأة  . 150

 التي تقدم التلمذة الصناعية.

 المتتلمذين وعدد العمال النسبة بين عدد 3-4-4

في بعض البلدان، توفر اللوائح الوطنية اإلرشاد فيما يتعلق بالنسبة بين عدد المتتلمذين وعدد العمال بوصف  . 151

في المائة.  15و 5ذلك تدبيرا  يكفل اإلشراف والتوجيه الفعالين للمتتلمذ. فمثال ، وضعت البرازيل حدا  يتراوح بين 

 في المائة. 10و 2.5بتة إلى نسبة مرنة تتراوح بين وانتقلت الهند من نسبة ثا

                               
 . 13، المادة لصناعيةالمرسوم بشأن الشروط األساسية وآثار وتدابير اإلشراف على تنفيذ عقود التلمذة ا  60

 .v، صفحة 2017، مكتب رئيس الوزراء، أيلول/ سبتمبر المبادئ التوجيهية الوطنية للتلمذة الصناعية  61

 .6، المادة م التدرج المهنيبشأن إحداث وتنظي 12.00القانون رقم   62

 2019June  13 [accessed hub/psam/wiol/apprenticeship/-http://www.bridge.org.za/knowledge[.انظر:    63

 2019June  13 [accessed hub/psam/wiol/apprenticeship/-http://www.bridge.org.za/knowledge[.انظر:    64

 انظر:    65
National Vocational Training Board (Apprentice Training) Legislative Instrument Apprentice Regulation LI 1151 

of 1978, art. 8 (Ghana). 

يعود إلى حد كبير إلى  2013 -2012والفترة  2010-2009في إنكلترا، كان ارتفاع عدد برامج التلمذة الصناعية ما بين الفترة   66

 (.10، الصفحة 2019عاما  وما فوق )بويل،  25أشخاص تتراوح أعمارهم بين 

https://kazibox.co.tz/wp-content/uploads/2019/05/NATIONAL-APPRENTICESHIP-GUIDELINES.pdf
https://kazibox.co.tz/wp-content/uploads/2019/05/NATIONAL-APPRENTICESHIP-GUIDELINES.pdf
http://www.bridge.org.za/knowledge-hub/psam/wiol/apprenticeship/
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 الحد األدنى والحد األقصى لمدة التلمذة الصناعية 3-4-5

تتفاوت المدة المسموح بها لبرامج التلمذة الصناعية وتحددها التشريعات في بعض األحيان، كما هو الحال  . 152

وفي جنوب أفريقيا، حيث  67،مدة ثالث سنواتفي النمسا، حيث ينبغي أن يدوم برنامج التلمذة الصناعية عادة ل

 68تمتد أغلب برامج التلمذة الصناعية على ثالث أو أربع سنوات.

ويمكن أن تختلف المدة حسب المهنة. ففي المكسيك، يمكن أن تدوم برامج التلمذة الصناعية لمدة سنتين في  . 153

، الصفحة 2016)فازيو وآخرون، قطاع التصنيع، في حين تدوم لمدة سنة أو سنة ونصف في قطاع الخدمات 

(. وقد تختلف المدة أيضا  باختالف مستوى المؤهالت، كما هو الحال في إنكلترا )المملكة المتحدة(، حيث 36

تستغرق فترة التلمذة الصناعية للمستوى الثاني المتوسط في العادة ما بين سنة وسنة ونصف، وسنتين بالنسبة إلى 

ي فرنسا، يمكن أن يدوم اتفاق التلمذة الصناعية ما بين سنة وثالث سنوات، في حين وف 69.المستوى الثالث المتقدم

 أنه قد يدوم في هولندا ما بين سنة وأربع سنوات.

ويمكن أن تشير الحدود المنصوص عليها في التشريعات إلى الحد األدنى للمدة. وال يوجد حد أدنى إلزامي  . 154

ي فإن الحد األدنى المنصوص عليه هو ستة أشهر )المرجع نفسه، للمدة في البرازيل وكولومبيا، لكن في شيل

 (.36الصفحة 

وتشير الحدود أحيانا  إلى الحد األقصى للمدة. ففي المغرب، ال ينبغي أن تتجاوز مدة برامج التلمذة الصناعية  . 155

 71وفي نيجيريا خمس سنوات. 70،ثالث سنوات

لمذة الصناعية أو زيادتها استنادا  إلى الكفاءات ووضعت بعض البلدان بندا  من أجل خفض مدة برامج الت . 156

المكتسبة سابقا  أو التقدم المحرز أثناء التدريب. ففي سويسرا، يمكن خفض المدة إذا اكتسب المتتلمذ مهارات مهنية 

ييم أن في مهنة أخرى. كما يمكن زيادة المدة إذا أظهر التق الصناعيةأولية محددة أو إذا أكمل بنجاح برنامج التلمذة 

المتتلمذ لن يحقق األهداف المرجوة من التعلم أثناء الفترة االعتيادية. ويجب في هذه الحالة أن تلتمس المنشأة 

المضيفة والمتتلمذ موافقة خطية من السلطة المختصة في الكانتون )المؤتمر السويسري لمكاتب التعليم والتدريب 

 (.2012المهنيين، 

 عمل والتعلم خارج العملنسبة التعلم أثناء ال 3-4-6

من السمات المحددة لبرامج التلمذة الصناعية أن مقدار التعلم أثناء العمل أكبر من مقدار التعلم خارج العمل.  . 157

 في المائة، على الرغم من أنها قد تتفاوت على نحو كبير.  50والنسبة عادة أكبر من 

لتعلم خارج العمل سوية في البرازيل وكولومبيا ففي أمريكا الالتينية، يجب توفر التعلم أثناء العمل وا . 158

 66تحدد كوستاريكا نسبة التعلم أثناء العمل )وكوستاريكا والمكسيك وبيرو، على عكس شيلي. ومن هذه البلدان، 

ن ا، الصفحت2016في المائة(، حسب طول مدة برنامج التلمذة الصناعية )فازيو وآخرون،  80في المائة( وبيرو )

 (.121و 9

في  75في المائة وفي إندونيسيا  80ما يتعلق بنسبة التعلم أثناء العمل، بلغت النسبة األدنى في المغرب وفي . 159

 في المائة في ألمانيا. 80-60في المائة في الدانمرك و 70في المائة في النمسا و 80وفي أوروبا، بلغت  72.المائة

التعليم والتدريب، وهي عادة معاهد عامة. وفي أغلب البلدان، يقدم التعلم خارج العمل عن طريق معاهد  . 160

لكن في بعض البلدان، تقدّمه بعض المنشآت الكبيرة أيضا . وبدأت بلدان أخرى اآلن بتقديم التعلم خارج العمل عن 

طريق التعلم عن بعد. ففي البرازيل، يمكن إنجاز التعلم خارج العمل عن طريق التعليم عن بعد في األماكن التي 

                               
 .1-6قانون التدريب المهني، المادة   67

 2019June  9[accessed  hub/psam/wiol/apprenticeship/-http://www.bridge.org.za/knowledge[.انظر:    68

 انظر:    69
https://www.allaboutschoolleavers.co.uk/articles/article/174/how-long-is-an-apprenticeship [accessed 4 Aug. 

2019]. 

 . 4، المادة بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني 12.00القانون رقم   70

 (.1)49، المادة 2004قانون العمل النيجيري،   71

 انظر:   72
https://www.allaboutschoolleavers.co.uk/articles/article/174/how-long-is-an-apprenticeship [accessed 13 June 

2019]. 
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ا أعداد المتتلمذين إلنشاء قاعة دراسية فعلية أو عندما يكون تنفيذها الفوري متعذر بسبب االفتقار إلى ال تكفي فيه

وفي نيوزيلندا، يمكن إنجاز مكّونات التعلم خارج العمل بواسطة التعلم  73هيكل تعليمي مالئم للتلمذة الصناعية.

 عبر االنترنت.

ثناء العمل والتعلم خارج العمل. ففي لكسمبرغ، تتضمن وهناك طرق عدة يمكن بواسطتها تنظيم التعلم أ . 161

برامج التعليم والتدريب المهنيين الثنائية عادة تدريبا  يتراوح بين يوم واحد وأربعة أيام في األسبوع داخل المدرسة 

ت التي وبقية األيام في المنشأة. ويكون حجم التعلم خارج العمل أكبر عادة في السنة األولى ويتضاءل في السنوا

تليها. ومن الممكن أيضا  اعتماد مجموعات تمتد على عدة أسابيع من التدريب بدوام كامل داخل مدرسة ثانوية 

تقنية )تتراوح عادة بين ثالثة وتسعة أسابيع( تتناوب مع مجموعات تمتد على عدة أسابيع من التدريب في منشأة. 

المتتلمذون على طريقة تنظيم التعلم أثناء العمل والتعلم خارج والتدريب و وينبغي أن تتفق المنشآت ومزودو التعليم

 74العمل، بما يتيح للمتتلمذين إنجاز جزئ ي البرنامج.

وفي بعض البلدان، ينفذ التدريب أيضا  في مكان منفصل عن المنشأة المضيفة ومعهد التعليم أو التدريب.  . 162

العمال والشركاء االجتماعيون والمنظمات المختصة ففي سويسرا، تجري المنظمات المهنية )الرابطات المهنية 

األخرى( دورات تدريبية فرعية تكمل التدريب في المنشأة المضيفة والتعليم المقدم في القاعات الدراسية في 

 (.2012المدرسة المهنية )المؤتمر السويسري لمكاتب التعليم والتدريب المهنيين، 

 سار المهنيالتوجيه المهني والمشورة في الم 3-4-7

التوجيه المهني هو مساعدة مقدمة إلى األفراد من أجل حل المشاكل المتعلقة بالخيار المهني واالرتقاء في  . 163

ويساعد األشخاص على اتخاذ  75المهنة، مع إيالء االعتبار الواجب لسمات الفرد والفرص المهنية المتاحة له.

 ات المهنية.الخيار الصحيح بشأن برامج التلمذة الصناعية والمسار

وفي سويسرا، يشّكل التوجيه المهني والمشورة في المسار المهني جزءا  ال يتجزأ من التعليم اإللزامي،  . 164

وتفرد لهما دروس مخصصة. ويمكن للطالب عن طريق "برامج التدريب التمهيدية" قضاء بضعة أيام في منشأة 

س على نحو وثيق مع إدارات متخصصة في بهدف التآلف مع مهنة تستحوذ على اهتمامهم. وتتعاون المدار

المشورة والتوجيه المهنيين يعمل فيها مستشارون محترفون. وتقدم منصات وطنية على االنترنت معلومات عن 

 العديد من المهن والمسارات المهنية )مكتب العمل الدولي، على وشك الصدور(.

 إرشاد المتتلمذين واإلشراف عليهم 3-4-8

التدريب من معلمين ومدربين في مؤسسات التعليم والتدريب المهنيين ومن مرشدين/  يتلقى المتتلمذون . 165

مدربين في المنشآت. وتشترط العديد من البلدان حيازة المعلمين على مؤهالت تعليم عاٍل، وال بد لهم في بعض 

ت وخبرة مهنية في األحيان من أن يحوزوا على مؤهالت تربوية. ويُشترط بمدربي المواد العملية حيازة مؤهال

المجال المعني. والتحدي الذي يواجهه المعلمون والمدربون العاملون في مؤسسات التعليم والتدريب المهنيين هو 

 المحافظة على مهاراتهم وكفاءاتهم مواكبة لكل جديد. 

بلدان التي وبالنسبة إلى التعلم أثناء العمل، فإن وجود مدربين داخل الشركة أمر إلزامي في العديد من ال . 166

وفي الحقيقة غالبا  ما يكون وجود مدرب شرطا  من شروط أهلية المنشآت. ويزداد  -أرست برامج تلمذة صناعية 

المركز األوروبي لتطوير االلتفات إلى الكفاءات التي يحتاجها المدرب من أجل اإلشراف على المتتلمذ بنجاح. )

 (.4-1، الصفحات 2016، التدريب المهني

برامج تدريب للمدربين داخل الشركة، تتألف من أربع وحدات  رابطة دول جنوب شرق آسياان وأعدت بلد . 167

نموذجية تقابلها أربعة مجاالت عمل، وهي: تحليل مهام العمل وتحديد متطلبات التعلم؛ تخطيط التدريب وإعداده؛ 

 شك الصدور(.تنفيذ التدريب؛ تقييم التدريب وتطويره نحو األفضل )مكتب العمل الدولي، على و

  

                               
 2014, Apprenticeship Manual: What you need to know to hire an apprentice (Brazil).انظر:    73

 2016 ,Linking Learning Venues in Luxembourg (Luxembourg).  انظر:  74

 .87التوصية رقم   75
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 نتائج التعلم ومناهجه وتقييمه وتوثيقه 3-4-9

إن استحداث التدريب والتقييم القائمين على الكفاءات يتطلب إيالء اهتمام كبير للقدرة على أداء المهام  . 168

واكتساب الكفاءات التي يحتاجها القطاع من أجل تأدية عمل أو مهنة محددة. ونتائج التعلم هي سمة أساسية في 

 76.م وأطر المؤهالت القائمة على الكفاءات، تلك المستحدثة منها أو في طور االستحداث في العديد من البلداننظ

المركز األوروبي لتطوير التدريب إطار إقليمي ووطني للمؤهالت في أرجاء العالم ) 100ويوجد حاليا  ما يقارب 
داد المناهج استناداً إلى معايير مهنية، من (. ولدى األردن دليل إرشادي من أجل إع2017وآخرون،  المهني

شأنه تنوير عملية استخدام مقاييس الكفاءات واألداء المعمول بها في المعايير المهنية بهدف تحديد نتائج التعلم 
 الصدور(. كومقاييس تقييم المنهاج )مكتب العمل الدولي، على وش

الجودة له هدفان. الهدف األول هو التأكد من أّن  ويشّكل تقييم المهارات وتوثيقها جزءا  من نظام لضمان . 169

المتتلمذين قد اكتسبوا الكفاءات المعنية عند نهاية برنامج التلمذة الصناعية وأنهم باتوا مؤهلين للعمل في مهنة 

بصحتها جهة مانحة معتمدة  محددة. والهدف الثاني هو إثبات أن المتتلمذين قد خضعوا بنجاح لعملية تقييم، أقرت

 بصيغة شهادة أو دبلوم.  -بالتالي أصبحوا مؤهلين الستالم مؤهالت معترف بها و

ونظرا  إلى الطبيعة المزدوجة لبرامج التلمذة الصناعية، فال بد في العادة من تقييم المواد النظرية المستفادة  . 170

وي وجمهورية تنزانيا عموما  خارج العمل والمواد العملية المكتسبة عادة أثناء العمل )على غرار الهند ومال

المتحدة(. وفي بعض البلدان مثل لكسمبرغ، يحتمل أيضا  إجراء تقييم مزدوج، حيث يُستعاض عن إجراءات التقييم 

النظري والعملي بمشروع متكامل صممه ونفذه فريق تقييم مكّون من خبراء اقترحتهم غرف مهنية ومن معلمين 

  77حتهم مدارس ثانوية تقنية.في برامج التعليم والتدريب المهنيين اقتر

وفي بعض البلدان، هناك مراكز تقييم منفصلة من أجل اختبار كفاءات المتتلمذين )مثل مراكز االختبار  . 171

المهنية في مالوي وجنوب أفريقيا(. وفي جنوب أفريقيا، يشترط بالمتتلمذين الخضوع الختبار مهني، وهو تقييم 

ركز مهني معتمد. ويصدر الشهادة المهنية عن مجلس الجودة للحرف عملي اجمالي خارجي ختامي ويشرف عليه م

  78والمهن.

 -وفي المكسيك، يشّكل تقييم التعلم أثناء العمل والتعلم خارج العمل عملية مستمرة تتماشى مع خطة تناوب  . 172

ها جزءا  أي خطة تعلم تشتمل على التناوب بين محطات العمل المتنوعة في مختلف وحدات المنشأة، وتشكل جميع

أسبوعيا ، يصدق عليه المدرب داخل الشركة ويستعرضه المدرب المسؤول عن  من المنهاج. ويقدم المتتلمذ تقريرا  

تقدم المتتلمذ في معهد التعليم والتدريب المهنيين. وبمجرد أن يستوفي المتتلمذ جميع المتطلبات، يمنح شهادة تأهيل 

 (.71و 70لصفحتان ، ا2016ثانوي عالي تقني )فازيو وآخرون، 

 الوصول إلى تعليم وتدريب إضافييناالعتراف بالمؤهالت و 3-4-10

تستخدم البلدان أساليب متنوعة من أجل إتاحة المجال أمام المتتلمذين للحصول على تدريب مهني وتعليم  . 173

ث دورات عاٍل إضافيين، بما في ذلك عن طريق إدماج برامج التلمذة الصناعية في نظام المؤهالت واستحدا

تدريبية مرحلية وفرض امتحانات واختبارات )على سبيل المثال، االعتراف بالتعلم السابق( بهدف تقييم أهليتهم 

 للتسجيل.

وفي لبنان، يمكن لخريجي التلمذة الصناعية والتعليم المهني بعد إتمام تلمذتهم، المباشرة في تعليم تقني  . 174

متحان إضافي في المواد العامة، أو التسجيل في برامج "مايستر" إضافي في البكالوريا المهنية بعد الخضوع ال

وتسمح نظم التعليم في ألمانيا وسويسرا للمتتلمذين الوصول إلى  79.الجامعي في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي غير

ة، الوصول تدريب وتعليم عاليين. وعلى نحو مماثل، يمكن لبعض المتتلمذين في فرنسا، حسب نوع الشهادة المكتسب

إلى التعليم العالي. وفي الدانمرك، ال يستطيع المتتلمذون الوصول مباشرة إلى التعليم العالي؛ غير أنه قد استحدث 

                               
  له.نتيجة التعلم هي بيان واضح على ما سيكون المتتلمذ قادرا  على أداءه عند تأهي  76

 انظر:   77
https://www.apprenticeship-toolbox.eu/standards-matching/examination-certification/91-examination-certification-

in-luxembourg [accessed 15 June 2019]. 

 verification/certification-and-https://www.qcto.org.za/index.php/services/certification.انظر:     78

 db/worldtvetdatabase_lbn_en.pdfhttps://unevoc.unesco.org/wt.انظر:     79

https://www.apprenticeship-toolbox.eu/standards-matching/examination-certification/91-examination-certification-in-luxembourg
https://www.apprenticeship-toolbox.eu/standards-matching/examination-certification/91-examination-certification-in-luxembourg
https://www.qcto.org.za/index.php/services/certification-and-verification/certification
https://www.qcto.org.za/index.php/services/certification-and-verification/certification
https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_lbn_en.pdf
https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_lbn_en.pdf


 الصناعية للتلمذة ةالوطني ةالتنظيمي األطر

39 ILC.110/IV/1 

نوع جديد من التلمذة الصناعية، وهو التلمذة الصناعية في التعليم المهني الثانوي المختلط، التي تمنح شهادة كفاءة 

 ة إضافية.ثانوية عليا عامة بعد اتباع دراس

وبدأت بعض البلدان ببرامج تلمذة صناعية في مرحلة التعليم العالي، بما فيها أستراليا وألمانيا ولكسمبرغ  . 175

 في لكسمبرغ. 5في ألمانيا والمستوى  6وسويسرا والمملكة المتحدة. وتعد شهادة "مايستر" معادلة للمستوى 

 التمويل والحوافز 3-5

رامج التلمذة الصناعية، من المهم بمكان االستفادة من الدعم المستمد من توخيا  لضمان استدامة ونجاعة ب . 176

المنشآت والمتتلمذين والسلطات العامة عن طريق تحسين توعيتهم بما تعود به التلمذة الصناعية من منافع. 

 .4-3-1الصناعية ومنافعها، يرجى الرجوع إلى القسم  التلمذةولالطالع على التفاصيل عن تكلفة 

اوت ترتيبات تقاسم التكلفة في إطار التلمذة الصناعية في أنحاء العالم، لكن النمط المالحظ األكثر شيوعا  وتتف . 177

 في توزيع التكلفة هو كما يلي:

  تتحمل المنشآت تكلفة التدريب أثناء العمل والمدربين والتجهيزات واألجور/ العالوات واشتراكات الضمان

 ؛االجتماعي

 ؛لقاء التدريب بل يتلقون أجرا  أقل من العمال الماهرين ون رسوما  ال يدفع المتتلمذ 

  تمول السلطات العامة التدريب خارج العمل في مؤسسات التعليم والتدريب المهنيين وإدارة خطط وبرامج

التلمذة الصناعية. وقد تقدم أيضا  حوافز إلى المنشآت، على شكل إعانات ومنح مباشرة أو إعفاءات من 

 وعات الضريبية و/أو اشتراكات الضمان االجتماعي.المدف

وتقدم العديد من البلدان حوافز إلى المتتلمذين والمنشآت بغية تعزيز مشاركتهم في برامج التلمذة الصناعية.  . 178

وتشمل الحوافز المقدمة إلى المتتلمذين عادة مواد تعليمية ومخصصات الطعام والتنقل، كما توفر دعما  إضافيا  إلى 

ئات المستضعفة والنساء واألشخاص المعوقين. وتساهم الحوافز المقدمة إلى المنشآت في تخفيف عبء الضريبة الف

عليها وخفض تكاليف التدريب أثناء العمل والحماية االجتماعية بهدف تشجيع المنشآت على االلتزام باللوائح 

 (.2016الوطنية للتلمذة الصناعية )فازيو وآخرون، 

افز تمول عن طريق رسوم تفرض على المنشآت، على غرار البرازيل والدانمرك وبعض خطط الحو . 179

والمملكة المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة. كما يمكن للمنشآت الكندية التي توفّر التلمذة الصناعية، أن تكسب 

 ائتمانا  ضريبيا .

قدمة إلى المتتلمذين في كندا فور وقد ترتبط الحوافز بشروط، على غرار منحة إنهاء التلمذة الصناعية الم . 180

 إتمام برنامج تدريبهم بنجاح. 

وفي عدد من بلدان أمريكا الالتينية، تكون الحوافز العامة الرئيسية المقدمة إلى المتتلمذين هي إعانات تغطي  . 181

تكاليف تكلفة المشاركة في البرنامج، في حين تشمل الحوافز الرئيسية المقدمة إلى الشركات تسهيالت ضريبية و

تسريح مخفضة، وإعانات في التدريب واألجور. ويمكن أن يتلقى المستفيدون من برامج التلمذة الصناعية خارج 

مساعدات مالية أو منح دراسية من الحكومة من أجل دفع  -وخصوصا  ذوي الموارد المحدودة  -نطاق المدارس 

يمية. وتقدم معاهد التدريب الوطنية تدريبا  خارج العمل نفقاتهم، بما في ذلك تكاليف التنقل والطعام والمواد التعل

إلى الشباب المنقطعين عن الدراسة. وفي المكسيك، وبالنسبة إلى برامج التلمذة الصناعية لطالب المدارس، تتحمل 

 (.2016الحكومة تكاليف التدريب خارج العمل وتقدم مساعدة مالية شهرية إلى الطالب )فازيو وآخرون، 

 المتتلمذين وأوجه حمايتهم في العمل حقوق 3-6

 الوضع القانوني للمتتلمذين 3-6-1

، 2017ليس هناك من تجانس حين يتعلق األمر بالوضع القانوني للمتتلمذ )جانيت ميالنوفيتش وآخرون،  . 182

وتشمل البلدان التي يعامل فيها  .(37و 36أ، الصفحتان 2017؛ مكتب العمل الدولي، 133-131الصفحات 

ذون معاملة الموظفين، أستراليا والدانمرك وإستونيا وفرنسا )بالنسبة للعاملين بموجب "عقد احتراف"( المتتلم

وكينيا وناميبيا والفلبين وسلوفاكيا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وتشمل البلدان التي يتمتعون فيها 

وفرنسا )بالنسبة للعاملين بموجب "عقد تلمذة صناعية"(  بمرتبة المتتلمذ، النمسا وبنن والصين وكوت ديفوار ومصر

وألمانيا وغانا والهند وإندونيسيا ومالوي ومالي والمكسيك وميانمار وهولندا والنيجر وباكستان وجمهورية تنزانيا 
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ك ببعض المتحدة وتوغو وفيتنام. وحتى عندما ال يكون المتتلمذ متمتعا  بالوضع القانوني للموظف، فقد يتمتع مع ذل

 استحقاقات الموظفين، مثل تلك المتعلقة بساعات العمل واإلجازات والسالمة والصحة المهنيتين والتأمين.

 األجر 3-6-2

يتلقى المتتلمذون عموما  أجرا  على هيئة راتب أو مخصص أو أشكال أخرى من التعويض، مع أنها قد تكون  . 183

 ة هي من تدفع األجر إجماال .أالتنقل والسكن. والمنش مقتصرة أحيانا على تسديد مصاريف معينة مثل تكاليف

 ومن الشائع أن يحدد األجر كنسبة من الحد األدنى لألجور، كما هو الحال في فرنسا. . 184

وقد يستند األجر أو المخصصات إلى اللوائح الوطنية )على غرار جمهورية كوريا( أو إلى اتفاق جماعي  . 185

فسوف يتفاوت حسب القطاع، كما هو الحال مثال  في النمسا والدانمرك  يتفاوض عليه الشركاء االجتماعيون، لذا

وألمانيا وإيرلندا. واعتمدت أستراليا نهجا  قطاعيا  من أجل المتتلمذين المشمولين بالمنح الصناعية. وعلى نحو 

مستحقة الدفع  مماثل، فإن المجلس الوطني للتلمذة الصناعية في غانا هو المسؤول عن تحديد الحد األدنى لألجور

 80على المنشأة للمتتلمذ في المهن المختلفة، بالتشاور مع المفوضية ومجلس األسعار والدخل.

وفي عدد من بلدان أمريكا الالتينية، يتفاوت مستوى أجور المتتلمذين على نحو كبير. وتقدم البرازيل وبيرو  . 186

ذون مساعدة مالية تتفاوت وتتناسب عكسيا  مع معدالت للمتتلمذين الحد األدنى للرواتب؛ وفي كولومبيا، يتلقى المتتلم

في المائة من الحد األدنى لألجور أثناء مرحلة التدريب في القاعات الدراسية، أما أثناء  50البطالة )ما يقارب 

ى في المائة من الحد األدنى لألجور إذا كان المعدل الوطني للبطالة يربو عل 75مرحلة التعلم أثناء العمل فيمثل 

في المائة  10في المائة من الحد األدنى لألجور إذا كان المعدل الوطني للبطالة أقل من  100في المائة، و 10

 .((44، الصفحة 2016)فازيو وآخرون، 

ويحق للمتتلمذين في إندونيسيا بمساعدة مالية أو مصروف جيب يشمل مخصصات للتنقل والطعام. وفي  . 187

تنص على حد أدنى للمساعدة المالية أو نسبة المساعدة المالية من الحد األدنى  حين أن لوائح التلمذة الصناعية ال

-70لألجور فإن الشركة هي من تقدر هذا المبلغ. وفي الهند، يدفع لمتتلمذي الحرف مساعدة مالية شهرية كنسبة )

ة باختالف السن، بل وفقا  العاملين شبه المهرة. وال تختلف المساعدة الماليألجور في المائة( من الحد األدنى  90

للتقدم المحرز أثناء التلمذة الصناعية. وتتحمل المنشأة تكلفة المساعدة المالية لمتتلمذي الحرف. إال أنه اعتبارا  من 

في المائة من المساعدة  25، بعد استحداث الخطة الوطنية لتشجيع التلمذة الصناعية، قد تدفع الحكومة 2016عام 

 81روبية هندية كحد أقصى في الشهر لكل متتلمذ. 0015المالية ولغاية 

ي بعض األمثلة على الحاالت التي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادوتعرض دراسة أجرتها  . 188

أستراليا والنمسا والدانمرك  –تختلف فيها أجور المتتلمذين واشتراكات الضمان االجتماعي في بلدان مختارة 

لمتحدة( وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا. وتدفع المنشآت في كل هذه البلدان أجرا  أثناء فترة وإنكلترا )المملكة ا

في أجر المتتلمذ  التتلمذ أثناء العمل، وتدفع أجرا  أثناء التتلمذ خارج العمل، باستثناء أستراليا والنرويج. ويعادل

في المائة في الدانمرك، حسب التقدم المحرز  70-30في المائة من أجر العامل الماهر في النمسا؛  50المتوسط: 

في المائة في إنكلترا )المملكة المتحدة( في المتوسط، استنادا  إلى قطاع التعدين؛  63أثناء برنامج التلمذة الصناعية؛ 

نة في المائة في النرويج، حسب الس 80-30في المائة في ألمانيا، حسب السنة التي نفذ فيها البرنامج؛  25-33

في المائة في سويسرا، حسب السنة التي نفذ فيها البرنامج. كما تتكفل المنشآت بتكاليف  20التي نفذ فيها البرنامج؛ 

، 2017الضمان االجتماعي بالنيابة عن المتتلمذين في النمسا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا )كوزيرا، 

 (.28و 27الصفحتان 

 ساعات العمل 3-6-3

لدان، تطبق على المتتلمذين حدود ساعات العمل ذاتها المطبقة على جميع العاملين، في حين في بعض الب . 189

 تلمذين.تمحددة للمأنه في بلدان أخرى هناك لوائح 

                               
 انظر:   80

National Vocational Training Board (Apprentice Training) Legislative Instrument Apprentice Regulation LI 1151 

of 1978, art. 5(c) (Ghana). 

 2019June  22 [accessed www.mescindia.org/naps.php[.انظر:    81

http://www.mescindia.org/naps.php
http://www.mescindia.org/naps.php


 الصناعية للتلمذة ةالوطني ةالتنظيمي األطر

41 ILC.110/IV/1 

تطبق على المتتلمذين حدود ساعات العمل ذاتها المطبقة على  83،والمملكة المتحدة 82وفي بلدان مثل الصين . 190

هة. وفي كينيا، يعمل المتتلمذون وفقا  لساعات العمل االعتيادية المطبقة في غيرهم من العاملين في أعمال مشاب

المهنة. وخالل السنة األولى، ال يسمح لهم بالعمل لساعات إضافية، في حين يمكنهم ذلك في السنوات الالحقة إذا 

المجلس الوطني  وفي غانا، يحدد 84لزم األمر، بشرط أال يتعارض ذلك مع مواظبتهم على التعلم خارج العمل.

وال ينبغي على   85للتلمذة الصناعية ساعات عمل المتتلمذين وشروط العمل األخرى في الحرف المتنوعة.

المتتلمذين العمل لساعات إضافية إال بموافقة المراقب وعندما يصب ذلك في مصلحة تدريب المتتلمذ. وينص 

في التعلم خارج العمل ينبغي أن يدرج في برنامج قانون العمل في فرنسا على أن الوقت الذي يمضيه المتتلمذ 

عاما ، فال ينبغي أن يعملوا لما يزيد على ثماني  18العمل. وهناك أحكام محددة بالنسبة إلى المتتلمذين تحت سن 

 16ساعة في األسبوع. إضافة إلى ذلك، ال يجوز أن يعمل المتتلمذون تحت سن  40ساعات عمل في اليوم أو 

عاما  في الفترة بين الساعة  18و 16صباحا ، ويمنع عمل من هم بين عمر  6مساء إلى الساعة  8عة عاما  من السا

 86صباحا . 6مساء  و 10

 العطل واإلجازة 3-6-4

 منح المتتلمذون استحقاقات اإلجازة ذاتها كغيرهم من العاملين.من الشائع أن يُ  . 191

خمسة اسابيع في السنة، إضافة  -إجازات سنوية وفي فرنسا، يحق للمتتلمذ ما يحق للموظفين اآلخرين من  . 192

عاما  من العمل أيام العطل الرسمية، إال إذا كانوا يعملون  18عطلة رسمية، ويمنع المتتلمذون تحت سن  11إلى 

خمسة أيام إضافية من أجل التحضير  تلمذين أيضا  تويحق للمفي قطاعات مثل قطاع الضيافة ومحالت أغذية معينة. 

لختامي في إطار التلمذة الصناعية، وأيام أخرى في سياق مجموعة من المناسبات العائلية: أربعة أيام في لتقييمهم ا

حال زواج المتتلمذ؛ ثالثة أيام في حال والدة طفل )وإجازة األمومة/ األبوة على نحو منفصل(؛ يومان في حال 

 87أو األم. وفاة الزوج/ الزوجة أو أحد األوالد؛ يوم واحد في حال وفاة األب

 88وفي مصر، يندرج المتتلمذون تحت اللوائح ذاتها الناظمة إلجازات العاملين اآلخرين. . 193

عن كل  وينص قانون التدريب الصناعي في كينيا على أنه ينبغي منح المتتلمذين إجازات مدفوعة األجر . 194

 بعد فترة ستة أشهر من التدريب. يوما  متتاليا   14العطل الرسمية المعلنة، إضافة إلى إجازة مدفوعة األجر مدتها 

يوم عمل في السنة وفقا  لقانون العطل  24عاما  إجازة مدتها  18وفي ألمانيا، يحق للمتتلمذين فوق سن  . 195

االتحادي وقد يحق لهم، عند االقتضاء، الحصول على عطل أكثر بموجب اتفاق جماعي. وتمشيا  مع أحكام قانون 

عاما  وإجازة ال تقل عن  16يوم عمل لمن هم تحت سن  30زة ال تقل عن توظيف الشباب، يحق للمتتلمذين إجا

 89عاما . 18يوم عمل لمن هم تحت سن  25عاما  وإجازة ال تقل عن  17يوم عمل لمن هم تحت سن  27

 التمييز والعنف والتحرش 3-6-5

نهم من الوصول إلى المتتلمذون مشمولون عموما  بقوانين تعالج التمييز والعنف والتحرش في العمل، تمك . 196

سبل االنتصاف القانونية في حال تعرضوا للتمييز أو كانوا ضحية ألسباب متنوعة، بما فيها أسباب على أساس 

نوع الجنس أو العرق أو الخلفية اإلثنية. وقد يقع المتتلمذون في نطاق هذه القوانين إما ألنهم يعاملون معاملة 

 ية تمتد لتشمل جميع أنواع العاملين.الموظفين وإما ألن أوجه الحماية المعن

                               
 .69قانون معايير العمل، المادة   82
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  0192June  14 [accessed wissen/urlaub/-https://www.azubiyo.de/azubi[.انظر:    89
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جميع المنشآت بمنع التمييز والعنف  2015-1998في إيرلندا، يُلزم قانون المساواة في التوظيف و . 197

والتحرش في مكان العمل، سواء على أساس نوع الجنس أو الحالة المدنية أو الوضع العائلي أو التوجه الجنسي 

عتقد الديني أو العضوية في "مجتمع الرحالة". وبموجب هذا القانون، يحق أو السن أو اإلعاقة أو العرق أو الم

للموظف )ولهذا الغرض يشمل ذلك المتتلمذ( أن يتقدم بشكوى إلى لجنة عالقات مكان العمل. كما يشترط بأصحاب 

كذلك،  العمل بموجب قوانين الصحة والسالمة، إعداد إجراءات من أجل معالجة شكاوى التنمر في مكان العمل.

 90يمكن للموظف الذي يشعر بأنه ضحية تنمر أن يحيل األمر إلى لجنة عالقات مكان العمل.

 نالسالمة والصحة المهنيتا 3-6-6

المتتلمذون مشمولون عموما  بقانون السالمة والصحة المهنيتين. وفي إندونيسيا، يحق للمتتلمذين بمرافق  . 198

، على جميع األشخاص 2007قانون السالمة والصحة المهنيتين،  وفي كينيا، يطبق 91السالمة والصحة المهنيتين.

في العمل. وعلى نحو مماثل في غانا، تطبق على جميع المتتلمذين الخاضعين لتدريب في المصانع أحكام قانون 

وفي فرنسا، تكون  92.(، المتعلقة بصحة وسالمة العمال328)القانون رقم  1970المصانع والمكاتب والمحالت، 

أة مسؤولة عن سالمة وصحة المتتلمذين وغيرهم من الموظفين. ويجب على المنشأة أن تضع وتحدث وثيقة المنش

وحيدة عن تقييم المخاطر فضال  عن خطة عمل لمنعها وأن تضمن أن مرافقها ومعداتها تمتثل لمتطلبات سالمة 

لكهرباء وصيانة معدات العمل مفصلة، بما في ذلك ما يتعلق بمسائل مثل عمليات التفتيش بشأن الحرائق وا

وظروف تخزين المواد الكيماوية. إضافة إلى ذلك، "نظرا إلى نقص الخبرة النسبي لدى المتتلمذين في عالم العمل، 

فإن من الضروري وضع أحكام محددة". وقد تتضمن هذه األحكام  تعيين مدرب داخل الشركة لضمان أن يكون 

 93المتتلمذ قد استكمل فحصا  طبيا .

 تعويض اإلصابات المرتبطة بالعمل 3-6-7

في ألمانيا، إذا لم يعد بإمكان المتتلمذ العمل بسبب مرض أو حادث، يتلقى معاشا  شهريا  من شركة التأمين  . 199

المعنية باإلعاقة. واشتراكات المتتلمذ إلى المنشأة رهن بسنه وجنسه ووضعه الصحي والمخاطر المهنية وإعانات 

كان المتتلمذ شابا  وبصحة جيدة كلما كان االشتراك منخفضا . وبالمثل، ينص قانون التدريب  شركة التأمين. وكلما

الصناعي في كينيا على أنه في حالة المرض الموثق من قبل طبيب معتمد، يحق للمتتلمذ بمساعدة مالية لمدة شهر 

 94واحد.

به بصفة متتلمذ، أو في سياق تدروفي الهند، إذا تعرض المتتلمذ إلصابة جسدية جراء حادث ناجم عن  . 200

 .1923تدربه بهذه الصفة، تدفع المنشأة تعويضا  للمتتلمذ بموجب أحكام قانون تعويض العمال، 

وفي فرنسا، يتمتع المتتلمذون بالحماية االجتماعية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من الموظفين في المنشأة.  . 201

ن مخصصات يومية وتعويضا  من نظام الضمان االجتماعي. وفي حال تعرض المتتلمذين إلصابة أو مرض، يتلقو

إضافة إلى ذلك، فإن المتتلمذ يتمتع بالحماية في حالة األمراض المهنية والحوادث المرتبطة بالعمل، سواء وقع 

الحادث في مؤسسة التعليم والتدريب المهنيين أو أثناء العمل أو أثناء التنقل من المنزل إلى أماكن التدريب 

 95ختلفة.الم

                               
 انظر:   90

https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/health_and_safety/health

_safety_work.html [accessed 14 June 2019]. 

 .12لوائح التلمذة الصناعية )إندونيسيا(، المادة   91

 للتدريب المهني )تدريب المتتلمذ(. المجلس الوطني   92
Legislative Instrument Apprentice Regulation LI 1151 of 1978, art. 27 (Ghana). 

 انظر:   93
http://stcs.sante-travail.net/documents/Fiche%20technique%20Culture%20Prev%27%20n°%2023%20-

%20Apprenti%20-%20Un%20salarié%20à%20former%20et%20à%20accompagner%20-%20STCS%20-%2005-

2018%20-%20Version%20finale.pdf [accessed 13 June 2019]. 

 ، )كينيا(.2012قانون التدريب الصناعي،   94

 2019June  13ssed [acce https://www.lapprenti.com/html/apprenti/couvsociale.asp[.انظر:    95
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وفي غانا، تطبق على جميع المتتلمذين األحكام المتعلقة بالتعويض الواجب دفعه إلى العاملين بسبب  . 202

وقانون المصانع  1972تعرضهم إلصابة أو وفاتهم جراء حادث، وذلك بموجب مرسوم الضمان االجتماعي، 

  96.(328)رقم  1970والمكاتب والمحالت، 

 جتماعيةأشكال أخرى من الحماية اال 3-6-8

من قانون حقوق  65في البرازيل، يُضمن للمتتلمذين حقوقهم في العمل وفي الضمان االجتماعي )المادة  . 203

الطفل والمراهق(. وفي حال إنهاء االتفاق مبكرا  بسبب وقف أنشطة الشركة ووفاة صاحب العمل حين يكون المالك 

للمتتلمذين تأمين بطالة بعد استيفائهم شروطا   الوحيد لمنشأة تأسست بصفة شركة فردية وإفالس الشركة، يحق

 معينة.

وتنص لوائح التلمذة الصناعية في إندونيسيا على أنه يحق للمتتلمذين الحماية من حوادث العمل وتأمين وفاة.  . 204

، وفي ألمانيا، يتمتع المتتلمذون بتأمين صحي قانوني إلزامي. وإذا كان المتتلمذون مشمولين ببوليصة تأمين عائلية

يتوقف شملهم بتلك البوليصة بمجرد بدء برنامج التلمذة الصناعية. كما يجب على المتتلمذين إيقاف التأمين الصحي 

الخاص بهم. وتغطي خطة التأمين الصحي تكاليف المرض. كما يدفع المتتلمذون اشتراكا  في خطة الضمان 

 97األجل وإعانات البطالة. االجتماعي الذي يمول المعاشات التقاعدية ومخصص العناية طويلة

 (.2018والمتتلمذون ليسوا مشمولين جميعا  بكل أشكال الحماية االجتماعية، حتى في أوروبا )سينكيفيتش،  . 205

 إنهاء التلمذة الصناعية 3-6-9

قد يتطلب األمر إنهاء اتفاقات التلمذة الصناعية بشكل مبكر في ظل ظروف معينة. وفي بعض البلدان مثل  . 206
إجراء ذلك بالتراضي بين المتتلمذ والمنشأة المضيفة، أو بتقديم أحد الطرفين طلب إنهاء االتفاق لدى كينيا، يمكن 

وفي بلدان أخرى، يحدد القانون أسس اإلنهاء المبكر. وفي البرازيل، يمكن للمنشأة  98هيئة تنظيمية وموافقتها عليه.
لوكه الجسيم أو غيابه غير المبرر أو بناء على إنهاء اتفاق تلمذة صناعية بسبب ضعف أداء المتتلمذ أو سوء س

طلبه. كما يمكن إنهاء االتفاق إذا توقفت أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يجب أن يتلقى المتتلمذ تعويضا  عن 
وفي فرنسا، يمكن أيضا  إنهاء االتفاق من جانب أي من الطرفين خالل فترة التجربة البالغة شهرين  99التسريح.
 (.134، الصفحة 2017ميالنوفيتش وآخرون،  -رنامج التلمذة الصناعية )جانيت عند بداية ب

 تسوية النزاعات 3-6-10

وضعت بعض البلدان عملية لتسوية أي نزاع ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير بنود اتفاق تلمذة صناعية. وعلى  . 207

المجلس الوطني  الصادر عن افي غان 1978لعام  LI 1151سبيل المثال، ينص الصك التشريعي للوائح المتتلمذ 

للتدريب المهني )تدريب المتتلمذ( على أنه ينبغي للمجلس الوطني للتلمذة الصناعية أن يحقق في أي نزاع أو مسألة 

وفي جنوب  100أخرى تنشأ عن اتفاق تلمذة صناعية، كما ينبغي أن تُبذل كل الجهود من أجل تسوية النزاع وديا .

وفي أستراليا، تمارس بعض الوكاالت الحكومية  101جنة التوفيق والوساطة والتحكيم.أفريقيا، يحال النزاع إلى ل

كما يمكن في بعض الحاالت  102.دورا  مماثال ؛ ففي كوينزالند، يمكن إحالة النزاعات إلى أمين مظالم التدريب

وساطة في النزاع وفي كلتا الحالتين، تبذل عادة مساع من أجل التوفيق أو ال 103إحالة الشكوى إلى محكمة عمل.

                               
 المجلس الوطني للتدريب المهني )تدريب المتتلمذ(  96

Legislative Instrument Apprentice Regulation LI 1151 of 1978, art. 27 (Ghana). 

 2019June  13[accessed  ssen/versicherungen/wi-https://www.azubiyo.de/azubi[.انظر:    97

 )الهند(. 7، القسم 1961)كينيا(؛ قانون المتتلمذين،  13، القسم 2012، قانون التدريب الصناعي  98

 .479و 433مجمع قوانين العمل، المادتان   99

 المجلس الوطني للتدريب المهني )تدريب المتتلمذ(  100
Legislative Instrument Apprentice Regulation LI 1151 of 1978, art. 5(b) (Ghana). 

 .19، القسم 1998لعام  97قانون تطوير المهارات رقم   101

إرشادي بشأن  ومن أجل االطالع على دليل، /2019June  15 [accessed https://trainingombudsman.qld.gov.au[انظر:    102

 :عمليات تسوية النزاعات في فيكتوريا، انظر
https://www.education.vic.gov.au/Documents/training/employers/apprentices/disputeresolut.pdf [accessed 12 

June 2019]. 

 على سبيل المثال، محكمة التوظيف في جنوب أستراليا:  103
https://www.saet.sa.gov.au/industrial-and-employment/apprentices-and-trainees/ [accessed 15 June 2019]. 
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قبل إصدار أية أوامر رسمية. والحال ذاتها في فرنسا، حيث يمكن أن ينّظم وسيط في التلمذة الصناعية اجتماعا  

بين المتتلمذ والمنشأة سعيا  إلى حل النزاع بين الطرفين. وإذا لم يتمكن الوسيط من حل النزاع، فالخطوة التالية هي 

 104.إحالة المسألة إلى محكمة عمل

 برامج التلمذة الصناعية االنتقال والحراك في 3-6-11

ترد في بعض النظم أحكام تسمح بانتقال المتتلمذ من منشأة إلى أخرى عندما يعتبر ذلك ضروريا  أو مستحسنا   . 208

من أجل إكمال تدريب المتتلمذ. ويمكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال، عندما تباع منشأة يتدرب المتتلمذ فيها إلى 

نشأة أخرى أو تستحوذ عليها تلك المنشأة. وفي أستراليا، يؤدي هذا األمر عادة إلى انتقال اتفاق التلمذة الصناعية م

كما  106أو على األقل بالحصول على موافقة المالك الجديد. 105إلى المنشأة المالكة الجديدة، سواء بشكل تلقائي

متتلمذ، كأن يكون السبب مثال  هو أن المنشأة لم تعد في وضع يمكن ترتيب هذه االنتقاالت بالتراضي بين المنشأة وال

 يخولها تدريب المتتلمذ، أو بسبب خالفات نشأت بين الطرفين.

وفي البلدان ذات األنظمة االتحادية، يمكن اتخاذ ترتيبات خاصة تتيح لبرامج التلمذة الصناعية المنطلقة في  . 209

قاطعة أخرى، أو أن ينفذ جزء من التدريب المعني في موقع مختلف، آخر أو م إقليم أو مقاطعة أن تستكمل في إقليم

إضافة إلى االعتراف المتبادل بالمؤهالت. وفي كندا، أنشأ بروتوكول تنقل المتتلمذ بين المقاطعات واألقاليم، الموقع 

عن عمل أمام من قبل رؤساء وزارات المقاطعات واألقاليم المختلفة، إطارا  يهدف إلى تسهيل البحث  2015عام 

 107المتتلمذين في أي مكان في البلد دون انقطاع ال مبرر له في تدريبهم.

وكانت هناك أيضا  توجهات نحو تسهيل تنقل المتتلمذين عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاق  . 210

ألمانيين ولكسمبرغ ين المكون من إقليم اإلقليم الكبيرإطاري بشأن التدريب المهني عبر الحدود من قبل أعضاء 

وسوف يناقش التعاون الدولي  108.الناطقين باللغتين الفرنسية واأللمانية( وفرنسا وأحد أقاليمها وبلجيكا )بمجتمعيها

 .8-5الحقا  في القسم 

 ظروف توفير أو دعم برامج التلمذة الصناعية 3-7

 منشآت توفر التدريب أثناء العمل 3-7-1

في توفير برامج تلمذة صناعية أن تستوفي عددا  من المعايير. وقد يطلب يشترط عادة بالمنشآت الراغبة  . 211

منها أن تثبت امتالكها بيئة وتجهيزات عمل مناسبة وأنها قادرة على توفير التدريب للكفاءات المطلوبة المنصوص 

تقوم بهذا عليها في لوائح التدريب، وقادرة على توفير مدربين أو موجهين جديدين داخل الشركة. ويمكن أن 

كما هو مخطط له بموجب لوائح نظام التلمذة الصناعية الجديد في أوغندا، كما يمكن  -االعتماد رابطة صناعية 

أن يقوم به مكتب العمل المحلي في بنغالديش أو منظمة مثل مؤسسة التعاون في إطار التعليم والتدريب المهنيين 

 وسوق العمل في هولندا.

سة التعاون في إطار التعليم والتدريب المهنيين وسوق العمل، بناء على القانون ويشترط القانون على مؤس . 212

 الهولندي بشأن تعليم البالغين والتعليم المهني، أن تضطلع بالمهام التالية:

 تقديم المشورة واعتماد المنظمات المضيفة وإرشادها؛ 

 وضع هيكل المؤهالت وتنفيذه؛ 

 ق العمل وأماكن التلمذة الصناعية ونجاعة برامج التعليم والتدريب توفير البحث والمعلومات عن سو

 المهنيين.

 وتشترط قواعد اعتماد المنشآت المضيفة في هولندا على المنشآت ما يلي: . 213

                               
 2019June  13 [accessed https://www.lapprenti.com/html/apprenti/mediateur_apprentissage.asp[.انظر:    104

 .52، القسم 2008مهارات والتدريب لعام بالنسبة إلى جنوب أستراليا: انظر قانون تطوير ال  105

 .29، القسم 2014بالنسبة إلى كوينزالند: انظر قانون التعليم والتدريب الالحقين لعام   106

 تجدون دليل انتقال يشرح اإلطار ويحدد اشتراطات كل مقاطعة أو إقليم على الموقع االلكتروني:  107
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/p-t_apprentice_mobility_transfer_guide.pdf . 

 .اتفاق إطاري بشأن التدريب المهني عبر الحدود في اإلقليم الكبير   108
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  أن توفر وظائف وأنشطة جيدة ضمن منظمتها، تكون ذات صلة بعمليات ممارسة المهنة التي يتدرب عليها

 ل متتلمذ وظيفة مناسبة في ظروف اجتماعية آمنة؛المتتلمذ. ويجب أن توفر لك

  أن توفر للمتتلمذ إشرافا  وافيا  ومختصا . ويجب أن تعين المنشأة المضيفة موّجها خبيرا  داخل الشركة. ويمكن

 استخدام مواصفات الموّجه داخل الشركة بمثابة المرجع؛

 نيين ومؤسسة التعاون في إطار التعليم والتدريب أن تكون مستعدة للتعاون مع مؤسسة التعليم والتدريب المه

 المهنيين وسوق العمل، وأن تقدم جميع المعلومات الضرورية؛

  أن توافق على إدراج معلومات عن الشركة في الموقع االلكتروني الذي يستخدمه المتتلمذون من أجل البحث

 عن فرصة تلمذة صناعية.

 109تستوفي الشروط أو إذا عرضت المتتلمذ للخطر.وقد يسحب االعتماد إذا لم تعد المنشأة  . 214

 المدربون داخل الشركة 3-7-2

يشترط بالمنشآت عادة أن تثبت قدرتها على توفير مدرب جدير داخل الشركة من أجل الحصول على  . 215

 ويمكن تحديد جدارته، في بعض البلدان، من حيث مؤهالته وخبرته. اعتماد.

 رب داخل الشركة القيام بجملة أمور منها:وفي المقام األول، قد يتوخى من المد . 216

  إتاحة فرص من أجل تمكين المتتلمذ من تحقيق الحد األدنى من نتائج التعلم المنشودة من البرنامج، كما هو

 مبيّن في وثائق البرنامج المعتمدة؛

 لقواعد المتعلقة دعم المتتلمذ في مكان العمل عن طريق ضمان إحاطة المتتلمذ بممارسات العمل الطبيعية وا

بالمهنة، بما في ذلك تاريخها وهيكلية موظفيها وقاعدة عمالئها ومركزها التنافسي، وإدماج المتتلمذ، قدر 

 اإلمكان، في مجتمع الممارسة في مكان العمل؛

  حضور يوم إعالمي إلزامي والمشاركة في ورشة عمل فعالة في مجال مهارات التوجيه قبل الشروع

 ذة؛ببرنامج التلم

  توجيه المتتلمذ في استكمال سجل العمل المتعلق ببرنامجه، وتوقيع صحيفة التقييم بعد إنجاز المتتلمذ كل

 110مهمة من مهامه وفقا  للمعيار المحدد.

وفيما يتعلق بالتدريب، يشترط بالمدرب في تركيا أن يحوز على "شهادة مدرب معلم" يكتسبها بعد اتباع  . 217

ضمن مواضيع على غرار األمن الوظيفي وعلم النفس التربوي والتحليل المهني وإعداد ساعة ويت 40برنامج مدته 

(. وفي ألمانيا، يجب أن يمتلك المدرب داخل 135و 134، الصفحتان 2013البرامج وتقييمها )سميث وكيميس، 

ويمكن الحصول الشركة مهارات مهنية وخبرة عملية وافية من أجل مرافقة المتتلمذ، إضافة إلى خبرة تربوية. 

ساعة ثم اجتياز تقييم بنجاح، وذلك تمشيا  مع القانون  115على الخبرة التربوية باتباع دورة تدريبية مدتها تقارب 

المتعلق بمؤهالت المدرب. والهدف من الدورة التدريبية هو تدريب المدرب داخل الشركة كي يصبح قادرا  على 

 111وتنفيذه ورصده وتقييمه. تخطيط التدريب المهني األولي باستقاللية

 الجهات الوسيطة التي توفر خدمات دعم التلمذة الصناعية 3-7-3

كان إنشاء جهات وسيطة إحدى الطرق التي حاولت بواسطتها السلطات العامة مواجهة التحدي المتمثل في  . 218

المتوسطة في نقص أماكن التلمذة الصناعية، والحرص في الوقت ذاته على دعم مشاركة المنشآت الصغيرة و

برامج التلمذة الصناعية. والجهة الوسيطة في نظام التلمذة الصناعية هي بصورة عامة شخص أو كيان، بخالف 

 المنشأة المضيفة أو المؤسسة التعليمية، يساعد على توفير برنامج تلمذة صناعية أو تنسيقه أو دعمه.

يب جماعي تركز على المنشآت والمتتلمذين وفي أستراليا، تُعرف الجهات الوسيطة على أنها منظمات تدر . 219

على حد سواء. وتعمل منظمات التدريب الجماعي بصفة صاحب عمل المتتلمذ، وتسانده عند مواجهته مصاعب 

                               
 2019June  12[accessed  certification-bb.nl/en/companies/certification/conditions-https://www.s[.انظر:    109

 انظر:   110
https://www.rai.ie/wp-content/uploads/2018/02/Commis-Chef-Apprenticeship-Employer-Information-26072017-

002-002.pdf [accessed 12 June 2019]. 

 2019June  12[accessed  index.html/2009internet.de/ausbeignv_-im-https://www.gesetze[.انظر:    111

https://www.s-bb.nl/en/companies/certification/conditions-certification
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أثناء التلمذة الصناعية إضافة إلى توفير التدريب قبل التوظيف لمن هو بحاجة إليه. وتثقف أصحاب العمل، ليس 

فحسب، بل فيما يتعلق بمسائل على غرار الصحة والسالمة في مكان العمل )سميث،  فيما يخص التلمذة الصناعية

 على وشك الصدور(.

ويشار إلى الجهات الوسيطة في الهند على أنها طرف تجميعي ثالث. ويكون الطرف التجميعي الثالث كيان  . 220

ص ذوي خبرة كافية في مضى على وجوده خمس سنوات ويمتلك مجمعا  من البنية التحتية ولديه مجموعة أشخا

منشأة راغبة في ضم متتلمذين  20إنجاز األنشطة المقترحة. ويجب أن يحصل على خطابات دعم مما ال يقل عن 

 112عن طريقه. ووزارة تطوير المهارات وتنظيم المشاريع هي المسؤولة عن اختيار الطرف التجميعي الثالث.

 الرصد والتقييم 3-8

لمذة الصناعية، من الضروري رصد وتقييم أداء أصحاب المصلحة المتنوعين. توخيا  لضمان جودة برامج الت . 221

ولهذه الغاية، تنص لوائح التلمذة الصناعية في إندونيسيا على أن تنفيذ التلمذة الصناعية ينبغي أن يكون تحت 

 إشراف مفتشي العمل لدى وزارة القوة العاملة.

من أجل انكلترا، يحدد ان "مساءلة التلمذة الصناعية" واستحدثت وزارة التعليم في المملكة المتحدة بي . 222

مسؤوليات كل منظمة تضطلع بدور في نظام التلمذة الصناعية. ومعهد التلمذة الصناعية مسؤول عن تصميم 

وتطبيق عمليات الموافقة واالستعراض المتعلقة بالمعايير وخطط التقييم، وعن تقديم المشورة إلى المنشآت فيما 

عملية وضع المعايير والتقييمات الختامية. ومكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات األطفال يخص سياسة و

، التي تعادل المستويات من 5إلى  2مسؤول عن التفتيش على جودة التلمذة الصناعية المقدمة إلى المستويات من 

ؤول عن تنظيم المؤهالت في إطار المؤهالت األوروبية. ومكتب تنظيم المؤهالت واالمتحانات مس 5إلى  3

 (.2018واالمتحانات وعمليات التقييم )وزارة التعليم، 

وفي جمهورية كوريا، تبدأ عملية رصد التلمذة الصناعية باختيار الشركة المشاركة وتستمر لغاية انتهاء  . 223

ن المتتلمذ التدريب. وتشمل مجموع عمليات العمل، على غرار إعداد مكان العمل وفقا  لمعايير التدريب وتعيي

وطريقة معاملته وظروف عمله وأساليب التدريس واإلدارة والتقييم والتوثيق واستخدام شبكة معلومات التدريب 

 ج(.2019)مكتب العمل الدولي،  (HRD-Net)المهني 

وفي كينيا، تعد مؤسسة التدريب تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في أداء المتتلمذ أثناء التدريب داخل  . 224

في حين تعد المنشآت تقريرا  شهريا  عن التقدم المحرز في التدريب أثناء العمل. ويكون المدربون المعلمون  المركز،

في المنشأة مسؤولين عن التوجيه واإلشراف بشكل يومي خالل التدريب أثناء العمل، في حين يكون المفتشون 

 113لمبادئ التوجيهية.مسؤولين عن ضمان تنفيذ برامج التلمذة الصناعية وفقا  للوائح وا

 

 

 

                               
 .اإلطار التشغيلي للتلمذة الصناعية في الهند  112

 )كينيا(. 2012قانون التدريب الصناعي،   113

https://msde.gov.in/assets/images/announcements/framework.pdf
https://msde.gov.in/assets/images/announcements/framework.pdf
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 4الفصل 

 التحديات في تنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة

. غير أن العديد من البلدان تواجه تحديات في 1تحقق التلمذة الصناعية منافع عديدة، كما ذكر في الفصل  . 225

 الصدد.التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في هذا  دراسةيعكف هذا الفصل على وتطبيقها بنجاح. 

 ومسارات محدودة  ضعيف وعي اجتماعي 4-1
  لتعليم العاليإلى ا

 غير مكتملبالنسبة إلى العديد من الشباب. فقد يكون لدى الشباب فهم  مغريا   التلمذة الصناعية خيارا   ليست . 226

كون فهمهم محدودا ي قد، وبالتالي في المدارس مترديا   المعتاديكون التوجيه المهني  وقدعن ماهية التلمذة الصناعية. 

يظنون أن التلمذة الصناعية  قدلما تتيحه سوق العمل من إمكانيات وكيفية الوصول إلى المهن المختلفة فيها. و

متاحة فقط لعدد محدود من الحرف والمهن، وال يدرون أنها أصبحت متاحة أكثر فأكثر في قطاعات عديدة 

 ة.ـومتنوع

تكون فيها مسدود  طريقك و أتلمذة الصناعية إذا رأوها كخيار ثان ٍاإلقدام على الفي يرغب الشباب  وقد ال . 227

. إضافة إلى ذلك، كلما طال بقاء الشباب في التعليم الرسمي، كلما أخذ متعذرة تطوير مؤهالتهم األولية فرصة

منظمة التعاون والتنمية في ) من أجلهمطموحات والديهم سقف األهم من ذلك،  ولعل - يعلوسقف طموحاتهم 
 (.125و 124ن ا، الصفحت2018، الميدان االقتصادي

إلى االفتقار العام إلى النفاذية بين التلمذة الصناعية والتعليم العالي، فقد يكون من الصعب على من  ونظرا   . 228

يباشر في التلمذة الصناعية أن يرتقي في الدراسة األكاديمية. ومن هذا المنطلق، وضع صانعو السياسات في 

إلى دراسة  برنامج التلمذة الصناعية في إطار التعليم المهني الثانوي المختلط. واستنادا   2010م الدانمارك عا

تكميلية، فإن التلمذة الصناعية في إطار برنامج التعليم المهني الثانوي المختلط تمنح التأهل من التعليم الثانوي العام 

ر يشتاختيار هذا المسار، وفي د عدد المتتلمذين الراغبين ازداومن ثم وبالتالي تسهل الوصول إلى التعليم العالي. 

دراسة تقييمية إلى "تمتع برنامج التعليم المهني الثانوي المختلط بإمكانية كبيرة لجذب نوع جديد من المتعلمين" 

 (.7ب، الصفحة 2018)يوروفاوند/ المفوضية األوروبية، 

تكتسب التلمذة  ال لدرجة األولى في االقتصاد غير المنظم، قدذ فيها التلمذة الصناعية باوفي البلدان التي تنفّ  . 229

نظرا  إلى تكون استغاللية،  ، بل قدإلى مؤهالت رسمية لب األحيانافي غنها ال تفضي جيدة ألالصناعية سمعة 

 (.1-4-4)انظر القسم  في العادة غير منظمة أنها

 الوصول غير المتكافئ 4-2

ص المنتمين إلى فئات معينة يواجهون عقبات في الوصول إلى التلمذة أن األشخا تبيّنهناك أدلة كثيرة  . 230

الصناعية في العديد من البلدان. وهذا صحيح ال سيما بالنسبة إلى النساء واألشخاص المعوقين واألقليات الدينية 

(. 103-93أ، الصفحات 2017)مكتب العمل الدولي،  واإلثنية والمهاجرين والالجئين واألشخاص النازحين قسرا  

 ويختلف نوع ومستوى التمييز باختالف الظروف الوطنية. 
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 نوع الجنس 4-2-1

على الخيارات المهنية للنساء ويحد من  ا  بالغ تأثيرا  في بعض البلدان، يؤثر دور الثقافة ونوع الجنس  . 231

( 2013)في فرنسا  في المائة 33كانت نسبة تمثيل النساء في التلمذة الصناعية ومشاركتهن في التلمذة الصناعية. 

 أ(.2017)مكتب العمل الدولي، ( 2014)لندا يفي المائة في نيوز 20و( 2014)في المائة في كندا  14و

أنه بالرغم من  (المملكة المتحدةإنكلترا ) إال أنها ليست مجرد مسألة أرقام. فقد أظهرت دراسة أجريت في . 232

، لكن في حقيقة األمر يتدرب الرجال والنساء في ما  التوازن الظاهري بين الجنسين في التلمذة الصناعية عمو

 ناقصا   ا يعكس ويؤكد الفصل المهني في القوة العاملة بشكل عام. فالنساء ممثالت تمثيال  م، مقطاعات مختلفة تماما  

 ناقصا   في المائة(، في حين أن الرجال ممثلون تمثيال   4مثل الهندسة )أقل من  الجودةبشدة في القطاعات رفيعة 

في المائة( )نيوتن  6.9األطفال والشباب ) كما في صفوف القوى العاملة منفي القطاعات منخفضة األجر 

 (.3صفحة ال، 2013ووليامز، 

، يتلقى المتتلمذون مثال   عواقب اقتصادية وخيمة. ففي ألمانيا يخلّفويظهر هذا االختالل في بلدان أخرى و . 233

يورو في الشهر، في حين يبلغ إجمالي  843يبلغ  إجماليا   عليها الذكور أجرا  التي يهيمن  المهنفي سنتهم الثالثة في 

 (.46صفحة ال، DGB-Jugend ،2018يورو في الشهر ) 736األجر في المهن التي تهيمن عليها النساء 

 األشخاص المعوقون 4-2-2

وتشمل اإلعاقة مجموعة يشكلون فئة متجانسة. ال في المائة من سكان العالم و 15يمثل األشخاص المعوقون  . 234

، بتفاعلها تؤدي التي قد -بما فيها االعتالالت الجسدية أو الحسية أو العقلية أو النفسية االجتماعية  -من االعتالالت 

)مكتب العمل  المجتمعمن مشاركة هؤالء األشخاص مشاركة كاملة في إلى الحد مع الحواجز السلوكية والبيئية، 

مستويات الاالجتماعي أو  االستبعاده األشخاص المعوقون عقبات بسبب التمييز أو قد يواجود(. 2018الدولي، 

 صعوبات في الوصول إلى ما يقدمون عليه.المنخفضة في التعليم األساسي أو ال

 عقدا   8679. ففي ألمانيا، أبرم على التلمذة الصناعية منخفض عموما   المقبلينوعدد األشخاص المعوقين  . 235

، 2017)وزارة التعليم والبحث الفيدرالية األلمانية،  2016صناعية مع أشخاص معوقين عام ال في التلمذة رسميا  

أما في إنكلترا )المملكة المتحدة(، فكان عدد المتتلمذين الذين بدأوا التلمذة الصناعية في الفترة  114.(78صفحة ال

 42000يقارب  ،مشاكل الصحيةواصفين أنفسهم من ذوي الصعوبة في التعلم أو اإلعاقة أو ال 2017-2018

)مكتب  2012-2011باطراد منذ الفترة  ما فتئت ترتفعفي المائة من المتتلمذين الجدد(، وهي نسبة  11.2متتلمذ )

 (.22، الصفحة 2019دقيق الوطني، تال

ق تقديم سواء عن طري الدعم للمتتلمذين المعوقين، مثل أستراليا، وتقدم الهيئات العامة في العديد من البلدان . 236

 115ة إلى المنشآت أو خدمات التوجيه للمتتلمذين أنفسهم.ليحوافز ما

ً  المهاجرون والالجئون والنازحون 4-2-3   قسراً  والنازحون داخليا

يعاني المهاجرون من التمييز على أساس دينهم أو لونهم أو هويتهم الثقافية. إضافة إلى ذلك، قد يواجهون  قد . 237

في الوصول إلى التلمذة الصناعية إذا لم يمتلكوا المهارات اللغوية المناسبة أو لم يستوفوا متطلبات  اتصعوب

 يمكنهم إثبات استيفائهم لها. لمالدخول أو 

الهجرة في سوق العمل تحديات  األشخاص المتحدرين مناألشخاص الالجئين والنازحين و ويثير إدماج . 238

 ، ويتطلب هذا األمر تقديم الدعم والمشورة على نحو واسع.ةالمضيف انالهيئات العامة في البلد أمامجمة 

 تعادلوفي جنوب أفريقيا، يمكن للمهاجرين طلب شهادة تقييم من هيئة المؤهالت في جنوب أفريقيا، وهي  . 239

يستخدمها  ويمكن بالتالي أنإطار المؤهالت الوطني لديها،  مع المؤهالت المندرجة فيالمؤهالت األجنبية 

 116هاجرون بهدف إثبات استيفائهم لمتطلبات الدخول في التلمذة الصناعية.الم

                               
 ال تعكس هذه األرقام مع ذلك جميع عقود التلمذة الصناعية المبرمة مع أشخاص معوقين.   114

 2019Sep.  25[accessed  https://www.australianapprenticeships.gov.au/programs[.  :انظر   115

 =2019Aug.  7 [accessed 5741http://www.saqa.org.za/show.php?id[.  :انظر   116
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 كبار السن 4-2-4

تعتبر في المقام األول وسيلة لتسهيل عملية انتقال الشباب من المدرسة التلمذة الصناعية فيما مضى، كانت  . 240

ناعية. غير أن مفهوم لشروع في التلمذة الصلأقصى للسن  فرضت حدا  والواقع أّن بعض البلدان إلى العمل. 

. فالتحوالت السريعة في اليومبين الناس في العديد من المهن  الحصول على عمل وحيد مدى الحياة لم يعد ساريا  

مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية طوال  كبار السن اكتسابتستدعي من تفرض متطلبات جديدة عالم العمل 

 تحدٍ  ، إنما هيالحاصل في عالم العمل للتصدي للتحول النموذجية الصناعية إعادة توجيه التلمذوحياتهم العملية. 

 عظيم الشأن.

 الفئات األخرى 4-2-5

في التلمذة  أقل تمثيال   إن األشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية والشعوب األصلية هم عموما   . 241

ة على ذلك، قد تكون الحواجز أمامهم إما يعانون من أشكال صريحة أو مبطنة من التمييز. عالو قدالصناعية و

إحدى المهن في البلد األصلي( وإما اجتماعية )مثل  سوء سمعةموضوعية )مثل إجادة اللغة( وإما ثقافية )مثل 

انعدام التواصل المباشر مع المنشآت الموظفة للمتتلمذين( )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 (.132صفحة ال، 2018

وفي جنوب أفريقيا، لطالما هيمن أصحاب البشرة البيضاء على التلمذة الصناعية في الماضي، لكن بحلول  . 242

في المائة(. إال أن أصحاب  70، كانت غالبية المتتلمذين من أصحاب البشرة السوداء )ما يربو على 2012عام 

، 2017)شانكسيلياني وآخرون،  أقل تمثيال  ما زالوا ، كشريحة من السكان، البشرة السوداء من أبناء جنوب أفريقيا

 (. 42صفحة ال

وفي الهند، وبهدف ضمان التمثيل المتكافئ، تنص قواعد التلمذة الصناعية على وجوب حجز مقاعد في  . 243

 فيها الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة(.)بما  المحرومةالتلمذة الصناعية للفئات 

 لتلمذة الصناعية ل متدنٍ انتشار  4-3

ذين في ى الرغم من أن التلمذة الصناعية هي أكثر نجاعة وفعالية من التدريب والتعليم المهنيين المنفّ عل . 244

األشخاص المدارس، إال أن نسبة المتتلمذين إلى الطالب في برامج التدريب والتعليم المهنيين ونسبة المتتلمذين إلى 

  في غاية االنخفاض في معظم البلدان. المستخدمين، ما فتئتا

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فإن نسبة طالب التعليم الثانوي  مستمدة منلبيانات  ووفقا   . 245

 ،مختلف بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فيالمسجلين في برامج التدريب والتعليم المهنيين 

ي برامج التلمذة الصناعية )منظمة التعاون والتنمية في ن فوفي المائة من هؤالء مسجل 37و ،في المائة 46تبلغ 

برامج التدريب والتعليم  فيالغالب  الشكلأن التلمذة الصناعية هي  2(. ويبين الشكل 2017الميدان االقتصادي، 

يا وإستون يةجمهورية التشيكالنمرك وألمانيا وهنغاريا والتفيا وسويسرا. أما في بلجيكا وشيلي واالمهنيين في الد

وفنلندا وإندونيسيا وإسرائيل وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد فإن طالب التعليم الثانوي المسجلين في برامج التدريب 

 والتعليم المهنيين تكاد تكون فرصهم معدومة في اختيار التلمذة الصناعية. 
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 غيرها نسبة طالب التعليم الثانوي المسجلين في التلمذة الصناعية و :2الشكل 
 2015، برامج التدريب والتعليم المهنيينمن 

 
 .4صفحة ال، ج2019في مكتب العمل الدولي،  ستنسخ، وم2017مقتبس عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، المصدر: 

أو في  2011لعام  شخص مستخدم 1000ر عدد المتتلمذين في كل نتائج دراسة تقدّ  3الشكل  وتتجلى في . 246

في سويسرا؛  44كان كما يلي:  شخص مستخدم 1000. ووجدت الدراسة أن عدد المتتلمذين في كل احةمت آخر سنة

في إنكلترا؛  20في إيطاليا؛  24نمرك؛ افي الد 27في كندا؛  30في النمسا؛  32في ألمانيا؛  39في أستراليا؛  40

 ب(.2012ي، في إيرلندا )مكتب العمل الدول 10في الواليات المتحدة؛  14في فرنسا؛  17

 حديثة العهد أو سنة 2011، شخص مستخدم 1000عدد المتتلمذين في كل  :3الشكل 

 
 .ب2012المصدر: مكتب العمل الدولي، 
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، كما هو موضح في متوفرة آخر سنة عنأو  2016عام  عن من أمريكا الالتينية المستمدةأما البيانات  . 247

منخفض للغاية في  شخص مستخدم 1000لمذين في كل أن عدد المتتباستثناء كولومبيا، ، فتظهر 5 الجدول

العمل  لمنظمةالتابع  مركز البلدان األمريكية لتطوير المعارف في مجال التدريب المهنيالمؤسسات األعضاء في 

في جميع المؤسسات باستثناء  1000في  10هو أقل من و(. 35صفحة الد، 2017الدولية )مكتب العمل الدولي، 

مقارنة بعدد طالب التعليم  شديدا   وطنية في كولومبيا. حتى إن عدد المتتلمذين منخفض انخفاضا  التدريب ال دائرة

 المهني. 

 التدريب المهني والتلمذة الصناعية في المؤسسات األعضاء  جالمشاركون في برام :5 الجدول
  مركز البلدان األمريكية لتطوير المعارف في مجال التدريب المهنيفي 

 متوفرة ، أو آخر سنة2016مة العمل الدولية، التابع لمنظ

المؤسسة أو  البلد

 المؤسسات
المشاركون في 

 التدريب المهني

عدد المتتلمذين كنسبة  عدد المتتلمذين

 مئوية من المشاركين 

 في التدريب المهني

عدد المتتلمذين 

 1000في كل 

 شخص مستخدم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد INET 450 638 األرجنتين

جمهورية بوليفيا 
  المتعددة القوميات

INFOCAL 61 395 1 706 2.78  1أقل من 

 1أقل من  SENAI 3 415 058 213 126 6.24 البرازيل

 1أقل من  SENCE 880 315 1 283 0.15 شيلي

 SENA 4 069 644 345 206 8.48 17 كولومبيا

 1أقل من  INA 132 850 289 0.22 كوستاريكا

 1أقل من  ال يوجد ال يوجد MTSS 119 486 كوبا

 1أقل من  ال يوجد ال يوجد SETEC–SECAP 85 414 أكوادور

 INSAFORP 322 534 1 908 0.59 1 السلفادور

 1أقل من  INTECAP 351 292 975 0.28 غواتيماال

 1أقل من  INFOP 205 744 189 0.09 هندوراس

 ,CONALEP المكسيك
DGCFT 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 348 758

 INADEH 63 074 2 124 3.37 1 بنما

 1أقل من  SNPP 177 173 1 020 0.58 باراغواي

 1أقل من  SENATI 510 852 5 328 1.04 بيرو

الجمهورية 
 الدومينيكية

INFOTEP 694 388 433 0.06  1أقل من 

 ,INEFOP أوروغواي
CETP/UTU 

 1أقل من  ال يوجد ال يوجد 760 121

البيانات اإلحصائية المبينة في الجدول أعاله إلى برامج التلمذة الصناعية المنفذة في االقتصاد المنظم والتي تشكل جزءاً من برامج مالحظة: تشير 
لتلمذة قعد في االتعليم الرسمي. وال تدل هذه البيانات على عدد المقاعد المتاحة، وال تدل بطبيعة الحال على عدد المتتلمذين المحتملين الباحثين عن م

 الصناعية.

 ال يوجد: بيانات غير متوفرة.

 .د2017المصدر: مكتب العمل الدولي، 
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إن عرض مقاعد التلمذة الصناعية هو أمر جوهري لنجاح أي برنامج تلمذة صناعية ويمكن أن يتأثر بعدد  . 248

مالية الحوافز الفر امعمول به وتووالنظام القانوني والتنظيمي ال عموما  ، بما فيها بيئة األعمال المختلفة من العوامل

ثقافية. فإذا لم تستبق المنشآت تزايد الطلب على العمال الماهرين وإذا لم تكن منافع المشاركة في التلمذة العوامل الو

 لتوفير مقاعد للتلمذة الصناعية. الصناعية واضحة، فستكون المنشآت أقل استعدادا  

العوامل. فعادة ما يكون لدى المنشآت الكبيرة إدارة موارد بشرية  تلك بدوره عامال  منحجم المنشأة  يمثلو . 249

 اإلداريةالمسائل من  أو إدارة تدريب توظف متخصصين ذوي خبرة في التعامل مع مسائل التلمذة الصناعية، بدءا  

ينطبق على إلى التعليمية منها. غير أن هذا قد ال ينطبق على المنشآت متوسطة الحجم، وهو بكل تأكيد لن  وصوال  

 المنشآت الصغيرة أو بالغة الصغر. 

ويغطي الجانب اإلداري في العادة جملة أمور منها: توظيف المتتلمذ؛ االلتزامات القانونية المتعلقة  . 250

ين : أنشطة الموجهّ عادة   يغطي الجانب التعليميوالحوافز. اإلعفاء الضريبي وغيره من باالتفاقات؛ شروط العمل؛ 

الدراسي الت مع مؤسسات التدريب والتعليم المهنيين؛ أحكام معايير التدريب؛ متطلبات المنهاج داخل المنشأة؛ الص

 والتقييمات المصاحبة له.

، هبط عدد انخفاض في عدد المنشآت التي تقدم التلمذة الصناعية. ففي ألمانيا مثال   سّجلوفي بعض البلدان،  . 251

وبدا ذلك االنخفاض ، 2015في  427 496 إلى 2007في  489 890 من المنشآت التي تقدم التلمذة الصناعية

موظفين(. وأجرى المعهد الفيدرالي األلماني للتدريب  عشرةالمنشآت )العاملة بأقل من  صغرى في أكثر وضوحا  

والتعليم المهنيين دراسة استقصائية عن المنشآت التي ال تشارك في برامج التدريب. وكانت األسباب المقدمة في 

أو دون المستوى  معدومةعلى عمال شباب جدد وطلبات  هي غياب الطلب حاليا   احيان حيال عدم مشاركتهأغلب األ

غير مناسبين. إضافة إلى ذلك، كانت هناك أسباب أخرى مثل الشكوك حول معادلة  رشحونالمطلوب وم

، الصفحات 2017للتعليم والبحث، المنفعة أو الظروف المتغيرة في المنشأة )الوزارة الفيدرالية األلمانية  - التكلفة

67-69.)  

 التحديات في االقتصاد غير المنظم 4-4

المنظم، )يشار إليها عادة التلمذة الصناعية غير المنظمة( هي الوسيلة  في االقتصاد غيرالتلمذة الصناعية  . 252

مل على نظام غير . وعادة ما تشت1-1الرئيسية للتعلم واكتساب الكفاءات من أجل التوظيف كما جاء في القسم 

منظم لنقل المهارات من حرفي ماهر إلى متتلمذ شاب يكتسب المهارات عن طريق المالحظة والمحاكاة والتكرار 

 الجنوبية والشرقية إال أن الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية في أفريقياأثناء عمله مع الحرفي الماهر. 

 :بالتالي وهي ،تشوبه بعض العيوب التدريبن م شكل( أظهرت أن هذا ال2013)أغاروال، 

 ؛تباينا  شديدا   نون الماهروالحرفي الذي يقدمهظم وغير هيكلي وتتباين نوعية التدريب تالتدريب غير من 

 ال تتوفر في العادة معايير للتدريب أو آليات فعالة لضمان جودته؛ 

 ؛في العادة المهنيتين معدومة عادة ما تكون ظروف العمل سيئة وتدابير السالمة والصحة 

 ال تقدم المعرفة األساسية بصورة مناسبة؛ 

  ا قد يؤدي إلى موبالتالي صعب اإلنفاذ، م شفويا   اتفاقا   ما يكون االتفاق بين الحرفي الماهر والمتتلمذعادة

 استغالل المتتلمذ؛

 مدفوعة األجر أو تعويض عن  من المحتمل أن يتوجب على المتتلمذ العمل لساعات طويلة، دون عطالت

 اإلصابات المرتبطة بالعمل؛

  ؛مفرطةربما تكون مدة التدريب 

   لقاء التدريب؛ بعض الحرفيين الماهرين يطلبون أجرا 

 ا يجعل تنقل المتتلمذ في سوق مالمهارات المكتسبة غير موثقة وغير معترف بها على الصعيد الوطني، م

 ؛شاقا   العمل أمرا  

 لفصل المهني بين الجنسين بكل وضوح.يتجلى ا 
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 تكييف التلمذة الصناعية مع االقتصاد الرقمي 4-5

أدى ظهور الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية، على غرار صناعة المواد المضافة والذكاء  . 253

خال مجموعات ناعي والروبوتات التعاونية واألتمتة الصناعية، إلى تعديل المالمح المهنية والحاجة إلى إدطصاال

ضة على برامج وممارسات التلمذة الصناعية. غير أن اكتساب هذه جديدة من المهارات العالية والكفاءات المستعر  

 المهارات قد يتطلب برامج تعليم وتدريب على مستوى تعليمي أعلى من المستوى الذي توفره عادة التلمذة الصناعية.

إجراء بحث على مستوى  ،2016في  التي استهلت 4.0 ب المهني، تتضمن مبادرة التدريفي ألمانيا مثال  و . 254

ولموظفي  ينجديدة في صناعة السيارات وتدابير تحسين الكفاءات الرقمية للمتتلمذالمهنية المالمح ال بشأنالشركة 

 (.24و 23ن ا، الصفحتج2018التعليم والتدريب )يوروفاوند/ المفوضية األوروبية، 

 ABBفي شركات مثل  -وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والواليات المتحدة  نمركاوفي أستراليا والد . 255

 -وغيرها من التشكيالت اإلقليمية والقطاعية  Varleyو Siemensو Obergو Festoو Boschو Airbusو

 أظهرت دراسات إفرادية ما يلي: يجري إدخال التعديالت على برامج التلمذة الصناعية بصورة متواصلة؛ هناك

نمرك وألمانيا؛ االتغيير؛ هناك تعاون بين الشركاء االجتماعيين، وخاصة في الد من أجلحاجة إلى رؤية متكاملة 

بين المهارات والكفاءات  ال بد من تحقيق توازنوجود فائض في الطلب؛ وبين العرض والطلب،  عدم مواءمةهناك 

م أثناء العمل والتعلم خارج العمل تخصيص المستعرضة؛ يتطلب التعلبين المهارات والكفاءات المخصصة و

القرارات بشأن استراتيجيات ضمان أن تكون في األجهزة والبرمجيات. غير أنه ال بد من واستثمارات كبرى موارد 

تحديد أو إعادة تحديد المالمح المهنية وبرامج  نفق فين الوقت المأل متخذة سريعا ،وبرامج التلمذة الصناعية 

تخلف بأشواط عن م يعني أن التدريبمن صحة المؤهالت، قد  إثباتتقييم والناهج وطرق وضع موالتدريب 

 تنسيقإال إذا وجد  سريعا  ت االتطورات الجارية في سوق العمل. عالوة على ذلك، لن يمكن اتخاذ هذه القرار

 (.36و 35ن ا، الصفحت2019مؤسسي دينامي )يوروفاوند، 

 أشكال عمل جديدة 4-6

، على غرار عمل معتادةبالغة في عدد األشخاص المنخرطين في أشكال عمل جديدة وغير لوحظت زيادة  . 256

عن طريق منصات رقمية في اقتصاد األعمال  والذي يجري ترتيبهالمنصات الرقمية )أي العمل عند الطلب 

ي ليسوا لحسابهم الخاص، وبالتال "مستقلين" عاملين هؤالء العماليكون يفترض أن غالبا  ما و 117.الصغيرة(

والحظت منظمة العمل ن. ستخدميالممنوحة إلى الم واإلعانات والحماياتمخولين للحصول على ذات الحقوق 

يؤدي إلى  قد أثناء العمل، األمر الذي أقل احتماال  بأن يتلقوا تدريبا  " تادةغير المع العمالةالدولية أن العاملين في 

، 2016صة بالنسبة إلى العمال الشباب" )مكتب العمل الدولي، سار الوظيفي، وخاممضاعفات سلبية على تطور ال

 (.xxivالصفحة 

يمكن أن (، "61، الصفحة 2019) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديوفقا لما جاء في تقرير  . 257

استثمارهم في تدريب الموظفين  يروا أنيمكن أن ويضطلع أصحاب العمل بدور هام في توفير فرص التدريب، 

عقود بدوام عقود محددة األجل أو ببعوائد طائلة مقارنة بالعاملين  يعود عليهم العاملين بدوام كامل أو بعقود مفتوحة

فرنسا، في معالجة هذه المسألة عن  مثلعقود متقطعة". ويشير التقرير ذاته إلى شروع بعض البلدان، جزئي أو 

غير أن  118.(64)المرجع نفسه، صفحة  2015عام حسابات تعلم فردية، وهي مبادرة أطلقت اعتماد طريق 

التركيز مسلط على مواصلة برامج التعليم والتدريب المهنيين وترتيبات التدريب المرنة الموجهة إلى عمال 

إطالق برامج التعليم والتدريب المهنيين الموجهة إلى المتتلمذين  وليس علىالمنصات الرقمية ومن على غرارهم، 

 الصناعيين.

 

                               
ما ، انظر مكتب العمل الدولي، . وفيما يتعلق بالعمل غير المعتاد عموEurofond ،"2018فيما يتعلق بعمل المنصات، انظر "   117

2016. 
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 5صل الف

 استراتيجيات تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة

التحديات التي تواجهها البلدان عند تنفيذ برامج  تذليلمن االستراتيجيات الهادفة إلى  هذا الفصل عددا   يبيّن . 258

 تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة.إلى التلمذة الصناعية الجيدة، وبعبارة أخرى، 

 اعية الجيدةاتية للتلمذة الصنئة مؤخلق بي 5-1

 :ما يليال بد من خلق بيئة مؤاتية عن طريق التلمذة الصناعية الجيدة توخيا  لتعزيز  . 259

  ووضع أهداف وطنية وتخصيص موارد مناسبة من للتلمذة الصناعية الجيدة استراتيجيات وتنفيذ وضع

 أجل التلمذة الصناعية الجيدة؛

  والتعليم والتعلم  العمالةالتنمية الوطنية وفي سياسات إدراج التلمذة الصناعية الجيدة في استراتيجيات

 المتواصل؛

   في عمل الكيانات  تشجيع الشركاء االجتماعيين على دعم التلمذة الصناعية الجيدة عن طريق إشراكهم رسميا

 المسؤولة عن تصميم وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية الجيدة؛

 بفعالية جعلهم في وضع أفضل للمشاركة دهم بخدمات الدعم بغية تطوير قدرات الشركاء االجتماعيين وتزوي

 ؛أوسع نطاقا  في عمل الهيئات التنظيمية واالستشارية المعنية أو في آلية حوار اجتماعي 

  الضمان  اشتراكاتأو اإلعانات في  ةالضريبي اتالتكلفة أو اإلعفاء تقاسمتقديم الحوافز، على غرار

 المتوسطة؛الصغيرة وخاصة المنشآت االجتماعي، إلى المنشآت و

  تشجيع الجهات الوسيطة، بما في ذلك عن طريق الدعم المالي، على المشاركة في توفير برامج التلمذة

 الصناعية الجيدة وتنسيقها ودعمها؛

  منتظمة بغية زيادة جاذبية التلمذة الصناعية الجيدة  على فتراتالقيام بأنشطة توعية وحمالت ترويجية

 عالء صورتها؛وإ

 لتأهيلهم  المطلوبةبرامج تلمذة صناعية تحضيرية بهدف تمكين الشباب من اكتساب الكفاءات  رساءإ

 للمشاركة في برامج التلمذة الصناعية الجيدة؛

 تسهيل وصول المتتلمذ إلى المزيد من فرص التعليم التقني والتعليم العالي؛ 

 التلمذة الصناعية الجيدة  تنفيذ ونجاعة من أجل تحسين فعالية استخدام تكنولوجيات جديدة وطرق مبتكرة

 وإدارتها؛

  إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة على المستوى القطاعي كي يقدموا توصياتهم بشأن فترة التدريب

 د العمل.إلى تعقّ  بين التعلم أثناء العمل والتعلم خارج العمل استنادا  المطلوب واألجر والتناسب 

 ضع إطار تنظيمي متينو 5-2

 وبرامج تصميم نظم من أجليضع الشروط العامة  ا  جامع تنظيميا   تتطلب التلمذة الصناعية الجيدة إطارا   . 260

التلمذة الصناعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها ويضمن ظروف عمل الئقة في مكان العمل. وينبغي أن تضع 

ن وغيرهم من أصحاب المصلحة )مكتب العمل الدولي، الحكومات هذه األطر بالتعاون مع الشركاء االجتماعيي

 ( مع مراعاة ما يلي:أ2017
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 تعريف التلمذة الصناعية؛ 

  بما فيها ظروف العمل واألجر والحماية  -المتتلمذ وشروط وظروف التلمذة الصناعية  وضعتحديد

 االجتماعية وآليات التظلم؛

 الحوار  ضطلع بموجبهاتلمذة الصناعية وإدارتها والطريقة التي سيتحديد اآلليات المؤسسية المعنية بتنظيم ال

 االجتماعي بدوره؛

 أصحاب المصلحة المعنيين وأدوارهم ومسؤولياتهم، بما في ذلك طبيعة االتفاقات بين  جميع توضيح حقوق

 المنشأة المضيفة والمتتلمذ والمؤسسات األخرى؛

 ذة الصناعية؛تحديد المهن والمؤهالت التي تغطيها التلم 

  ذكر مدة التلمذة الصناعية ونسبة ما تشتمل عليه من تدريب أثناء العمل وتدريب خارج العمل وعمليات

 الصادرة عند إتمام برنامج التلمذة الصناعية؛ اإلجازةالتقييم وتصديق التعلم والشهادة أو 

 مؤسسات  بالنسبة إلىات األهلية تحديد آليات تضمن جودة وجدوى التلمذة الصناعية، بما في ذلك متطلب

 ومنشآت التدريب؛

  ضمان ترتيبات تمويل مستدام ومنصف لبرامج التلمذة الصناعية، بما فيها تقاسم التكلفة بين الحكومة

 والمنشآت والمتتلمذين؛

 التوصية بتدابير تهدف إلى تشجيع اإلدماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين؛ 

  وتقييم التلمذة الصناعية.تحديد ترتيبات رصد 

لمنشآت، أكثر جاذبية في نظر االتلمذة الصناعية  جعل 5-3
 وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في نظم وبرامج التلمذة الصناعية. ويمكن  ةالمنشآت بمختلف أحجامها هي أصحاب المصلحة الرئيسي . 261

ن ال يمكن تحقيق هذه االستراتيجيات دون دعم للهيئات العامة إطالق استراتيجيات طموحة للتلمذة الصناعية، لك

 قطاعات األعمال أو المنظمات األخرى.

الصغيرة ومن المستحسن اتخاذ عدد من التدابير المحددة بغية تشجيع المنشآت، وخاصة المنشآت  . 262

 ما يلي: على المتوسطة، على المشاركة في برامج التلمذة الصناعية. وتشتمل هذه التدابيرو

 ت وأحداث إلبراز المنافع العائدة على المنشآت من التلمذة الصناعية الجيدة؛تنظيم حمال 

  وأفرص التلمذة الصناعية )مثل منحة توظيف التي تقدّم تقديم بعض أشكال الحوافز المالية إلى المنشآت 

 عات الضمان االجتماعي(؛ودفمفي  إعاناتإعفاء ضريبي أو 

 محتملين؛المتتلمذين القليمية أو محلية من شأنها التوفيق بين المنشآت وإنشاء إدارة وطنية أو قطاعية أو إ 

  احتياجات التدريب تجميع المهارات أو  أن تجري عمليات استباقتشجيع إنشاء هيئات قطاعية من شأنها

 المتوسطة؛الصغيرة ولدى المنشآت 

 ت التدريب الجماعي )انظر تشجيع إنشاء أو تعيين جهات وسيطة، على غرار غرف التجارة أو منظما

المتوسطة ودعمها وإنشاء شراكات من الصغيرة و(، من شأنها تقديم المشورة إلى المنشآت 3-7-3القسم 

 ؛المحلية أجلها مع مؤسسات التدريب والتعليم المهنيين

 تقديم برامج تدريب تتحلى بالمرونة إلى موظفي الشركة المسؤولين عن توجيه المتتلمذ؛ 

 نشر األفكار والخبرات بشأن ما يفيد في جعل التلمذة الصناعية الجيدة أكثر  أجلدارة معلومات من إنشاء إ

 المتوسطة؛الصغيرة وجاذبية في نظر المنشآت وخاصة المنشآت 

  المنشآت. منشأة منجزء من معيار التدريب الوطني مع متطلبات  بهدف تكييفالمرونة توفير 
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 لشبابثر جاذبية في نظر ال التلمذة الصناعية أكجع 5-4

تؤدي إلى عدم انجذاب الشباب لفكرة القيام بتلمذة  قد أن هناك أسباب عديدة ،4في الفصل ذكر  ما على حد . 263

بهدف تشجيع الشباب على التسجيل في برامج التلمذة المحددة من المستحسن اتخاذ عدد من التدابير  ،صناعية. لذا

 ما يلي:الصناعية. وتشتمل هذه التدابير على 

  التلمذة الصناعية، من  سفراءفي المدارس وحمالت توعية في المجتمع كافة، بمساعدة  إعالميةأيام تنظيم

 التي تعود على الشباب من التلمذة الصناعية الجيدة؛ الترويج للمنافعأجل 

  ب لتمكينهم من بهدف تنوير الشبا - وأثناءها قبل التلمذة الصناعية -شاملة إرشاد وتقديم خدمة مشورة

 اختيار التدريب والمسار المهني المناسبين؛

  مناسبة طوال مدة التلمذة الصناعية، على أساس اتفاق جماعي أو حد  أجورا   أن يتلقى المتتلمذونضمان

ببرنامج حماية اجتماعية ولوائح السالمة والصحة المهنيتين بغية  أن يكونوا مشمولينأدنى من األجر، و

 ث واألمراض المهنية؛تفادي الحواد

  المستعدة إنشاء إدارة وطنية أو قطاعية أو إقليمية أو محلية من شأنها التوفيق بين المتتلمذين والمنشآت

 ؛الستقبال المتتلمذين

  ضمان االعتراف بمؤهالت التلمذة الصناعية على الصعيد الوطني وإتاحة المجال أمام المزيد من فرص

 العالي؛ التعليم التقني والتعليم

  في المنشآة؛ آمنة ظروف وبيئة العمل أن تكونضمان 

  نشر األفكار والخبرات بشأن ما يفيد في إعالء صورة التلمذة الصناعية؛ أجلإنشاء إدارة معلومات من 

 لمتتلمذين وحمايتها ووضع استراتيجية من أجل إدراج ل العمل تشجيع منظمات العمال على تمثيل حقوق

 في برامج التلمذة الصناعية.حقوق العمل 

 تعزيز الشمولية في التلمذة الصناعية 5-5

 الشمولية في التلمذة الصناعية: أن تعززمن شأن التدابير التالية  . 264

  علىالتي تعود  الترويج للمنافعفي المدارس وحمالت توعية في المجتمع كافة، من أجل  إعالميةأيام تنظيم 

 جيدة؛الجميع من التلمذة الصناعية ال

  األشخاص من خلفيات أو سمات خاصة في التلمذة الصناعية الجيدة،  مشاركةتحديد أهداف من أجل زيادة

 وحجز مقاعد لهم فيها؛

 توفير تدريب محدد بشأن التنوع لجميع الموظفين المضطلعين بمسؤوليات التوظيف والتوجيه؛ 

 فيما يتعلق  من المجموعات األقل تمثيال   رادأفمجموعة الوكاالت الموجودة لدعم  ىالمنشآت عل اطالع

 بالتلمذة الصناعية الجيدة؛

  بالتعاون مع المنظمات التي تمثل أو تدعم المجموعات األقل مستهدفة تحديدا   وإرشادتقديم خدمة مشورة ،

 ها؛ء، قبل الشروع بالتلمذة الصناعية الجيدة وأثناتمثيال  

 مثل منحة توظيف أو إعفاء ضريبي أو إعانات في مدفوعات الضمان ) تقديم بعض أشكال الحوافز المالية

 ؛من المجموعات األقل تمثيال   التي تختار متتلمذينإلى المنشآت  االجتماعي(

  في المنشآت ومعدالت  المستخدمينوالمساءلة والشفافية عن طريق نشر عدد المتتلمذين  اإلبالغتحسين

 العمل، مع نشر األرقام مصنفة حسب نوع الجنس واإلثنية واإلعاقة؛اإلنجاز ومعدالت االنتقال إلى عالم 

  مناسبة طوال مدة التلمذة الصناعية، على أساس اتفاق جماعي أو حد  أجورا   أن يتلقى المتتلمذونضمان

الدعم اإلضافي من أجل  أن يقدّم لهمببرنامج الحماية االجتماعية و وأن يكونوا مشمولينأدنى من األجر، 

 بحالتهم، مثل تكاليف رعاية األطفال وتكاليف التنقل؛ تحديدا   د المصاريف المتعلقةتسدي

  االحتياجات المختلفة، مثل احتياجات النساء واألشخاص  كي تلبيزيادة مرونة التلمذة الصناعية الجيدة

 المعوقين؛
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 مشاركةقين وشخاص المعمادية على قاعات الدروس وأماكن العمل بغية ضمان مشاركة األ إجراء تكييفات 

 منتجة؛

  نشر األفكار والخبرات بشأن ما يفيد في تحقيق المساواة والتنوع في التلمذة  أجلإنشاء إدارة معلومات من

 الصناعية الجيدة؛

  ووضع  وحماية حقوق عمل المتتلمذين من المجموعات األقل تمثيال   تمثيلتشجيع منظمات العمال على

 راج حقوق العمل في برامج التلمذة الصناعية.استراتيجية من أجل إد

 تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة في االقتصاد غير المنظم 5-6

تحديات عديدة.  يثيرأن تنفيذ برامج التلمذة الصناعية في االقتصاد غير المنظم  4ذكر في الفصل على حد ما  . 265

ة الجيدة في االقتصاد غير المنظم )أغاروال، من المستحسن اتخاذ تدابير محددة بهدف تعزيز التلمذة الصناعيو

 (. وتشتمل هذه التدابير على ما يلي:116-113، الصفحات 2013

  وتعزيز آلية تنظيم الذات بواسطة رابطات ةالمحلي الممارسةتكييف طبيعة التدخالت باالرتكاز على ،

 لجوهرية؛ من المبادئ ا ذلك باعتبار عن الهيئات العامة، صغيرة بدال  العمال األ

  الحرفيين الماهرين بغية إلى تدريب تقديم التعزيز الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر بواسطة

تحسين مهاراتهم التقنية والتعليمية والمتعلقة باألعمال؛ ضمان الوصول إلى خدمات تطوير قطاع األعمال 

 ن في العمل؛وقطاع التمويل بالغ الصغر؛ تحسين السالمة والصحة المهنيتي

  التعلم أثناء العمل بالتعلم خارج العمل بحيث يعالج النواحي  استكمالتحسين مهارات المتتلمذين عن طريق

النظرية المعنية والمهارات التقنية والمتعلقة باألعمال ومهارات العمل األساسية؛ تعاقب المتتلمذين على 

 مختلف المنشآت الصغيرة؛

 ت الخطية في التلمذة الصناعية؛تشجيع استخدام االتفاقا 

 تقديم المشورة المهنية والمتعلقة بالمسار الوظيفي؛ 

 تقديم الدعم الالحق للتدريب فيما يتعلق بالعمالة بأجر والعمل للحساب الخاص؛ 

  التلمذة الصناعية  تقديمتقديم الحوافز إلى الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر لتشجيعها على

 دة؛الجي

  ّم تعزيز قدرات رابطات األعمال الصغيرة حتى تؤدي دور منظم التلمذة الصناعية وتسجل االتفاقات وتقي

 المهارات وتمنح الشهادات؛

 االعتراف بالتعلم السابق.عن طريق وطنية  تأهيل تسهيل الحصول على شهادات 

مج التدريب المقدم في كينيا من أجل انوبرز عدد من األمثلة اإليجابية على هذه االستراتيجيات، مثل بر . 266

عن  ، فضال  عنيةاألعمال الممشاريع إلى زيادة مبيعات وأرباح  ىمهارات الحرفيين الماهرين، حيث أفضب اإلرتقاء

(. كما نفذت بنن وبوركينا فاسو 48صفحة الأ، 2012)مكتب العمل الدولي،  الذين تستقبلهمزيادة عدد المتتلمذين 

االعتراف بالمهارات  مثلات لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة في االقتصاد غير المنظم. ويوزمبابوي استراتيجي

)مكتب العمل  د بنغالديشالمكتسبة من التدريب غير المنظم طريقة أخرى لوصل النظم المنظمة بغير المنظمة، وتعّ 

بلدان تسعى إلى إنشاء أو تحسين  لىوجمهورية تنزانيا المتحدة خير أمثلة ع (30صفحة ال، ب2019الدولي، 

لديها، إذ أنها تعمل على زيادة أعداد المتتلمذين في االقتصادات المنظمة وغير المنظمة  لكفاءاتإثبات اعمليات 

 على السواء.

 االعتراف بالتعلم السابق 5-7

كفاءات الشخص  إثباتاالعتراف بالتعلم السابق على أنه عملية تحديد وتوثيق وتقييم و مكن تعريفي . 267

ويقدم  119.إلى معايير التأهيل المعمول بها مي أو غير المنظم، استنادا  المكتسبة من التعلم الرسمي أو غير الرس

                               
يفه (، يشير "التدريب غير الرسمي" إلى "تدريب منظم ومنتظم في اقتصاد غير منظم، يمكن تكي2006وفقا  لروزاس وكوربانيس )  119

حسب احتياجات الفرد"، في حين يعّرف "التعليم/ التدريب غير الرسمي" على أنه "تعليم/ تدريب دون بنية ينفذ خارج نظام التعليم/ 

 التدريب الرسمي".
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لتعليم والتدريب الرسميين ويسمح بإيالء االعتبار لخبرة وكفاءات العمل وبديال  من امن حيث التكلفة  فعاال   مسارا  

 التلمذة الصناعية. التدريب في بهدف خفض مدة 

، تواجه نسبة كبيرة من الناس في جميع أنحاء العالم المناسبة ةالمؤهالت الرسمي االفتقار إلىإلى  نظرا  و . 268

واالرتقاء في التعليم، حتى لو كانت  مناطق أخرىالئقة والهجرة إلى  في الحصول على وظائفصعوبات مريرة 

بق طات ةرسمي شهادةعلى اكتساب  أي فردلديهم الكفاءات المطلوبة. لذلك يمكن لالعتراف بالتعلم السابق أن يساعد 

جه في المجتمع وثقته ادمانوتعلمه المتواصل والحراك  على قابليته لالستخدام وقدرتهبالتالي مما يحّسن كفاءاته، 

 بنفسه.

من عوامل  وبهدف تصميم عملية فعالة من أجل االعتراف بالتعلم السابق، يستحسن أن تراعي البلدان عددا   . 269

 النجاح الرئيسية أو حجارة األساس، بما فيها:

 بعملية االعتراف بالتعلم السابق وتقديم إرشاد مهني فعال وخدمات استشارة إلى المرشحين  ستثارة الوعيا

 المحتملين؛

 نظم التعليم لسياسة تعنى باالعتراف بالتعلم السابق في األطر القانونية والتنظيمية والسياسية  إدماج

 والتدريب؛

 ة، وخاصة الشركاء االجتماعيين، في وضع وتنفيذ نشط مشاركةمشاركة جميع أصحاب المصلحة  ضمان

 وتقييم عمليات االعتراف بالتعلم السابق؛

 وجود إطار مؤسسي فعال من أجل االعتراف بالتعلم السابق؛ 

 توفر أعداد كافية من المهنيين المؤهلين لعملية االعتراف بالتعلم السابق؛ ضمان 

  لمهنية ومعايير التأهيل؛بين المعايير ا الوثيقالحرص على التطابق 

 المجموعات المستهدفة؛ مع بيئةتناسب تأدوات ومنهجيات تقييم فعالة وناجعة  استحداث 

  ومستدامة وقائمة على تقاسم التكلفة؛ منصفةتعزيز آلية لتمويل االعتراف بالتعلم السابق تكون 

 جودة االعتراف بالتعلم السابق؛ تكفلعملية  ضمان 

 صد وتقييم فعال وجمع ونشر معلومات عن أثر عملية االعتراف بالتعلم السابق؛نظام ر إرساء 

 .تشجيع إدارة المعارف وتقاسمها 

 تعزيز التعاون الدولي 5-8

من أجل تحسين نوعية نظم  األساليب التي يمكن للبلدان أن تضافر جهودها بواسطتهامجموعة من  هناك . 270

( إلى أنه يمكن للمتتلمذ المقيم 11-6-3)في القسم  ت اإلشارة. وقد سبقضا  التلمذة الصناعية لديها أو لدى بعضها بع

 تتضمن ما يلي:قد من تدريبه في بلد آخر. وهناك أشكال أخرى للتعاون  في أحد البلدان أن يكمل جزءا  

 االعتراف بالمؤهالت أو الكفاءات المكتسبة في بلدان أخرى؛ 

 تقاسم البيانات؛ 

 ن أفضل الممارسات؛ تقاسم المعلومات ع 

  التدريب؛أو مناهج التشارك في وضع معايير 

 تنسيق القواعد أو العمليات؛ 

   عن طريق تبادل الموظفين وتدريب المعلمين أو بناء القدرات في البلدان التي لديها نظم أقل تطورا ،

 وغيرها من أشكال المساعدة.المشرفين واإلمداد بمواد أو تجهيزات التعليم 
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 6الفصل 

 دربـالت

أن يكون أو صكوك جديدة هي ما إذا كان ينبغي  جديد إحدى المسائل الهامة المتعلقة بنطاق أي صكإن  . 271

عتماد نهج أوسع. ال مؤيدتان انترئيسي حجتان. وهناك في التلمذة الصناعية فقط أم أن يشمل التدرب أيضا   محصورا  

شائعة بين من األساليب الة، بات التدرب أو التمرن أكثر فأكثر رى أنه إلى جانب التلمذة الصناعيت ىاألول الحجة

، إال أن العديد من البلدان تحسين قابليتهم لالستخداممن أجل اكتساب خبرة عملية و والعمال الباحثين عن عمل

ن بعض أ تفيدف ةالثاني الحجةإلى إطار تنظيمي يضمن ظروف عمل الئقة وحماية في مكان العمل. أما  تفتقر غالبا  

ولهذا في التفريق بين التلمذة الصناعية واألشكال األخرى من التعلم القائم على العمل.  كبيرة صعوبة تجدالبلدان 

 التمرن.فضال  عن صك جديد أو صكوك جديدة من معالجة موضوع التدرب أي السبب يمكن أن يستفيد 

رن واألطر التنظيمية والمنافع والتحديات لذلك، يستعرض هذا الفصل ما هو سائد عن التدرب أو التم ووفقا   . 272

ولهذا الغرض يعتبر مصطلحا "التمرن" و"التدرب" مصطلحين مترادفين عند اإلشارة إلى أي  120.المتعلقة بهما

قابليته التعلم أثناء العمل الذي يتيح للشخص )"المتدرب"( اكتساب خبرة عملية بهدف زيادة  شكالمن أ شكل

  121.لالستخدام

 لتنظيميةاألطر ا 6-1

 واإلقليمية الدوليةالمعايير  6-1-1

إرشاد تنظيم التدريب أو التمرن، على نقيض القواعد  بهدفلم تعتمد منظمة العمل الدولية معيار عمل دولي  . 273

 المستعاض عنهما 117ورقم  60على التلمذة الصناعية بموجب التوصيتين رقم  في الماضي المفصلة التي طبقت

من صكوك منظمة العمل الدولية بالكاد تذكر هذا النوع من العمل. وكانت آخر االستثناءات ةّ والواقع أّن قل اآلن.

األشخاص " فئات منها: على في أن يطبقّ  ت عن نية الصك، التي عبرّ 190( من االتفاقية رقم 1)2هي المادة 
". وهناك إشارة مرجعية عيةالضالعون في التدريب، بمن فيهم األشخاص الضالعون في التدرب والتلمذة الصنا

 .200من التوصية رقم  "2")أ(2مماثلة في الفقرة 

مبادرة "اإلطار النوعي لبرامج  ،تنظيم برامج التدربمعالجة ومن المبادرات اإلقليمية التي سعت إلى  . 274

اتفاق  اشتراطوتتضمن عناصرها األساسية  2014.122التي اعتمدها مجلس االتحاد األوروبي عام  ،التدرب"

التدرب واستحقاقات المتدرب )بما فيها أي حق له في أجر أو تأمين( ترتيب مكتوب يوضح األهداف المرجوة من 

العمل وضمان مدة تدرب  وقتن أوالتشجيع على تعيين مشرف واحترام الحدود المنصوص عليها في القوانين بش

ر أنها ال تشمل الوظائف التي هي جزء من معقولة وتعزيز االعتراف بأية كفاءات مكتسبة وتقييمها وتوثيقها. غي

مضمونه القانون الوطني نظم يعليم والتدريب المهنيين وال تشمل التدرب الذي تمنهاج تعليم رسمي أو أحد برنامج ال

  123والذي يجب إنهاؤه من أجل التوظف في مهنة محددة.

                               
 . ,.2018Stewart, Owens et alيُشار إلى أن المعلومات الواردة في هذا الفصل عن التدرب والتمرن مستمدة بصورة أساسية من:   120

، فإن أنواع التدرب )أو "التعلم المهني"( الرسمية وأكثرها أهمية والقائمة في بلدان مثل أستراليا وجنوب 5-1حسبما نُوقش في القسم   121

 أفريقيا قد اعتبرت لغرض هذا التقرير على أنها عمليا  تلمذة صناعية. 

 . انظر أيضا :88/01C /2014الوثيقة:  ،بشأن إطار الجودة من أجل التدرب 2014آذار/ مارس  10توصية المجلس في    122

Rosas and Corbanese, 2017ية.، دليل إرشادي بشأن التدرب الجيد أعدته منظمة العمل الدولية باالشتراك مع المفوضية األوروب 

؛ 2016إلى المدى الذي نفذت فيه الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إطار الجودة من أجل التدرب، انظر المفوضية األوروبية،   123

Sienkiewicz, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN
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د أو التمرن الجيد في معظم األحيان إلى المنظمات تنظيم التدرب الجي على أرض الممارسة، يترك أمر . 275

استخدام مدونات ممارسات مصممة خارجيا، بما فيها  تزايد المستضيفة لهما أو المشرفة عليهما، على الرغم من

 عمل ظروفومن المعروف أن المفاوضة الجماعية على أجر و 124.المصممة من قبل مجموعات تمثل المتمرنين

، المفوضية 98-95و 62 ، الصفحات2012خرون، آئع في أوروبا )هادجيفاسيليو والمتدربين هي أمر شا

وظائف هي جزء من برامج التعليم  إلىقدمين ت(، لكن يبدو أنها تتعلق بأولئك الم6صفحة ال، 2016 ،األوروبية

ت الناظمة . وفي بعض البلدان، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تطبيق القوانين والعملياالمهنيينوالتدريب 

 (.151-147، الصفحات 2016للمفاوضة الجماعية على المتدربين الذين ال يعتبرون موظفين )روزين، 

 (. وهي:2016هج مختلفة على األقل )أوينز وستيوارت، وفيما يتعلق بلوائح الدولة، يمكن تحديد خمسة نُ  . 276

 تنظيم محدد الستخدام أو مضمون التدرب أو التمرن؛ 

 ة في اختصاص قوانين العمل أو القوانين صراحالتدرب أو التمرن أي إدراج  - ماجيق اإلدالتنظيم عن طر

 ؛توظيف أو بإدراج بعض ترتيبات التدرب ضمن حقوق العمل اعلى أنهم ااالجتماعية، إما بتعريفهم

  القوانين  من اختصاص قوانين العمل أو صراحةاستثناء التدرب أو التمرن  أي -التنظيم عن طريق االستثناء

 االجتماعية؛

 أو  بذاته اإلنفاذ االستراتيجي لقوانين العمل أو القوانين االجتماعية من قبل الدولة، حتى في غياب أي إدراج

 ؛بعينه استثناء

  قوانين غير الملزمة، على غرار مدونات الممارسات، بغية التأثير على العلى نحو منتظم إلى الدولة لجوء

 درب أو التمرن ومضمونها في المنظمات الحكومية وغير الحكومية على السواء.استخدام برامج الت

من هذه  نهجأمثلة عن كل  بلدا   13دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن القانون والممارسة في  تأبرزو . 277

وفرنسا (. وكانت القوانين األكثر شمولية في األرجنتين والبرازيل 2018هج )ستيوارت وأوينز وآخرون، النُ 

ورومانيا. لكن في معظم البلدان األخرى التي أجريت عليها الدراسة )أستراليا وكندا والصين وألمانيا واليابان 

فيما إذا كانت برامج التدرب  وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وزمبابوي( ما زال السؤال قائما  

يها أي ذكر صريح لتلك البرامج. وتختص باإلجابة عادة التي ال يرد ف أو التمرن مشمولة في قوانين العمل العامة

جهات قضائية أو محكمة أو وكالة حكومية تحدد ما إذا كان المتدرب أو المتمرن يندرج في إطار فئة الموظفين 

سعى فيه وكالة )غير المحددة في أغلب األحيان( أو فئة العامل المرؤوس. ويبدو أن أستراليا هي البلد الوحيد الذي ت

وعالنية إلى فرض عقوبات على المنشآت أو غيرها  منتظمةحكومية )مكتب أمين المظالم والعمل العادل( بصورة 

 125.في استخدام برامج تدرب أو تمرن يحتمل أن تكون غير قانونية الضالعةمن المنظمات 

األرجنتين والبرازيل وفرنسا  جعلتها فقدببرامج التدرب أو التمرن في السوق المفتوحة،  تحديدا   وفيما يتعلق . 278

 126.تعليميا   اتفاق ثالثي يضم المتدرب أو المتمرن والمنظمة المضيفة ومعهدا   اشتراط، عن طريق غير قانونية فعليا  

، على أساس أن التدرب أو التمرن هما جزء من التعليم وليس نها ممنوعة أيضا  إيمكن القول يبدو أنه وفي الصين، 

شمل يل صراحةفي أماكن أخرى، هناك بلدان مثل ألمانيا ورومانيا، اتسع فيها نطاق قوانين العمل و 127.من العمل

  129.في بعض المقاطعات الكندية ويظهر هذا أيضا   128.المتدرب والمتمرن

                               
 .ميثاق الجودة األوروبي لمنتدى الشباب األوروبي بشأن التمرن والتلمذة الصناعيةالمثال، في كما هو الحال على سبيل   124

في  10. ويقدّر المؤلفون أن  ,.167and  166, pp. 2018Stewart, Oliver, et alانظر، على سبيل المثال، القضايا الملخصة في   125

 دفوع األجر الموجودة في أستراليا هي غير قانونية.المائة على األقل من ترتيبات العمل غير م

 انظر:  126
Creación del Sistema de Pasantías Educativas en el Marco del Sistema Educativo Nacional Ley No. 26,427 

(Argentina); Lei do Estágio (Law No. 11,788 of 2008) (Brazil); Code de l’éducation, art. L124-1 (France). 

، 2014انظر، على سبيل المثال، المجلس الصيني لألقمشة واأللبسة/ المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية للصين ومنغوليا،   127

 . 21الصفحة 

 )رومانيا(. 335/2013)ألمانيا(؛ القانون رقم  26( و2)10انظر، على سبيل المثال، قانون التدريب المهني، المواد   128

 )تعريف "الموظف"( )كولومبيا البريطانية(. 1ى سبيل المثال، قانون معايير التوظيف، القسم انظر، عل  129

https://www.youthforum.org/european-quality-charter-internships-and-apprenticeships-
https://www.youthforum.org/european-quality-charter-internships-and-apprenticeships-
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يها الدراسة، كانت برامج التدرب أو التمرن في السوق المفتوحة فوفي البلدان الثالثة عشر التي أجريت  . 279

تغطية لع خضبقوانين الصحة والسالمة، لكن النظم المعنية بالتعويض عن إصابات العمل كانت ت ما  مشمولة عمو

، تتسم القوانين التي تحظر التمييز والعنف ألمانيا مثال  ما في أو غير أكيدة. وفي بعض البلدان، ك أكثر اختالطا  

 ال يعتبرون كانواالمتمرنين، حتى لو  وأبين والتحرش في مكان العمل بأنها واسعة بما فيه الكفاية لتشمل المتدر

  130موظفين. في حين أنه في بلدان أخرى، بما فيها اليابان، ال يزال الموقف غير واضح. خالف ذلك

، مستخدم في األرجنتين يتمثل نهجو 131يمكن لبرامج التدرب أو التمرن التعليمية أن تنظم بطرق مختلفة.و . 280

التركيز على ضمان محتواها التعليمي، على الرغم من أنه يمكن  فيبرازيل، وفرنسا ورومانيا وبصورة أقل في ال

هذه الفئة أن تخصص بندا لحقوق محددة في مكان العمل. وفي فرنسا تفرض حدود على  لسلطات الختصاص في

صة ساعات العمل اليومية واألسبوعية بالنسبة إلى الطالب المتدربين أو المتمرنين، وتمتد الحماية بصورة خا

 لتشمل الحماية من التحرش، ولهم الحق في تعويض إذا تجاوز التدرب أو التمرن مدة شهرين.

في مكان العمل والحقوق في أشكال محددة من الحماية  كمجموعةإدراج الطالب في إما  نهٌج ثانٍ تمثل يو . 281

ير إلى المواثيق الطوعية. وفي في أن تترك نوعية التعليم في تدربهم أو تمرنهم إلى حد كبإما أو استثنائهم منها، و

، لكنهم مشمولون تحديدا   المملكة المتحدة على سبيل المثال، يستثني قانون الحد األدنى لألجور الطالب المتمرنين

مدونة ممارسات طوعية. ل خاضعتحكم وقت العمل ونظام الصحة والسالمة. غير أن ضمان جودة الوظائف  بلوائح

 في إطار هذه الفئة. أيضا  وتندرج ألمانيا وكندا 

وجود استثناءات قليلة، رغم في اختصاصات على غرار الواليات المتحدة وزمبابوي. وويتجسد نهج آخر  . 282

القوانين التي تمنح الحقوق  نطاق بالتالي من يستبعدونال يعتبر الطالب المتدربون أو المتمرنون موظفين، و

 تمام التنظيمي إلى نوعية التعليم في الوظائف.الكثير من االه يولىل. كما ال اوالحماية إلى العم

الشباب  ،من برامج سوق العمل النشطة ا  وتستهدف برامج التدرب أو التمرن بصورة عامة بصفتها جزء . 283

سوق  إلىقليلة أو المتخرجين الجدد، بهدف مساعدتهم في انتقالهم المهنية المهارات الذوي  من العاطلين عن العمل

التوظيف.  اتعالقة ثالثية بين المتدرب أو المتمرن والمنظمة المضيفة ومزود خدم تنطوي على ،في العادةالعمل. و

)سواء على نحو صحيح أو خاطئ( بدور المشرف وضامن الجودة.  ويفترض أن يضطلع مزود الخدمة عموما  

العمل النشطة  وفي أغلب األحيان يكون من غير الواضح ما إذا كان المتدربون أو المتمرنون في برنامج سوق

المتدربين أو المتمرنين  منبعض البلدان، مثل األرجنتين،  ضيتقيندرجون في نطاق قوانين العمل أم ال. وت

أو  المتدربينبلدان أخرى، على غرار أستراليا وألمانيا، هؤالء  بعدالحصول على اتفاق توظيف، في حين تست

قوانين السالمة والصحة المهنيتين وقوانين عدم  بق عموما  قوانين العمل. وفي المقابل، تنط نطاق المتمرنين من

 .132التمييز وقوانين تعويض العمال على المتدربين والمتمرنين في برنامج سوق العمل النشطة

عن جدواها  بإحصاءات رسمية عن برامج التدرب أو التمرن. وتأتي البيانات األكثر وضوحا   يحتفظوال  . 284

في  46، أظهرت دراسة استقصائية أجريت في بلدان االتحاد األوروبي أن 2013با وأستراليا. وفي ومن أور

خضعوا لبرنامج تدرب واحد على األقل )وبعضهم خضع ألكثر من  عاما   35و 18المائة من األشخاص بين سن 

في المائة منهم أن آخر تدرب خضعوا له لم يكن مدفوع األجر، في حين أن نصف  59برنامج(. وصرح ما يقارب 

 (.DGESAI ،2013للمعيشة ) من التعويض اعتبروا أن المبلغ لم يكن كافيا   لذين تلقوا نوعا  ا

وفي المملكة المتحدة، تميل برامج التمرن طويلة األجل إلى أن تكون مدفوعة األجر على عكس البرامج  . 285

األجر )أو منقوصة في المائة من برامج التمرن غير مدفوعة  53أن  2018قصيرة األجل. وأظهر تقرير في عام 

في المائة من برامج التمرن تلك امتدت على ما يزيد  11األجر( كانت تتجاوز مدتها أربعة أسابيع، في حين أن 

 (.Montacute ،2018و Cullinaneستة أشهر ) على

في المائة من البالغين في سن العمل  34أن ، 2016وفي أستراليا، أظهرت دراسة استقصائية أجريت عام  . 286

تجربة العمل دون أجر مرة واحدة على األقل خالل السنوات الخمس السابقة، في حين ارتفعت النسبة إلى ا خاضو

بشكل من أشكال  مرتبطا   . وكان نصف التجارب التي خيضت مؤخرا  عاما   30في المائة لمن هم تحت سن  58

وغالبية التجارب العملية دامت أقل من  التعليم أو التدريب الرسمي، بما فيها برامج التعليم والتدريب المهنيين.

 (.2016ستة أشهر )أوليفر وآخرون،  مدةواحدة من عشرة تجارب  في حين تجاوزت، واحد شهر

                               
 . ,.paras 2018Stewart, Owens et al ,47–49لالطالع على التفاصيل، انظر:   130

 .8لالطالع على تفاصيل ما يتبع، انظر المرجع نفسه، الجزء   131

 .9انظر المرجع نفسه، الجزء   132
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 المنافع والتحديات 6-2

موضوع برامج التدرب أو التمرن، ال سيما من منظور تعليمي. وينظر المؤيدة لتتوفر الكثير من الكتابات  . 287

ها توفر "منافع متبادلة" بين الطالب والمنشآت ومؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بتعزيز إلى هذه البرامج على أن

(. 2015وتحسين الكفاءات وتكوين فهم أفضل للمسارات المهنية )ساناهوجا فيليز وريباز جينر،  العملفرص 

ة حصولهم على عمل، على ويغلب على من يتبع هذه البرامج الرضا عن تجاربهم، ويشعر غالبيتهم بزيادة إمكاني

عند انتهاء آخر برنامج تدرب أجروه أو آخر خبرة عملية  عمال   قد يجدونالرغم من أن حوالي ربع عددهم فقط 

 (.2016خرون، آ؛ أوليفر وDGESAI ،2013اكتسبوها )

تمرن مجموعة ضخمة من األبحاث التي تحدد المشاكل المحتملة المتعلقة بال ومن ناحية أخرى، تتوفر أيضا   . 288

القائم في السوق المفتوحة. ويمكن حصر المخاوف في أربع فئات  التمرن وخاصة )وليس على سبيل الحصر( -

 رئيسية.

الفئة األولى، تتمثل في عدم وفاء بعض البرامج بما وعدت به من تدريب نافع وتطوير للمهارات. وقدرت  . 289

إما ن برامج التدرب في االتحاد األوروبي ضعيفة في المائة على األقل م 30( أن ب2013المفوضية األوروبية )

 ظروف العمل.من حيث من حيث المحتوى التعليمي وإما 

بين التعليم والعمل مدفوع األجر. فهناك  جسرا   عمليا   والفئة الثانية، تتمثل في أن هذه البرامج قد ال توفر . 290

لى أساس أنها "تحسن المهارات والمعارف ، عالقابلية لالستخدامراسخ بقوة بأن الخبرة العملية تعزز  تّصور

والخبرات وتساعد الفرد على مواءمة صفات رأس ماله البشري الشخصي مع متطلبات السوق وتحسن من رواجهم 

(. كما أظهر البحث أن اتباع برنامج 566صفحة ال، 2018" )غرانت سميث ومكدونالد، على المدى الطويل فيها

(. ومع 2018حث عن عمل في الحصول على مقابلة عمل )بايرت وآخرون، تدرب أو تمرن يحسن من فرص البا

تشير األدلة إلى أن برامج التمرن وذلك، هناك القليل من دراسات االقتصاد القياسي عن نتائج الخبرة العملية. 

ناك ه قد يكونمدفوعة األجر مرتبطة بنتائج أفضل في سوق العمل مقارنة بالبرامج غير مدفوعة األجر، وأنه 

(. كما أشارت 2018؛ هنت وسكوت، 2018منافع التباع برامج ذات هيكلية أكثر رسمية )أو هيغينز وبينيدو، 

 دراسة أجريت في المملكة المتحدة إلى أن المتخرجين الذين يتبعون برامج تمرن في السوق المفتوحة يتلقون أجرا  

انخرطوا مباشرة في عمل مدفوع األجر أو أكملوا أقل بعد ثالث سنوات ونصف من التخرج مقارنة بأولئك الذين 

 133.(2017دراستهم )هالفورد، 

والفئة الثالثة، تتمثل في أن توقع أو طلب برامج التدرب أو التمرن غير مدفوعة األجر أو منخفضة األجر  . 291

ص المنتمون قد يعيق الحراك االجتماعي. ويرجح أن تكون تكلفة المشاركة فيها أعلى مما يمكن أن يتحمله األشخا

المتخرجون المنتمون إلى طبقة متوسطة  أكثر حرمانا . وعلى سبيل المثال، يحتمل أن يكونإلى طبقة اجتماعية 

، حيث مثل هذا البرنامج المنتمين إلى طبقة عاملة أكثر من احتمال اتباعبرنامج تمرن قد اتبعوا في المملكة المتحدة 

 املة قد انخرطوا في عمل مدفوع األجر بغية دعم خبرتهم العملية، عوضا  يكون األرجح أن المنتمين إلى الطبقة الع

(. وعلى نحو مشابه في أستراليا، 2018عن االعتماد على مدخراتهم أو دعم والديهم )كولينان ومونتاكيوت، 

عليها  يرتبط ازدياد أرجحية اختيار خبرة عملية غير مدفوعة األجر بالحالة االجتماعية االقتصادية، حيث يقدم

 ريفيةاألشخاص المقيمون في المدن الكبيرة بمعدل أعلى من األشخاص المقيمين في بلدات صغيرة أو مناطق 

 (.2016)أوليفر وآخرون، 

أما الفئة الرابعة فتتمثل في أن استخدام برامج التدرب أو التمرن غير مدفوعة األجر أو منخفضة األجر قد  . 292

معاملته معاملة اليد العاملة  احتماليواجه المتمرن وض معايير العمل. يحل محل العمالة مدفوعة األجر ويقو

( من االستنتاجات بشأن أزمة عمالة الشباب: دعوة إلى ه)26والفقرة  24في الفقرة )الرخيصة، كما أبرز المؤتمر 

(، 187 ، الفقرة2014) بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ةلجنة الخبراء المعني ذكرت. وكما (اإلجراءاتاتخاذ 

أخرى مشابهة، عندما أصبحت  وترتيبات"ظهرت في بلدان عدة مشاكل تتعلق ببرامج التمرن غير مدفوعة األجر 

تستخدم من أجل التملص من دفع الحد األدنى المعمول به لألجور وتقليص فرص التوظيف". وحتى أن بعض 

لالنتقاد على هذا األساس )يوروفاوند،  النشطة قد تكون عرضةالعمل لسياسة سوق  المخططات المدعومة حكوميا  

2017 .) 

  

                               
(. انظر أيضا  الدراسات 2014النتائج األكثر إيجابية لألجور من برامج التمرن التعليمية المحددة من قبل سانيتير وسيدلير )مقارنة   133

 .Sienkiewicz, 2018, p. 8المشار إليها في 
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 7الفصل 

 أو معايير عمل نحو معيار عمل دولي جديد 
 بشأن التلمذة الصناعيةدولية جديدة 

  ةجديد ةالحاجة إلى معيار أو معايير عمل دولي 7-1

لفريق ا وصفه اجديدة بهدف ملء م دولية هناك سببان رئيسيان يدفعان إلى اعتماد معيار أو معايير عمل . 293

، كما ذكر في في معايير العمل الدولية فجوة رئيسيةعلى أنه  العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

 المقدمة.

يتعلق السبب األول بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به التلمذة الصناعية الجيدة في تسهيل االنتقال من و . 294

لوظائف وتوفير فرص التعلم المتواصل لألشخاص من جميع األعمار وتعزيز المدرسة إلى العمل والتنقالت بين ا

وتحسين نوعية وكفاءة نظم التدريب وجدواها في تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في  قابليتهم لالستخدام

بمنافع ملموسة  ،5على األساس المحدد في الفصل  بُنيتالتلمذة الصناعية الجيدة، إذا  وتعود نظمتحسين إنتاجيتها. 

العديد من العناصر الهامة والمعقدة التي  على المتتلمذ والمنشآت والمجتمعات بشكل عام. غير أن هناك أيضا  

وسيكون من األهمية بمكان أن عملية تصميم نظام التلمذة الصناعية الجيدة وتنفيذه واإلشراف عليه.  تنطوي عليها

بشأن الطريقة المثلى لمعالجة هذه المسائل إطارا  معياريا  شامال  عضاء منظمة العمل الدولية إلى الدول األ تقدم

 نظام تلمذة صناعية فعال وعالي األداء. المحتملة منورفع الغطاء عن المنافع 

والسبب الثاني هو ضمان ظروف عمل وحماية مناسبة للمتتلمذين والمتدربين في مكان العمل. وقد تدعو  . 295

فيما  لمتتلمذين والمتدربين بصورة مختلفة عن الموظفين في جوانب معينة، مثال  أسباب مشروعة إلى معاملة ا

أن يكون للمتتلمذين الحق في حماية  ضرورة التأكيد على جديدومن الضروري ت 134.يتعلق بمستوى أجورهم

الحماية وظروف عمل أساسية معينة، بما فيها األجور العادلة وساعات العمل والعطل واإلجازات مدفوعة األجر و

من بيئات العمل الخطرة وإصابات العمل والتمييز والعنف والتحرش. بيد أنه لم تتوفر إرشادات أو معايير مفصلة 

. وبالنسبة إلى األشكال 1975عام  117التوصية رقم  االستعاضة عن بشأن تنظيم برامج التلمذة الصناعية منذ

رب والتمرن، فتكاد تكون معايير العمل الدولية المتعلقة بها األخرى من التعلم القائم على العمل، بما فيها التد

 (.1-6 القسم)انظر  معدومة تماما  

 التغطية والتعاريف 7-2

العديد من فلمصطلح التلمذة الصناعية.  مقبول موحدأعاله أنه ال يوجد تعريف دولي  1-1شرح القسم  . 296

منظمة العمل الدولية واالتحاد اسية الصادرة عن تلك المعتمدة في الوثائق السي ريف الحديثة، بما فيهااالتع

نظام للتلمذة  أي مرغوبة في سماتعناصر تتسم بأنها عن طريق تعداد  تعتمد فعليا  نهجا  معياريا  األوروبي، 

أو صكوك جديدة يمكن أن يضيق نطاقها على جديد الصناعية الجيدة. غير أن اتباع مثل هذا النهج في أي صك 

 فحسب من هذه العناصر.واحد عنصر إلى منع تطبيقها على أي نظام يفتقر  فعل احتمالبنحو غير مالئم 

لمصطلح "التلمذة الصناعية"  ا  ساسيأ المسألة، يقترح االستبيان المرفق بهذا التقرير تعريفا   هذهولمعالجة  . 297

الكفاءات المطلوبة  ساباكت من أجل توفيرا  منتظما  توفير التعلم أثناء العمل وخارج العمل على السواء  قتضيي

هذه األسئلة إدراجها في أي  تقترحالعديد من األسئلة، وبالتالي البنود التي و. رسميا   معترف بهاللعمل في مهنة 

من  االستبيان عددا  يحدد  ومع ذلكالتلمذة الصناعية بمعناها الواسع هذا.  نحوموجهة  أو صكوك جديدة، جديد صك

                               
التمييز. انظر القسم بشأن حدود ذاك  لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتيرجى مالحظة اآلراء التي عبرت عنها   134

2-1-6. 
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للصك أو الصكوك  يحتمل معهقدر ما إنما النسبة إلى نظام تلمذة صناعية عالي األداء، العناصر التي تعتبر أساسية ب

 إبراز منافع "التلمذة الصناعية الجيدة" والسعي إلى ترويج استخدامها.

 إذا كانت ستطبق حصرا   فيما ،أو صكوك جديدة جديد أي صك بتغطيةإحدى المسائل الهامة المتعلقة  وتتمثل . 298

في بعض البلدان  أنه من الصعب جدا   فيإحدى الحجج الداعمة التباع نهج أوسع تتمثل اعية. وعلى التلمذة الصن

تدعو إلى القلق حيال انتشار  ا  التمييز بين التلمذة الصناعية واألنواع األخرى من برامج التدرب. كما أن هناك أسباب

لخص مجلس االتحاد األوروبي هذه قد ة. وأنواع معينة من برامج التدرب أو التمرن، ال سيما في السوق المفتوح

 فيما يلي: ا  دقيق تلخيصا  ، 2-6ة في القسم بّينالشواغل، الم

... 

التوظيف النظامي، محل لت برامج التدرب، ال سيما المتكررة منها، حتنشأ التكاليف االجتماعية االقتصادية إذا  (4)

وة على ذلك، فإن برامج التدريب منخفضة الجودة، المناصب األولية المقدمة عادة إلى المتدربين. عال وتحديدا  

 داللية، ال تفضي إلى مكاسب إنتاجية وال تنطوي على آثار الضئيل التعليميمحتوى ال ذات البرامج ال سيما

إيجابية. ويمكن أن تنشأ التكاليف االجتماعية أيضا في إطار التدرب غير مدفوع األجر الذي قد يحد من الفرص 

 135.ةحرومة أمام األشخاص المنتمين إلى طبقات مالمهنية المتاح

معينة على األقل من برامج  جوانبأو صكوك جديدة جديد لذلك، يتوخى االستبيان أن يعالج أي صك  ووفقا   . 299

من شأنه أن يضم أي  عاما  إلى حٍد كبير ، يقترح االستبيان تعريفا  وانبالج هذهالتدرب أو التمرن. ومن أجل تحديد 

التدرب أثناء العمل يهدف إلى توفير الخبرة العملية، بصرف النظر عما إذا كان سيؤدي إلى شكل من أشكال 

مؤهالت رسمية. واختير مصطلح "التدرب" ليطلق على هذه الفئة، مع أن التعريف المقترح يشير بوضوح إلى 

 .كان وصفهما، مشموالن أيضا   أن التمرن والتوظيف المهني، أيا  

ريف الممكنة لمصطلحين آخرين. األول هو "االعتراف بالتعلم اأسئلة عن التع ا  االستبيان أيض نضمتوي . 300

 المسبق" والثاني هو "الجهات الوسيطة".

 معالجتها ومستوى اإللزام يتعينمسائل  7-3

أثناء صياغة االستبيان، اتخذ قرار مدروس بتجنب طرح أسئلة عن كل بند ممكن من المحتمل وجوده في  . 301

لتلمذة الصناعية. ووجهت األسئلة في الجزء الرابع إلى ما يمكن اعتباره الجوانب األساسية قانون وطني بشأن ا

 ّ  ل، بما فيها:إلطار تنظيمي فعا

 إطار تنظيمي قائم على الحوار االجتماعي؛ 

 إنشاء هيئة مختصة تعنى بتنظيم التلمذة الصناعية؛ 

 اعية؛وضع عملية من أجل تحديد مالءمة مهنة ما للتلمذة الصن 

 وضع معايير مهنية ومعايير تدريب؛ 

 الحاجة إلى وجود اتفاق تلمذة صناعية مكتوب؛ 

 نزاعات؛الإنهاء أو نقل برامج التلمذة الصناعية وتسوية  عمليات 

 حق المتتلمذين فيما يتعلق باألجر وبعض حقوق العمل األساسية والحقوق االجتماعية األخرى؛ 

  المنشآت والمؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات الوسيطة كي  غي أن تستوفيهالذي ينبمعيار األهلية

 توفير برامج التلمذة الصناعية؛بيسمح لها 

 رصد وتقييم التدريب؛ 

 تشجيع التلمذة الصناعية الجيدة؛ 

 تكافؤ الفرص في الوصول إلى التلمذة الصناعية الجيدة؛ 

 علم المسبق؛االعتراف بالكفاءات المكتسبة من الت 

 .التعاون الدولي 

                               
 ، الديباجة.88/01C /2014الوثيقة  ،بشأن إطار الجودة من أجل التدرب 2014آذار/ مارس  10توصية المجلس في    135

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN
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للدول  مناسب يتوخى االستبيان اعتماد معيار أو معايير عمل دولية، من شأنها توفير إطار معياريو . 302

يمكن أن يأخذ المعيار أو المعايير شكل اتفاقية أو توصية، أو اتفاقية تكملها وهذه المسائل.  فيما يخصاألعضاء 

اتفاقية تكملها توصية كصكين منفصلين، يتمثل في صك وحيد عن هناك بديل  توصية. وبالنسبة للخيار الثاني،
من  يكونويمكن لهذا الصك الوحيد أن  من شأنه أن يتضمن أحكاماً ملزمة وأحكاماً غير ملزمة على حد سواء.

ففي  ن بصورة منفصلة.يعن اتفاقية وتوصية معتمدتمختلفاً من حيث المضمون، ال حيث النسق والهيكلية فقط، 
مباشرة بعد  -األحكام الملزمة  نفيذالتي توفر إرشاداً فيما يتعلق بت -صك قانوني وحيد، ترد األحكام غير الملزمة 

 ومن شأن ذلك أن يساعد على فهم أيسر للعالقة وألوجه التكامل بين هاتين المجموعتين من األحكام تلك األحكام.
، 2006ع على نحو مبس ط، الهيكل االبتكاري التفاقية العمل البحري، ومن شأن هذا النسق الجديد أن يتب   .القانونية
 إرساء معايير عمل دولية متكاملة وأكثر وضوحاً واتساقاً. يتب ع فيويمكنه أن يكون نهجاً جديداً المعدلة، بصيغتها 

لغرض ، أن يقدم كتبميمكن للهذا الخيار بعين الرضا،  تنظر إلىوفي حال استعداد الهيئات المكونة الثالثية أن 
المناقشة األولى في المؤتمر، شروحات أكثر تفصيالً بشأن الطرائق العملية إلدراج األحكام الملزمة وغير الملزمة 

 في صك موحد مدمج.
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 استبيان بشأن إطار التلمذة الصناعية الجيدة

( أن يدرج في 2018 برتشرين الثاني/ نوفم - )تشرين األول/ أكتوبر 334مجلس اإلدارة في دورته قرر 

 136.(وضع معايير)بشأن التلمذة الصناعية ، بندا  (2021) لمؤتمر العمل الدولي 110جدول أعمال الدورة 

، تتعلق بموضوع التلمذة الصناعية لم تعالج في التوصيات الالحقةوقد الحظ مجلس اإلدارة ثغرة تنظيمية 

 1939توصية التلمذة الصناعية، ظمة العمل الدولية، ومنها االستبدال القانوني لمجموعة من صكوك من وتعزى إلى

ة والمالية ، منذ اندالع األزمة االقتصاديأنه(. عالوة على 117)رقم  1962، وتوصية التدريب المهني، (60)رقم 

، أصبحت التلمذة منذ عهد أقربوالنقاشات العامة بشأن مستقبل العمل التي أجريت  2008العالمية في عام 

 وجدواهامن المدرسة إلى العمل وتحسين نوعية أنظمة التدريب  االنتقاللتيسير عية ذات أهمية متزايدة الصنا

فيما يتعلق  شامال   ا  معياري أن يوفر إطارا  الصناعية  للتلمذةمن شأن معيار جديد وحتياجات سوق العمل. النسبة الب

  .التلمذة الصناعيةبتصميم وتنفيذ أنظمة 

أو الصكوك  الصك ومضمون نطاق بشأن األعضاء الدول آراء التماس هو ستبيانهذا اال من الغرضو

ويفترض بالردود المتلقاة أن  بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال.المستقبلية المحتملة 

نيسان/  30 بحلول . ويفترض أن يتسلم المكتب الردودتمّكن مكتب العمل الدولي من إعداد تقرير إلى المؤتمر

لكتروني وأن يقدموا ردودهم ويُستحسن، حيثما أمكن، أن يستكمل المجيبون االستبيان في شكله اال. 2020أبريل 

وا ردودهم كما يمكن للمجيبين أن يقدم. apprenticeships@ilo.org لكتروني التالي:لكترونيا  على العنوان االا

 على العنوان التالي:إدارة سياسة العمالة، الستخدام، القابلية لفرع المهارات وفي شكل مكتوب إلى 

Skills and Employability Branch, Employment Policy Department, International Labour 

Office, Route des Morillons 4, 1202 Geneva, Switzerland. 

  

                               

 .)ب(42، الفقرة .PV/334GBرقم الوثيقة    136
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 الصك الدولي أو الصكوك الدولية شكل - أوالا 

 ؟إطار التلمذة الصناعية الجيدةهل ترون أنه ينبغي لمؤتمر العمل الدولي أن يعتمد صكا  أو صكوكا  بشأن  -1

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 إذا كان الرد باإليجاب، هل ترون أنه ينبغي للصك أو الصكوك أن تتخذ شكل: -2

 ؟اتفاقية )أ(

☐ 

 ؟توصية )ب(

☐ 

و صكا  وحيدا  يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما  اتفاقية تكملها توصية، باعتبارهما صكين منفصلين أ )ج(
 غير ملزمة؟

☐ 

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   الديباجة - ثانيا

معدالت بطالة الشباب في العالم ال تزال ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تذكر بأّن ترون أنه هل  -3
مرتفعة وأن التحوالت السريعة في عالم العمل تسبب عدم تطابق المهارات، مما يتطلب من الناس من جميع 

 نّموا مهاراتهم بشكل مستمر للحصول على عمل والبقاء فيه؟األعمار أن يكتسبوا مهارات جديدة أو ي

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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م بأن التلمذة الصناعية تختلف بشكل كبير باختالف أن تسلّ ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك ترون أنه هل  -4
 تدريبا   ويقدمالسياقات وتواجه تحديات هائلة في العديد من البلدان، مما يديم انعدام المساواة بين الجنسين 

 المنشآت عيق مشاركة المنشآت، وخاصةالصناعيين وي ية للمتتلمذينمنخفض الجودة وحماية غير كاف
  الصغيرة والمتوسطة؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

تسّلم بأن التلمذة الصناعية الجيدة بإمكانها أن تشكل  أن ينبغي لديباجة الصك أو الصكوكترون أنه هل  -5
استجابات فعالة وناجعة لمواجهة التحديات الحالية وتقدم فرص تعّلم متواصل لتحسين اإلنتاجية والقدرة 

 واالنتقال والقابلية لالستخدام وتلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؟ على الصمود

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

أن تشدد على أن إطار التلمذة الصناعية الجيدة الفعال والناجح يتطلب هل ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك  -6
أن تكون التلمذة الصناعية منظمة تنظيما  جيدا  وممّولة تمويال  كافيا  وأن تكون شاملة اجتماعيا  وخالية من 

 مييز، وأن تقدّم أجرا  مناسبا  وتؤّمن تغطية الحماية االجتماعية وتعترف بالكفاءات وتعزز نتائج العمالة؟الت

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

عالن منظمة العمل الدولية تعترف باألهمية الخاصة إلينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن ترون أنه هل  -7
ستقبل ، وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل م1998 ،بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

، بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة والحماية الفعالة لجميع المتتلمذين والمتدربين، وخاصة 2019العمل، 
 في ضوء التحوالت العميقة في عالم العمل؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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صكوك منظمة العمل الدولية األخرى ذات  بأحكامر تذكّ  ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أنترون أنه هل  -8
(، 122)رقم 1964سياسة العمالة،  ( وتوصية122رقم ) 1964، الصلة، وخاصة اتفاقية سياسة العمالة

 1984وتوصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(، ، (142)رقم  1975اتفاقية تنمية الموارد البشرية، و
 ؟(195)رقم  2004وتوصية تنمية الموارد البشرية،  ،(169 )رقم

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   التعاريف والنطاق - ثالثا

 تلمذة الصناعية"؟لمصطلح "ال ينبغي أن يتضمن الصك أو الصكوك تعريفا   ترون أنه هل -9

ف مصطلح "التلمذة الصناعية" على أنه أي شكل من أشكال إذا كان الجواب باإليجاب، فهل ينبغي أن يعرّ  
"( من اكتساب الكفاءات المتتلمذن الشخص )"يمكّ ولتلمذة الصناعية ليحكمه اتفاق التعلم أو التدريب، 

التعلم أثناء العمل ويكمله التعلم خارج العمل  منّظم يقوم علىالمطلوبة للعمل في مهنة من خالل تدريب 
 معترف بها؟ مؤهالتويفضي إلى 

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 "؟المنشأةلمصطلح " هل ترون أنه ينبغي أن يتضمن الصك أو الصكوك تعريفا   -10

أم  مشروعأعمال أم  نشاط" على أنه ف مصطلح "المنشأةإذا كان الجواب باإليجاب، فهل ينبغي أن يعرّ 
 عامة أو خاصة؟ كانت وحدة اقتصادية أم منظمة، سواء

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 ؟ن يتضمن الصك أو الصكوك تعريفا  لمصطلح "الجهة الوسيطة"ترون أنه ينبغي أ هل -11

" الشخص أم الكيان، بخالف ةالوسيطالجهة إذا كان الجواب باإليجاب، فهل ينبغي أن يعني مصطلح " 
 التلمذة الصناعية أو تنسيقها أو دعمها؟ توفيرالمنشأة أو المؤسسة التعليمية المضيفة، الذي يساعد في 

 ال ☐ نعم ☐

 عليقات:ت

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 وك تعريفا  لمصطلح "االعتراف بالتعلم السابق"؟ترون أنه ينبغي أن يتضمن الصك أو الصك هل -12

ف مصطلح "االعتراف بالتعلم السابق" على أنه عملية تحديد إذا كان الجواب باإليجاب، فهل ينبغي أن يعرّ  
كفاءات الشخص، التي اكتسبها من خالل التعلم النظامي أو غير النظامي،  وتأكيد صحة وتوثيق وتقييم

 أهيل المعمول بها؟إلى معايير الت استنادا  

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ون أنه ينبغي أن يتضمن الصك أو الصكوك تعريفا  لمصطلح "التدّرب"؟تر هل -13

ن التمرن، على أنه شكل "التدرب"، الذي يتضم ف مصطلحينبغي أن يعرّ ، هل إذا كان الجواب باإليجاب 
من أشكال التعلم أثناء العمل، يساعد شخصا  )المتدرب( على اكتساب خبرة عمل بهدف تحسين قابليته 

 لالستخدام؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 يرجى باإليجاب، الجواب كان إذا أية مصطلحات أخرى؟ الصكوك أو الصك فيعرّ  أن ينبغي ترون أنه هل -14
 .ذلك تفاصيل إيراد

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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ع ب في جميالتدرّ وينبغي أن يطبق الصك أو الصكوك على جميع أشكال التلمذة الصناعية  ترون أنه هل -15
 النشاط االقتصادي؟ منشآت وقطاعات

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

بعد استشارة ترون أنه ينبغي للصك، إذا اتخذ شكل اتفاقية، أن ينص على أنه يمكن للدول األعضاء،  هل -16
، أن تحدّ نطاق تطبيقها عند ظهور مشاكل خاصة ذات المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال أكثر

 طبيعة جوهرية؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   اإلطار التنظيمي للتلمذة الصناعية الجيدة - رابعا

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء إنشاء إطار تنظيمي للتلمذة  هل -17
اعي وأنه ينبغي مشاركة الشركاء االجتماعيين في تصميم برامج الصناعية الجيدة من خالل الحوار االجتم

 التلمذة الصناعية الجيدة وتنفيذها ورصدها وتقييمها؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ أو تعين هيئة أو  هل -18
 ؟أكثر لتنظيم التلمذة الصناعية وأنه ينبغي تمثيل الشركاء االجتماعيين في هذه الهيئات

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أن تضطلع ترون أنه ينبغي أن  هل -19
الهيئة التنظيمية المختصة بمسؤوليات محددة بوضوح وأن تعمل بتعاون وثيق مع الهيئات أو المؤسسات 
األخرى المسؤولة عن تنظيم أو تقديم التعليم والتدريب وتفتيش العمل والحماية االجتماعية والصحة 

 لمهنيتين وخدمات التوظيف العامة والخاصة؟والسالمة ا

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد إجراء يرمي إلى  هل -20
 عتراف بمهنة من المهن على أنها مالئمة للتلمذة الصناعية الجيدة، مع مراعاة:اال

 ؟ةالكفاءات المطلوبة للعمل في تلك المهن )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 اءات؟الكف تلك مدى مالءمة التلمذة الصناعية كوسيلة الكتساب )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 عية المطلوبة من أجل اكتساب تلك الكفاءات؟مدة التلمذة الصنا )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 االستخدام في تلك المهن؟ واحتماالتالطلب الحالي والمستقبلي على المهارات  )د(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 أية عوامل أخرى؟ إذا كان الرد باإليجاب، يرجى تحديدها. )ه(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تضع معايير خاصة  هل -21
 بكل مهنة من أجل التلمذة الصناعية الجيدة، تنص على أمور من بينها ما يلي:

 الحد األدنى لسن القبول؟ )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 م السابق المطلوب من أجل القبول؟أو التعل المؤهالت التعليمية المطلوبة )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 العمال في مكان العمل؟ مقابل نسبةنسبة المتتلمذين  )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 الحد األدنى واألقصى لفترة التلمذة الصناعية؟ )د(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

م سابق أو تقدم ي تعلاحتساب أعلى أساس إلى أي مدى يمكن خفض المدة الطبيعية للتلمذة الصناعية  (ه)
 محرز أثناء فترة التلمذة الصناعية؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 م والمناهج الدراسية؟نتائج التعل )و(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 لعمل؟م أثناء امقارنة بنسبة التعلم خارج العمل نسبة التعل )ز(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ح المتتلمذون من التعلم أثناء العمل ليباشروا التعلم خارج العمل؟في ظلها أن يسرّ  الشروط التي ينبغي )ح(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 ؟يالمهن والمشورة في المسارالمهني  التوجيه )ط(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 توجيه المتتلمذين واإلشراف عليهم؟ )ي(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 إجراءات تقييم الكفاءات المطلوبة وتأكيد صحتها؟ )ك(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ؟بنجاح لتلمذة الصناعيةاالمكتسبة بعد إتمام  المؤهالت )ل(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 باإليجاب، يرجى تحديدها. الردعناصر أخرى؟ إذا كان  أية هل هناك )م(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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تلمذة ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه يمكن للدول األعضاء أن تضع معايير لل هل -22
الصناعية الجيدة من خالل القوانين والتشريعات الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قرارات الهيئات التنظيمية 

 ة؟ة أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنيطريقالمختصة أو أي 

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تضمن  هل -23
تلمذ من منشأة إلى أخرى، متى اعتُبر ذلك ضروريا  أو مستحسنا ، بغية عملية عادلة وشفافة النتقال المت

 إتمام تدريب المتتلمذ؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير مناسبة  هل -24
 تضمن للمتتلمذين ما يلي:

 أجر مناسب؟أن يحصلوا على  )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ؟الحدود المقررةالعمل لساعات تتجاوز  أاّل يُطلب منهم )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 ات:تعليق

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 إجازات مدفوعة األجر؟بيحق لهم  )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ؟حادثيبهم بسبب مرض أو إجازة مدفوعة األجر عند تغبيحق لهم  )د(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

يحصلون على نفس الحماية ويتلقون نفس التدريب كغيرهم في مكان العمل فيما يخص التمييز  (ه)
 والعنف والتحرش؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ةالسالم يحصلون على نفس الحماية ويتلقون نفس التدريب كغيرهم في مكان العمل فيما يخص )و(
 الصحة المهنيتين؟و

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ؟مرتبطة بالعملتعويض عند تعرضهم إلصابة بيحق لهم  )ز(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 أخرى؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تحديدها يحق لهم أي إعانات )ح(

 ال ☐ نعم ☐

 يقات:تعل

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 لى أنه ينبغي للدول األعضاء أن تضع شروطا  بحيث: ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك ع هل -25

 يمكن أن توفر المنشآت التلمذة الصناعية؟ )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 يمكن أن توفر المؤسسات التعليمية والتدريبية تدريبا  خارج العمل؟ )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 يمكن أن تساعد الجهات الوسيطة في توفير التلمذة الصناعية أو تنسيقها أو دعمها؟ )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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تتخذ تدابير من أجل  أنهل ترون أنه ينبغي أن ينص الصك أو الصكوك على أنه ينبغي للدول األعضاء  -26
المؤثرة رار تطوير وتعزيز قدرة الوكاالت الحكومية والشركاء االجتماعيين من أجل مواجهة التحديات استم
 التلمذة الصناعية الجيدة، على غرار التغيرات التكنولوجية وظهور أشكال جديدة من ترتيبات العمل؟على 

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

تضمن  تتخذ تدابير أن للدول األعضاء ينبغي أنه علىأن ينص الصك أو الصكوك  ينبغي أنه ترون هل -27
  وتقييما  منتظمين ألنظمة التلمذة الصناعية وبرامجها؟رصدا  

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   اتفاق التلمذة الصناعية - خامسا

حاالت للدول األعضاء التأكد من أن جميع  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -28
التلمذة الصناعية خاضعة التفاق مكتوب يبرم بين المتتلمذ والمنشأة أو الجهة الوسيطة ويمكن كذلك أن يوقع 

 طرف ثالث مثل مؤسسة تعليمية أو تدريبية، إذا سمحت بذلك القوانين والتشريعات الوطنية؟ هعلي

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 

للدول األعضاء التأكد من أن اتفاق التلمذة  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -29
 الصناعية:

 ؟المعنية الخاصة بالمهنة للمعايير يحدد بوضوح دور كل طرف وحقوقه والتزاماته، وفقا   )أ(

 ال ☐ عمن ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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اإلجازات الحق في دة التلمذة الصناعية واألجر وعدد ساعات العمل ومسائل مثل م أحكاما  تنّظميضم  )ب(
 النزاعات وإنهاء اتفاق التلمذة الصناعية؟ وتسويةوالضمان االجتماعي  المهنيتينالصحة السالمة وو

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 السلطة المختصة؟ الصادرة عن شروطلل ل وفقا  يسجّ  )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ، أحد والديه أو وصي أو ممثل قانوني عنه، وفقا  قاصرا   حيثما يكونع عليه بالنيابة عن المتتلمذ، يوقّ  )د(
 ت القوانين واللوائح الوطنية؟لمتطلبا

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 باإليجاب، يرجى تحديدها. الرد إذا كانيضم أية عناصر أخرى؟  (ه)

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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للدول األعضاء وضع نموذج التفاق التلمذة  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -30
 الصناعية لتسهيل اتساقه وتماثله وااللتزام به؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   المساواة والتنوع في التلمذة الصناعية الجيدة - سادسا

للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لتعزيز  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -31
 المساواة بين الجنسين في التلمذة الصناعية؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تعزز  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -32
المساواة والتنوع واإلدماج االجتماعي في التلمذة الصناعية، وتولي مراعاة خاصة لحالة واحتياجات كل 

 من:

 خاص المعوقون؟األش )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ي االقتصاد غير المنظم؟األشخاص ف )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 كبار السن؟ ()ج

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ن العمل لفترة طويلة؟العاطلون ع )د(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 محرومة؟ شخاص المنتمون إلى أقلياتاأل (ه)

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

وغيرهم من األشخاص في  النازحون قسرا  المهّجرون داخليا  و المهاجرون والالجئون واألشخاص )و(
 أوضاع استضعاف؟ 

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 باإليجاب، يرجى تحديدهم. الرد إذا كانأشخاص آخرون؟  )ز(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تعزز  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -33
مذة الصناعية الجيدة، وخاصة لألشخاص في الوصول إلى التعليم والتدريب النظاميين، بما في ذلك التل
 االقتصاد غير المنظم، عن طريق االعتراف بالتعلم السابق؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة والتعاون الدولي - سابعا

للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لتهيئة بيئة  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -34
 بما في ذلك عن طريق: مؤاتية لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة

وطنية وتخصيص الموارد المناسبة للتلمذة الصناعية الهداف األستراتيجيات ورسم االوضع وتنفيذ  )أ(
 الجيدة؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

إدراج التلمذة الصناعية الجيدة في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي االستخدام والتعليم وسياسات  )ب(
 التعلم المتواصل؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

لالشتراكات إعانات  تقديم حوافز إلى المنشآت، مثل المشاركة في التكلفة أو اإلعفاء من الضرائب أو )ج(
 الضمان االجتماعي، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ في

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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، للمشاركة في توفير التلمذة عم الماليتقديم الدبما في ذلك عن طريق تشجيع الجهات الوسيطة،  )د(
 الصناعية وتنسيقها ودعمها؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

منتظمة لتحسين صورة التلمذة الصناعية  على فتراتالقيام بأنشطة توعية وحمالت ترويجية  (ه)
 وجاذبيتها؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 إنشاء برامج ما قبل التلمذة الصناعية؟ )و(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 من فرص التعليم المهني والعالي؟ تسهيل وصول المتتلمذين إلى المزيد )ز(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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لتحسين فعالية ونجاعة تنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة  ابتكاريةجديدة وطرق  تاستخدام تكنولوجيا )ح(
 وإدارتها؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 باإليجاب، يرجى تحديدها. الرد إذا كاناتخاذ أية تدابير أخرى؟  )ط(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لتحسين  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -35
كافة نواحي التلمذة الصناعية، كتقديم فرص تعلم موسعة إلى التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة في 

 المتتلمذين واالعتراف بالكفاءات المكتسبة أثناء برامج التلمذة الصناعية أو التعلم السابق؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

للدول األعضاء، بغية تعزيز التلمذة  ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -36
 ا يلي:الصناعية الجيدة في االقتصاد غير المنظم، القيام بم

تعزيز قدرة الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر من خالل تسهيل الوصول إلى خدمات  )أ(
تطوير األعمال والخدمات المالية وتحسين ظروف الصحة والسالمة المهنيتين وتحسين الكفاءات 

 ؟المعلمينالتقنية والتعليمية والتنظيمية للحرفيين 

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 



 استبيان بشأن إطار التلمذة الصناعية الجيدة

89 ILC.110/IV/1 

مهم أثناء استكمال تعلأنه يمكنهم من لعمل ووصول المتتلمذين إلى التعلم خارج ا إتاحة سبل التأكد من )ب(
 العمل عن طريق جهات وسيطة أو في منشآت أخرى؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

بما في ذلك عن طريق تقديم تعزيز قدرة رابطات الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر،  )ج(
 ، لتؤدي دور الجهات المنظمة وهيئات ضمان الجودة؟الدعم المالي

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ا   التدّرب - ثامنا

ل األعضاء أن تتخذ تدابير تتفق مع للدو ينبغي أنه على أن ينص الصك أو الصكوك ينبغي أنه ترون هل -37
 القوانين واللوائح الوطنية للتأكد من أن المتدربين يتمتعون بما يلي:

 لديهم اتفاق تدرب مكتوب أبرموه مع المنشأة المضيفة؟ )أ(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ؟مناسبا   يتلقون أجرا   )ب(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 ؟الحدود المقررةال يطلب منهم العمل لساعات تتجاوز  )ج(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 إجازة مدفوعة األجر؟بيحق لهم  )د(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 يحق لهم إجازة مدفوعة األجر عند تغيبهم بسبب مرض أو إصابة؟ (ه)

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

عمل فيما يخص التمييز يحصلون على نفس الحماية ويتلقون نفس التدريب كغيرهم في مكان ال )و(
 والعنف والتحرش؟

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ةالسالم يحصلون على نفس الحماية ويتلقون نفس التدريب كغيرهم في مكان العمل فيما يخص )ز(
 الصحة المهنيتين؟و

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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 ؟مرتبطة بالعملتعويض عند تعرضهم إلصابة بيحق لهم  )ح(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 باإليجاب، يرجى تحديدها. الرد إعانات أخرى؟ إذا كانيستحقون أي  )ط(

 ال ☐ نعم ☐

 تعليقات:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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