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   بشأن  العامةالمناقشة الفريق العامل المعني بتقارير 
 المهارات والتعلم المتواصل 

 قرار مقترح واستنتاجات مقدمة إلى المؤتمر من أجل اعتمادها

بشأن المناقشة العامة  الفريق العامل المعني بالتي قدمها  واالستنتاجات  المقترح  نص القرار  هذا التقرير  يتضمن  
 ليعتمدها المؤتمر.  المهارات والتعلم المتواصل

بعد    10Bنترنت في محضر األعمال رقم  إلوسيُنشر تقرير الفريق العامل بشأن أعماله على موقع المؤتمر على ا

 . 2022كانون الثاني/ يناير    14وستتاح ألعضاء الفريق العامل إمكانية تقديم تصويبات على بياناتهم حتى    اختتام الدورة.

 

 



 ILC.109/Record No. 10A 3 
 

 بشأن المهارات والتعلم المتواصل  مقترح  قرار 

 ،   2021إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته التاسعة بعد المائة في عام 

السادس بعنوان  وقد أجرى مناقشة عامة   التقرير  إلى  المتواصل من أجل  استناداَ  المهارات والتعلم  رسم معالم 
 ،مستقبل العمل

 ة؛يعتمد االستنتاجات التالي . 1

إدارة   .2 مجلس  الدولي  يدعو  العمل    بشأن   عمل   وخطة  استراتيجية  وضع  العام   المدير  من  يطلب  أن   إلى مكتب 

مع آليات    تنفيذها،  ودعم   وتعزيز  ، ولية في هذا المجالمنظمة العمل الد  نشاط  زلتعزي  المتواصل  والتعلم  المهارات
  في   الموارد  تخصيص  خالل  من  ذلك  في  بما  ير إلى األهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل،متابعة واضحة تش

 الميزانية. خارج من الموارد  وحشد والمقبلة والميزانيات الحالية البرامج إطار

 المتواصلالمهارات والتعلم  بشأنمناقشة العامة  الاستنتاجات 

   19- ما فتئ يتأثر أكثر فأكثر بجائحة كوفيد في عالم عمل متغير المتواصلالمهارات والتعلم  - أولا 

  2019مستقبل العمل،    من أجل وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية    2030التنمية المستدامة لعام    كان من شأن برنامج .1
اإلنسان    متمحور حول  اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحقيق انتعاش  العالمي لمنظمة العمل الدولية للعمل من أجل  والنداء

ً يكون شامالً ومستدام  ،19-من أزمة كوفيدللخروج   الضوء على األهمية   أن سلّطت جميعها  2021ود،  على الصم  اً وقادر   ا
والتعلم   المهارات  لتنمية  أساسيين  باعتبارهما  المتواصلالمتجددة  ال  عنصرين  الكاملة  تحقيق  والعمالة  البشرية  لتنمية 

 والتنمية المستدامة. وتحسين اإلنتاجية والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق
أساسي لتسهيل   أمر    وهوفي المستقبل.    اً ليست تكلفة بل استثمار  تواصلالمزيادة االستثمار في تنمية المهارات والتعلم  و .2

ً اتباع نهج محوره اإلنسان يكون شامالً ومستدام يساهم في التنمية   عملعادل إلى مستقبل    وانتقال  وقادراً على الصمود  ا
األفراد بتمكين    واإلرشاد  المتواصلم  التعليم والتدريب والتعل  ويقومالمستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  

أعضاء   ليصبحوا  والمؤهالت  والقدرات  المهارات  اكتساب  و  نشطينمن  العمل  أسواق  المجتمعفي  ذلك  في  في  بما   ،
  وتمّكن النمو االجتماعي واالقتصادي الشامل    تقود  وهي.  من أهداف التنمية المستدامة  7-4 غايةالمهارات المحددة في ال

العمال وقدرتهم على االستفادة من الفرص المتاحة للوظائف   إمكانيات  وتعززلوجي للمنشآت المستدامة  من التقدم التكنو
في الحد من عدم تطابق المهارات، بما   وتسهموالمنصفة في سوق العمل    الناجحةالتحوالت    تسّهل  وهي والعمل الالئق.  

ً أن  ويمكنهافي ذلك فجوات المهارات ونقصها.   بين البلدان وداخلها.  أوجه انعدام المساواةإلى الحد من  تؤدي معا
غير ذلك من  و  يالمناخوالتغير البيئي و  العولمة والتحوالت الديمغرافية  و  والتغييرات التكنولوجية )بما في ذلك الرقمنة( .3

العمال  بالمنفعة على  التحول    يمكن أن يعود هذا في حين  ف المجتمعات وعالم العمل.    تحويلتعمل على    ،عالميةفزات الالمح
ً أيض  مضراً   ، إال أنه يمكن أن يكونوالمنشآت على حد سواء وعدم تطابق   والبطالة الجزئية، مما يؤدي إلى زيادة البطالة  ا

إلى تفاقم الفوارق القائمة   19-جائحة كوفيد  تأدو  .وق العملفي س  فعاليةوانعدام ال  المساواةبروز أوجه انعدام  المهارات و
 في عالم العمل. 

في العديد من البلدان مقيدة بسبب عدم كفاية المخصصات المالية وانخفاض    المتواصل التعلم    ونُظمتنمية المهارات  وتكون   .4
أن الروابط األقوى مع عالم العمل أن تساعد في الوصول إلى  ومن ش  االستثمارات في البنية التحتية والموارد البشرية.

 العمل الالئق وتحسين اإلنتاجية والقابلية على االستخدام واإلدماج االجتماعي. 
الناس  الهيكلية  العقباتتؤثر  و .5 يواجهها  ذلك  التي  في  بما  والتعلم    العقبات،  المهارات  على  المنهجي  والتمييز  اللغوية 

  العقبات هذه    تذليلداخل المجتمعات وفيما بينها. وينبغي  المساواة    انعداموزيادة    للتهميشرئيسي  وهي سبب    المتواصل،
وينبغي إيالء اهتمام . المتواصلفعال وعادل إلى المهارات والتدريب والتعلم الجميع بشكل للمساعدة في ضمان وصول 

االشخاص   المسنون؛النساء؛ الشباب، وخاصة أولئك الذين ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب؛   خاص للفئات التالية:
المهارات المتدنية؛   ذووالمناطق الريفية؛ العمال    سكان  الالجئون؛  ن؛و؛ العمال المهاجرالمنظمينعمال غير  ال؛  وقونالمع
 عوب األصلية والقبلية؛ وغيرهم من األشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة وضعيفة أو ينتمون إلى فئات محرومة. الش

تزويد األطفال بإمكانية الوصول الشامل إلى التعليم األساسي المجاني واإللزامي الجيد، وكذلك التعليم  ومن المهم بمكان .6
 لعمل  ، لوضع حدوتنمية المهارات  المعارفجانب فرص وإمكانيات  في مرحلة الطفولة المبكرة، عند االقتضاء، إلى  

 . المتواصلاألطفال وهو شرط أساسي للتعلم 
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مهارات القراءة    بما في ذلك  ،إلى التعليم الجيدللكبار    منصفتوفير الوصول الأيضاً    على وجه الخصوص ومن المهم   .7
 . المتواصللتعلم  اتنمية المهارات و من أجلاسية والمهارات اللغوية األسوالمهارات الرقمية والكتابة والحساب 

وقدرة شموالً  و  أهمية  حتى تصبح أكثر  المتواصلالتعلم    ونُظمهذه التحديات تعزيز وتحويل تنمية المهارات    وتستدعي .8
اإلجراءات    تقويةيتطلب هذا التحول من منظمة العمل الدولية  وتغيرات عالم العمل.  على االستجابة والصمود في وجه  

، بما في  من خالل الحوار االجتماعي  المتواصل التعلم    ونُظمتعزيز تنمية المهارات    على األعضاء  الدول  لتي تساعد  ا
وحاالت األزمات  19-كوفيد من    االنتعاش، كعنصر أساسي في استراتيجيات  والتعاون الثالثي  المفاوضة الجماعية  ذلك

  2017،  الصمودالقدرة على  العمل الالئق من أجل السالم والعمالة وتوصية  في    الوارد وصفهابما في ذلك تلك  ،  األخرى
 . (205)رقم 

ا   مبادئ توجيهية من أجل مهارات ونُظم تعلم متواصل تتسم بالشمولية والقدرة على الستجابة والصمود  -  ثانيا

  في أسواق العمل  19- كوفيدسببها جائحة  تإدراكاً للفرص والتحديات التي يطرحها مستقبل العمل واالضطرابات التي   .9
الدولية إلى مساعدة  والمجتمعات العمل  الدولي منظمة  العمل  وتعزيز    وضع  ء فيها علىعضاالدول األ، يدعو مؤتمر 

والصمود االستجابة  على  والقدرة  بالشمولية  تتسم  متواصل  تعلم  ونُظم  المهارات  تنمية  الحوار  وتنفيذ  خالل  من   ،
 اعية والتعاون الثالثي. االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجم

التنمية المستدامة، ينبغي   من أهداف  8و  4بالهدفين  ، خاصة فيما يتعلق  2030التنمية المستدامة لعام    لبرنامج  دعماً و .10
االجتماعيين،   الشركاء  مع  بالتشاور  والتعلم    إيالءللحكومات،  المهارات  لتنمية  تحقق و.  المتواصلاألولوية  أن  يجب 

ً يات ذات الموارد الكافية تعليمالسياسات واالستراتيج  ع  تسرّ أن للجميع و المتواصلللتعلم   اً وفرص وجيداً  اً شامالً ومنصف ا
  على تعزز التحول الصناعي والهيكلي الذي يضيف قيمة أن وقدماً التقدم التكنولوجي واالبتكار بدفع تالتنمية المستدامة و

  ويعزز االنتقال العادل.المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر قطاعات النمو ويدعم 
11.  ً مع مراعاة  و.  المتواصلالتعلم    ونُظموضع أطر سياسات فعالة لتنمية المهارات    ينبغيتلك األهداف الملموسة،  ل  وتحقيقا

،  مستقبل العمل  من أجلالظروف الوطنية، ينبغي مواءمة هذه األطر وترسيخها مع إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  
؛ النداء العالمي لمنظمة العمل الدولية للعمل من أجل اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحقيق انتعاش متمحور حول  2019

معايير    ، واألخذ بعين االعتبار2021،  مالً ومستداماً وقادراً على الصمود، يكون شا19- اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
اتفاقية أسوأ    ؛(138)رقم    1973في ذلك اتفاقية الحد األدنى للسن،  بما  ،  المعنيةالعمل الدولية ذات الصلة والصكوك  

تنمية الموارد  (؛ توصية  142)رقم    1975لموارد البشرية،  ؛ اتفاقية تنمية ا(182)رقم    1999،  أشكال عمل األطفال
  توصية منظمة العمل الدولية ؛  (140)رقم    1974مدفوعة األجر،    الدراسية اتفاقية اإلجازة    ؛(195)رقم    2004،  البشرية

 . 1966، بشأن أوضاع المدرسيناليونسكو  و
ً   المتواصلالتعلم  سياسات  تنمية المهارات و  تتسقفي حين  و .12 ً   اتساقا دعمها التزام مشترك ي العمالة و  ةمع أطر سياس  تماما

وضعها ووالقدرات والمؤهالت ذات الصلة،    المهاراتاالستثمار، ينبغي أن تهدف إلى التمكن من اكتساب    بغية زيادة
 : ، مع مراعاة الظروف الوطنيةما يلي أن تشمل، على بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين

توسع فرص وإمكانيات وشاملة ومنسقة    ضى الحال، تكونحسب مقت  دون وطنيةو   سياسات واستراتيجيات وطنية (أ)
 ؛ المتواصلر شراكات أكثر فعالية عبر قطاعي التعليم والتدريب لتشجيع ثقافة التعلم التعلم وتيسّ 

ر الحوار االجتماعي ويستفيد منه والتنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيز  نهج حكومي شامل لإلدارة الفعالة ييسّ  ( ب)
  المستوى ع أصحاب المصلحة المعنيين، وال سيما مقدمي التدريب والشركاء االجتماعيين، على  التعاون بين جمي

 الوطني والقطاعي واإلقليمي والمحلي؛

ً أكثر إنصافالجميع بشكل  وصول   ( ج) ، بما في ذلك من خالل التلمذة الصناعية  المتواصلوفعالية إلى المهارات والتعلم    ا
، ويسهل هامما يقلل من عدم تطابق المهارات، مثل فجوات المهارات ونقصيين،  لمهن وا  ينوالتعليم والتدريب التقني

إلى ذلك    االنتقال  في  بما  للجميع،  العمل  االقتصاد    االنتقالسوق  إلى  واالنتقال  العمل  إلى  المدرسة   المنظممن 
العمل  لدخولواالنتقال   جديد  أسواق  لكافة.  من  ت  وينبغي  أن  الالئق  العمل  إلى  التحوالت  من  هذه    انعدام خفف 

 ؛المساواة بين الجنسين في سوق العمل

مبتكرة   (د) تمويل  ومستدامة  وشفافة  آليات  تقاسم   يجريومنصفة  مع  االجتماعي،  الحوار  خالل  من  تطويرها 
العمال، تمّكن وتحفز المشاركة في تنمية  والعمل    وأصحاببين الحكومات  عند االقتضاء،    ،المتمايزة  المسؤوليات
 المنشآتوتدعم    قدرة العمال على االستفادة من فرص العمل الالئق  القابلية لالستخدام وتعزز  وترّوج  المهارات
 ؛المستدامة
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لتحديد   ( ه) منسق  التعلم  واستدراكنظام  واحتياجات  وأحدث   ،المهارات  األدوات  من  كاملة  مجموعة  يستخدم 
واستراتيجيات تحسين تنمية المهارات وسياسات  ستخدم ليُ لجمع وتحليل ونشر معلومات سوق العمل،    التكنولوجيات 

 وتقديم الخدمات؛ المتواصلالتعلم وبرامج 

، بما في ذلك التعلم الرقمي عالي الجودة والمتنقل والمختلط للجنسينخيارات تعلم شاملة ومرنة ومبتكرة ومراعية   ( و)
والرسمي،    المنظمغير   الرسمي  اتوغير  ذلك  في  بما  للجميع،  الوصول  المستويات  زيد من فرص  ذات  لفئات 

. وينبغي أن تستند هذه الخيارات إلى استراتيجية ملموسة لالكتساب  المتواصلالمنخفضة من المشاركة في التعلم 
 الشامل للمهارات الرقمية األساسية والضرورية وأن تشمل سبل التغلب على الفجوة الرقمية؛ 

ة الصناعية الجيدة والتعلم القائم على العمل، بالتعاون الوثيق  التلمذالتعليم والتدريب التقنيان والمهنيان الجيدان و (ز)
القطاع ومع  العام  التعلم  ت  التيالخاص،  ين  ودعم  العمل    تتيحالمتواصل  سوق  في    المنشآت   عززتوالتحوالت 
مج  وبرا  لمن هم في سوق العمل  ،التوازن بين العمل والحياة من خالل توفير التدريب أثناء العمل  سّهلتوالمستدامة  

ً لمن هم عاطلون عن العمل حالي  اً مصممة خصيص  الحكومات والعمال الشراكات الفعالة بين    تّسهل. وينبغي أن  ا
وأن    وأصحاب التدريب  ت  قدمتالعمل ومقدمي  تدريب  االجتماعية  وفرترتيبات  الحال، الحماية    ، حسب مقتضى 

 ن؛االصحة المهنيتالسالمة ووظروف العمل الالئقة، بما في ذلك 

والمهارات المعرفية    يةوالحسّ المهارات األساسية، بما في ذلك المهارات االجتماعية    تنميةتجديد التركيز على   ( ح)
ً والمهارات الرقمية األساسية   العلوم المتعلقة بمهارات  الوكذلك  ،  والمهارات ذات الصلة باالقتصادات المستدامة بيئيا

ين، من والمهني  ينوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم والتدريب، بما في ذلك التعليم والتدريب التقني
المشاريعاالبتكار    ترويج   أجل العمل   وروح تنظيم  المتغيرة واحتياجات  الحياة  التكيف مع  القدرة على  وتعزيز 

 مستقبل مستدام؛ والمجتمعات من أجل

ديناميكي يشرك   ( ط) المكونةنهج  المفاوضة  ال  الهيئات  الحوار االجتماعي، بما في ذلك من خالل  ثالثية من خالل 
الجماعية والتعاون الثالثي، في تطوير ومراجعة معايير المهارات والمؤهالت والمناهج التي تجمع بين المهارات 

 دون الوطنيةو  مسارات تعليمية مرنة في أطر المؤهالت الوطنيةوفر  تاألساسية ومجموعة واسعة من الكفاءات و 
 التي تدعم قابلية نقل المهارات؛ حسب مقتضى الحال،

،  ينوالمهني  ينالتعليم والتدريب التقني  توفر، بما في ذلك تلك التي  وفعالة  متينةمؤسسات تعليم وتدريب عامة وخاصة   (ي)
قوية   باإلى جانب مؤسسات  إلى ضمان  لحوار االجتماعيتُعنى  العمل وتهدف  التواصل مع عالم  العمالة    تتيح 

 العمل الالئق للجميع؛الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية و

االعتراف بالمؤهالت الجزئية  و  قوية يدعمها مدرسون ومدربون مؤهلون للتحقق من المهارات والكفاءات  نُظم ( ك)
 المنظم( المكتسبة من خالل جميع أشكال التعلم المسبق، بما في ذلك التعليم  والكاملة )بما في ذلك الشهادات الجزئية

الرسمي  المنظموغير   تعلم    ، مماوغير  مسارات  المهارات وتسهيل    متواصلينشئ  نقل  قابلية  لتمكين وتعزيز 
 العمالي واالجتماعي والجغرافي؛  الحراك

ودة تعتمد مؤسسات التعليم والتدريب وتعترف ضمان الج ل  حسب مقتضى الحال،  دون وطنيةو  وطنية  نُظم فعالة (ل)
 ؛ وإصدار الشهادات بشأنهاوالمدربين المؤهلين وتحمي تقديم المهارات عالية الجودة وتقييمها  المدرسينبأهمية 

حسب مقتضى الحال   دون الوطنيالوطني و  ىعلى المستو   واستدراكهاالحتياجات من المهارات  ل  الهادفالتحليل   (م)
على أساس الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثالثي والتعاون بين أصحاب    والقطاعي

يستجيب  أن  المهارات الخاصة بالقطاع ومن  حتياجات  االالمصلحة المتعددين. وينبغي أن يحدد هذا العمل المنسق  
 المستدامة بيئياً؛االقتصادات لرعاية واالقتصادات الرقمية والمتعلقة با االحتياجاتلها، بما في ذلك 

في تنمية المهارات والتعلم   األفراد ومشاركتهمأنشطة التوعية والتدريب والتوجيه المجتمعيين لتحسين وصول   (ن)
االقتصاد غير    المتواصل الريفية    المنظمفي  هيكلية   واألماكنوالمجتمعات  النائية، ال سيما عند وجود فجوات 

 رقمية؛و

، بما في ذلك تقييم المهارات المنظملالقتصاد غير  بالنسبة    الهادفة  المتواصلتنمية المهارات واستراتيجيات التعلم   ( س)
وغير الرسمي، التي تعمل على تحسين خيارات ومسارات   المنظموغير    المنظموالقدرات المكتسبة من خالل التعلم  

غير   للعمال  إلى  بها  العترافوا  منها  والتحقق  المنظمينالتعلم  االنتقال  االستراتيجيات  هذه  تدعم  أن  وينبغي   .
لحسابهم لمختلف الوحدات االقتصادية، بما في ذلك العاملون  ، مع مراعاة االحتياجات الخاصة  المنظماالقتصاد  
 ؛على حد سواء  العام والخاص  المجالين في والمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغرالخاص 
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العوصول   ( ع) المهارات والتعلم  مال على نحو  جميع  إلى  اآلمن  المتواصلفعال  العمل غير  أشكال  من خالل    ةفي 
 إلى ضمان استفادتهم الكاملة من العمل الالئق؛  ترمي  هادفةإدراجهم في استراتيجيات 

، وال صلالمتواالتعلم    ونُظمالتطوير الفعال للقوى العاملة وفرص العمل الالئق للعاملين في مجال تنمية المهارات   (ف)
والمدربين، لضمان جودة التدريب وتمكين األداء الفعال لمؤسسات التعليم والتدريب من خالل    للمدرسينسيما  

 التمويل المناسب؛ 

  االستخدام  إدارات ، بما يشملبعد التدريبما المشورة المهنية المنسقة مدى الحياة والتوجيه المهني والدعم توفير  (ص)
المناسبة  العامة والخاصة والمؤسسات األخرى التي تدعم الناس من جميع األعمار من خالل توفير المعلومات  

 والمشورة والتوجيه للوصول إلى التعلم وفرص العمل الالئق؛ 

ونظم التعلم حسب مقتضى الحال،    دون الوطنيةو استراتيجيات رقمنة شاملة تدعم وتعزز تنمية المهارات الوطنية   ( ق)
؛ الوصول  التكلفة  ؛ االستثمار في البنية التحتية المستدامة بيئياً ومعقولةاالبتكاريةمن خالل التكنولوجيات    تواصلالم

والمعدات واألجهزة واألدوات، بما في ذلك من خالل الشراكات المحّسنة  باإلنترنت    توصيلية ميسور التكلفة إلى  
في  دعم  الوالمدربين وموظفي    المدرسين دعم بناء قدرات    حسب مقتضى الحال؛،  بين القطاعين العام والخاص

تقليص الفجوة الرامية إلى  التعليم؛ الوصول إلى محتوى ومواد التعلم الرقمية، فضالً عن التدابير األخرى  مجال  
 الرقمية بين الجنسين؛ والهوةالرقمية 

للعاطلين عن العمل وذوي القدرة المنخفضة على  بالنسبة  بما في ذلك    ،دمج تنمية المهارات مع الحماية االجتماعية (ر)
 وغير الرسمي؛   المنظموغير    التعلم المتواصل المنظمفرص  للجميع  ، بحيث تتاح  العمل في حالة المرض واإلعاقة 

اكتساب المهارات وإعادة    من أجل تسهيلت التعلم والتدريب مع سياسات سوق العمل النشطة  تكامل استراتيجيا ( ش)
بها  اكتسابها قابلية    واالرتقاء  التحوالت    االستخداملتعزيز  والمنصفة في    الناجحةوالقدرة على التكيف وضمان 

 سوق العمل؛

حسب مقتضى    دون الوطنيو  الوطني  المستوىتعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على  من أجل  تقديم المساعدة   ( ت)
، بما في ذلك تحديد  المتواصل مساهمة فعالةالتعلم    ونُظممساهمة في تنمية المهارات  من أجل الواإلقليمي    الحال

 .واستدراكها المهارات المطلوبة في سوق العمل

ا   ارات ونُظم تعلم متواصل تتسم بالشمولية والقدرة على الستجابة والصمود تعزيز مهالرامية إلى  تدابير ال -  ثالثا
13.  ً ( تنص على أنه ينبغي  195)رقم    2004وتذكيراً بأّن توصية تنمية الموارد البشرية،    للجميع،  التعليم حق    بأنّ   تسليما

الحكومات ينبغي أن تعمل  ية،  ومع مراعاة الظروف الوطن  للدول األعضاء أن تعترف بأّن التعليم والتدريب حق للجميع،
بدعم من منظمة    ،ينبغي للحكوماتو.  المتواصلبالتعاون مع الشركاء االجتماعيين لضمان وصول الجميع إلى التعلم  

 : ، أن العمل الدولية
تقع كمسؤولية مشتركة    المهنيةحياتهم    على مدارتعزز اكتساب المهارات والكفاءات والمؤهالت لجميع العمال   (أ)

 لحكومات والشركاء االجتماعيين؛على عاتق ا
 الجيد؛ المتواصل وحصول الجميع على فرص التعلم  تضمن ( ب)

الصلة  ت ( ج) ذات  المهارات  تنمية  العمالة  المتواصلالتعلم    ونُظمدمج  العمالة    استحداثدعم  ، من أجل  في سياسات 
 لة وشاملة؛ الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع وضمان أسواق عمل عاد 

المالية  (د) السياسات  ذلك  في  بما  األخرى،  العامة  واالستراتيجيات  السياسات  والتدريب مع  التعليم  تنسق سياسات 
 والصناعية والتجارية واالستثمارية والبيئية وسياسات تغير المناخ؛

في تصميم وتنفيذ   ، عند االقتضاء،المعنيينأصحاب المصلحة اآلخرين وتتعاون مع  الشركاء االجتماعيين تشرك ( ه)
ذلك   في  بشأن  )بما  التعلم التشاور  المهارات وسياسات ونظم وبرامج  تنمية  وتقييم  الموارد( ورصد  تخصيص 

 ؛ المتواصل

ذلك خطط  نماذج تمويل متنوعة ومنصفة ومستدامة، بما في    ،وفقاً للظروف والممارسات الوطنية  ،وتنفذ  تُدخل ( و)
االقتضاء،  و   والمنشآتللمتعلمين    تحفيزية تقوملتمويل  صناديق  عند  شفافة    المساهمات  على  التدريب  وتكون 

 ؛ومصممة تصميماً جيداً 
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ت التدريب خدمااالرشاد المهني و  أعاله، في اختيار  5، وال سيما المجموعات المذكورة في النقطة  العمال  تدعم (ز)
التي يحتاجون إليها طوال حياتهم والوصول  وتعزز السياسات الهادفة وعند االقتضاء الدعم المالي المكيف،  والدعم  

 سوق العمل؛ إلىوالمنصف  الناجح االنتقال من أجل تسهيلإليها والمشاركة فيها 

تسهيل التدريب أثناء من أجل    صغرالمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة ال ، وال سيما  المنشآتجميع    وتعززدعم  ت ( ح)
العمل وتحسين تنمية المهارات التقنية واألساسية من خالل التعلم القائم على العمل، بما في ذلك التلمذة الصناعية  

 الجيدة؛

لتجميع الخبرات والموارد والتمويل من   المعنيين  شمل جميع أصحاب المصلحةالقطاعي الذي يالتعاون    تسّهل ( ط)
 ءات ملموسة لتحسين المهارات، وكذلك التعاون عبر القطاعات؛ أجل اتخاذ إجرا

وحسب مقتضى   ،العمال في االضطالع بدور نشط كمقدمين للتدريبمنظمات  دعم منظمات أصحاب العمل و ت (ي)
 لبي مباشرة احتياجات العمال وأصحاب العمل؛ ت الحال خدمات االرشاد المهني والمشورة المهنية، التي

، بما في ذلك االنتعاش في استراتيجيات    ينأساسي  باعتبارهما عنصرين  المتواصلوالتعلم    دمج تنمية المهاراتت ( ك)
وتحدد الثغرات والتداخالت المحتملة من أجل تعزيز اتساق نظم التعلم المتواصل   19-كوفيدمن جائحة االنتعاش  

الذي    والمراعي للجنسينالشامل    المتواصلالتعلم    وتسّهلوفعاليتها، وتضمن وضع سياسات تقوم على البيّنات  
 هشة إلى التعليم والتدريب. أوضاعفي ويعزز وصول الفئات والمجتمعات المحرومة 

ا   منظمة العمل الدولية في المستقبل  ألنشطةيات توص -  رابعا

التعلم    ونُظمالمهارات    إرساء  علىاألعضاء  الدول  ينبغي أن تنفذ منظمة العمل الدولية هذا القرار بالكامل وأن تساعد   .14
 أن تقوم بما يلي: لمنظمةوينبغي ل. المتواصل وتحسينها

للفترة   المتواصلعمل الدولية بشأن المهارات والتعلم  منظمة الل  للجنسينوشاملة ومراعية    متسقةوضع استراتيجية   (أ)
بالتعاون مع وكاالت    تقوم،  8و  5و   4هداف  األ، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة  2022-2030

ً وتوفر دعم  المتواصللمهارات والتعلم  بشأن االعالمية    الريادة  بتعزيزاألمم المتحدة ذات الصلة،    للهيئات  اً معزز  ا
وتسهم في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية    المتواصلالتعلم    ونُظمونة في تنمية المهارات  المك

 للهيئاتث، مع مراعاة االحتياجات المتنوعة  وأن تكون االستراتيجية مدعومة بالبح  وينبغيوالعمل الالئق للجميع.  
لمهارات بشأن اعناصر إطار السياسة    كافةلمعالجة    ابتكاريةتشمل تدابير  أن  المكونة في جميع أنحاء العالم، و

النقطة  التي تتسم بالشمولية والقدرة على االستجابة والصمود،    المتواصلالتعلم    ونُظم أعاله.    12المفصلة في 
لمجلس    346دير الموارد المطلوبة لتنفيذها، إلى الدورة  ينبغي أن يقدم المدير العام االستراتيجية، إلى جانب تقو

 : ما يليأن تتضمن تفاصيل ع علىللموافقة عليها،  اإلدارة
لالحتياجات   وتستجيب  ،للجميع  المتواصلتدابير تضمن وتعزز الوصول العادل إلى تنمية المهارات والتعلم   "1"

ذلك في االقتصاد غير   المحددة، بما في  العمل  أن  المنظمالفردية واحتياجات سوق  هذه   تعزز. وينبغي 
التعلم  التدابير على  بالتمييز  العوائقوأن تحدد    بيئة تمكينية وانفتاحاً  والتكلفة و  المرتبطة   الوقت والعقلية 

 ؛تذليلها كيفيةووغيرها من العوائق 

والشركاء االجتماعيين وتعزيز الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة    مبادرات لتقوية قدرة الحكومات "2"
 ؛المتواصلالجماعية والتعاون الثالثي بشأن تنمية المهارات والتعلم 

ونُظم مبادرات لمساعدة الحكومات التي تقوم، بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين، بتطوير وتنفيذ مهارات   "3"
 لقدرة على االستجابة والصمود؛تعلم متواصل تتسم بالشمولية وا

 التنمية المستدامة  أهدافتحقيق    علىالشركاء االجتماعيين  بالتعاون الوثيق مع  تدابير لمساعدة الحكومات   "4"
 ؛ 8و 5و 4 األهداف، وال سيما ذات الصلة

 تطوير نظم مهارات تستجيب لتغير المناخ وتساعد في انتقال عادل؛ علىتدابير لمساعدة الحكومات  "5"

والمسؤوليات  األدو "6" عاتقار  على  تقع  والمكتب    التي  االجتماعيين  والشركاء  تصميم   عندالحكومات 
 ؛االستراتيجية وتنفيذها ورصدها وتقييمها

 ؛ هاأحكام تتعلق باستعراض منتصف المدة وتقييم نتائج االستراتيجية وتأثير "7"

تكثيف جهودها لزيادة وتبادل المعارف بشأن الممارسات الجيدة، بما في ذلك من خالل التعاون فيما بين بلدان   ( ب)
المكونة في مجاالت تنمية المهارات والتعلم   الهيئات  ها، لمواجهة التحديات التي تواجهالمثلثالجنوب والتعاون  



 ILC.109/Record No. 10A 8 
 

ات والوسائل المبتكرة لجمع البيانات وتحليلها والتعلم  السياس  عمليات تقييم. وهذا يشمل أحدث األبحاث والمتواصل
 وتبادلها ونشرها، بما في ذلك التنبؤ باالحتياجات من المهارات؛واستحداث المعارف األقران  بين

وتطبيقها من خالل   المتواصلتشجيع التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة بتنمية المهارات والتعلم   ( ج)
وينبغي   .(142)رقم    1975ا في ذلك إطالق حملة تصديق على اتفاقية تنمية الموارد البشرية،  ، بمتدابير هادفة

(  140)رقم    1974أن يحدد المكتب العوائق المحتملة أمام التصديق على اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،  
لتذل التقنية  المساعدة  الوتنفيذها وأن يوفر  الم.  عوائقيل هذه  السياق، يرحب  ؤتمر بإدراج بند معياري  وفي هذا 

 (؛ 2022) 110جدول أعمال دورته  فيخاص بالتلمذة الصناعية  

تطوير وتعزيز    على  ء فيهاعضاالدول األبرامج ومشاريع التعاون اإلنمائي لمساعدة  بشأن  توسيع حافظتها الحالية   (د)
التي تواجه النساء والشباب    ، مع التركيز بشكل خاص على مواجهة التحدياتالمتواصلالتعلم    ونُظم  اتنمية مهاراته

النقطة   المذكورة في  الفئات  الصغراحتياجات  وأعاله،    5وجميع  المتوسطة والصغيرة وبالغة  وكذلك    المنشآت 
 ؛المنظمتسهيل االنتقال إلى االقتصاد  

المهارات   ( ه) تنمية  استشارية بشأن  لتقديم خدمات  الجهود  المس  المتواصلالتعلم    ونُظمسياسات  و تعزيز   ىتوعلى 
 واإلقليمي؛ حسب مقتضى الحال  دون الوطنيوالوطني 

، باالعتماد على الدعم المقدم من مركز التدريب الدولي التابع هاومع  الدول األعضاءتوسيع أنشطة بناء قدرات   ( و)
التابع لمنظمة العمل    رف في مجال التدريب المهنياومركز البلدان األمريكية لتنمية المع  لمنظمة العمل الدولية

 المؤسسات األخرى المعنية ببناء القدرات؛و الدولية

على المستوى القطري في البرامج القطرية للعمل الالئق، بالتعاون   المتواصلالتركيز على تنمية المهارات والتعلم   (ز)
 مع نظام المنسقين المقيمين لألمم المتحدة؛

شراكات شاملة مع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة األمم    وإرساءالموارد الخارجية    وحشدإجراء البحوث   ( ح)
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( والشركاء في التنمية واألوساط األكاديمية والجهات الفاعلة الرئيسية 

التي تدعم  التآزر من أجل اإلجراءات المشتركة أوجه األخرى لتجنب االزدواجية وتعزيز اتساق السياسات وبناء 
 والعمل الالئق من أجل التنمية المستدامة؛ المتواصلتنمية المهارات والتعلم 

والعاملين لحسابهم   المنظمفي االقتصاد غير    العاملينالضوء على مسارات    لتسليطالمكتب    يجريها  التيث  والبح ( ط)
وكاالت    عن طريق  وأبعقود محددة األجل    وأ   ئيمن قبيل العمل بدوام جز  عملوالعاملين في أشكال    الخاص
 ؛تنمية المهارات والتعلم المتواصل لحصول على ا  ، من أجلخاصةاستخدام 

لتكنولوجيا المستخدمة لبناء نظم المهارات، وال سيما  التعاون الثالثي فيما يتعلق باأهمية    بشأنتقديم مشورة متسقة   (ي)
 نات وإدارتها؛حماية البياإيالء االهتمام إلى استخدام الذكاء االصطناعي مع 

مع والية كل   في ذلك ما يتعلق بحشد الموارد وتخصيصها، تمشياً مؤسسات المالية الدولية، بما  ال  فياالنخراط   ( ك)
سياسة  وضع  منظمة، لتوسيع الحيز المالي للتعليم والتدريب والمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة من أجل  

 مع استراتيجية منظمة العمل الدولية.  تمشياً ريب، اً فيما يتعلق بالتعليم والتداتساقدولية أكثر 


