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 معلومات أساسية- أوال

على الرغم من النمو املرتفع للناتج احمللي اإلمجالي يف أفريقيا يف العقد املاضي، ال تزال معدالت البطالة -  2
الرتفاع، مما يسهم يف حمدودية التقدم احملرز يف خفض حدة الفقر والظروف االجتماعية مرتفعة ومستمرة يف ا

فمعدالت البطالة العالية تقوض التنمية البشرية، كما أنها قد حتد من تكوين رأس املال، وتزيد من . األخرى
فرص العمل للقوة  ادجيوهناك حجة ملحة إل. تفاوتات الدخل وتفضي إىل الكثري من عدم االستقرار االجتماعي

لكن اجلانب اإلجيابي هو أن العمالة . العاملة املتنامية، وخاصة يف أوساط الشباب واجملموعات الضعيفة األخرى
األفريقية أكثر تأهياًل من ذي قبل وأكثر معافاة، وبالتالي من املرجح أن تكون عالية اإلنتاجية إذا وجدت 

  .السياسات والتدخالت احلكومية الصحيحة

قدر معقول من  إجيادوالتصنيع والتوزيع العادل لفوائد النمو أمران يف غاية األهمية خلفض حدة البطالة و-  9
ولكن مما يؤسف له . وبالنسبة ملعظم الناس متثل العمالة املأجورة السبيل الوحيد للخروج من الفقر. فرص العمل

ا كما أن نسبة كبرية من القوة العاملة متارس أشغااًل قليلة أن معدالت البطالة والعمالة الناقصة مرتفعة يف أفريقي
وعلى الرغم من أن هناك أسبابا متعددة . اإلنتاجية وهشة خاصة يف القطاعني غري الرمسي والتقليدي لالقتصاد

رص ما يكفي من ف إجيادالرتفاع معدالت البطالة يف أفريقيا، من الواضح أن االقتصادات األفريقية ليس مبقدورها 
العمل الستيعاب القوة العاملة املتنامية نظرًا ألن القطاعات اليت يستند إليها النمو االقتصادي هي يف الغالب 

وباإلضافة إىل ذلك ازداد الوضع سوء بفعل قوتي العرض والطلب فمن جانب العرض هناك قوة . كثيفة رأس املال
ت النمو السكاني ومعدالت مساهمة العمالة، ولكن من عاملة متزايدة بسرعة يف أفريقيا نامجة عن ارتفاع معدال

 .اجلانب اآلخر مل يشهد الطلب على العمالة منوًا بسرعة مطلوبة

يف مؤمتر القمة االستثنائي املعين بالعمالة  9334سبتمرب / وعند تذكر االلتزامات اليت قدمها يف أيلول-  0
و، وأهداف الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا من املهم للبلدان وخفض حدة الفقر، املنعقد يف واغادوغو، بوركينا فاس

فرص العمل يف خططها اإلمنائية طويلة األجل اليت تقوم بصياغتها وتنفيذها  إجياداألفريقية أن تستهدف 
فضي ومثل هذه اخلطط ضرورية إذا رغبت البلدان يف السري يف املسار املؤدي إىل النمو العالي واملستدام وامل. ورصدها
وينبغي هلذه اخلطط أن تكون مدعومة باسرتاتيجيات والسياسات القطاعية، وخاصة . فرص العمل إجيادإىل 

االسرتاتيجيات الصناعية واملتصلة بسوق العمل، اهلادفة إىل تضييق فجوة اهلياكل األساسية، واالستثمار يف رأس 
  (2).اجية والدخل يف القطاع غري الرمسياملال البشري، فضاًل عن اجلهود املبذولة لرفع مستوى اإلنت

العمالة، فإن احلجم الكلي  إجيادوعلى الرغم من أن النمو االقتصادي السريع ميكنه أن يساعد يف -  4
للعمالة الكلي يعتمد على معدالت النمو الرتاكمي فضاًل عن مرونة النمو للعمالة، اليت تعتمد حزئيًا على القطاعات 

فرص عمل  إجيادومن غري املرجح أن يفضي النمو القائم على صادرات املعادن وحدها ب. لنمواليت تعترب حمركة ل
كافية المتصاص القوة العاملة املتزايدة، نظرًا ألن هذه القطاعات هي قطاعات كثيفة رأس املال وليس لديها سوى 

. ضئيل نسبيًا من القوى العاملةالقليل من الروابط مع االقتصاد احمللي، إضافة إىل أنها ال تستوعب سوى جزء 

                                                           
تعزيز النمو العالي واملستدام للحد من : 9323االقتصادي عن أفريقيا لعام التقرير ( 9323)ريقية يا واالحتاد األفاللجنة االقتصادية ألفريق (2)

 .أبابا البطالة يف أفريقيا، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، أديس
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وإلحداث زيادة يف فرص العمل جيب القيام بتغريات هيكلية وبذل جهود لزيادة اإلنتاجية يف قطاعات الزراعة 
  (9).والصناعات التحويلية واخلدمات احلديثة ورفع معدالت النمو فيها

ميق النقاش بشأن العالقة بني التصنيع ويف هذا الصدد، يتمثل أحد األهداف الرئيسية هلذه الورقة يف تع-  5
فرص العمل، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل  إجيادفإن   (0)وكما ُذكر من قبل،. فرص العمل إجيادوالنمو و

النساء والشباب الذين يتضررون بصورة غري متناسبة من قلة فرص العمل الالئقة، أمر يف غاية األهمية لتحقيق 
 لثانيويناقش الفصل ا. فضاًل عن أنه يشكل وسيلة لتحقيق النمو الشامل للجميع. أفريقيا ستدامة يفالتنمية امل
اليت ميكنها التعجيل بتحويل ، إىل جانب احلاجة إىل التدخالت السياساتية النمو وإلعمالة والفقر العالقة بني
ويناقش الفصل الثالث سياسات  .فرص العمل جيادإىل القطاعات األكثر إنتاجية يف االقتصاد كوسيلة إل املوارد

. أسواق العمل اليت ميكنها أن تعزز العمالة بشكل عام مع الرتكيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب
وأخريًا يعرض الفصل الرابع القضايا ذات الصلة باملوضوع ويطرح أسئلة للمناقشة كما يناقش النتائج واإلجنازات 

 .املتوقعة للمناقشة

 العالقة بني النمو والعمالة والفقر-  ثانيا

شهدت أفريقيا منوًا سريعًا ومبعدالت مستدامة خالل العقد املاضي، جاء نتيجة لتحسني سياسات -  6
ومع ذلك فإن مستوى ووترية هذا األداء االقتصادي مل يكونا . االقتصاد الكلي وتعزيز صادرات السلع األساسية

فاالقتصاد غري الرمسي ال يزال هو املصدر الرمسي يف . العمالة إجيادإجيابيًا على  كافيان بالقدر الذي يؤثر تأثريًا
أفريقيا، وهو اقتصاد ال يوفر سوى أعمال هشة وقليلة األجر من املرجح أن تقوض فرص املستقبل، خاصة بالنسبة 

تزايد نصيب الشباب خارج إىل جانب ذلك فإن ارتفاع معدالت البطالة وانتشارها، فضاًل عن . للشباب يف أفريقيا
سوق العمل ميثل تهديدًا جسيمًا لتنمية رأس املال البشري وجلهود القضاء على الفقر واالستقرار االجتماعي يف 

فالرجال والبالغون يرجح حصوهلم . وتسود معدالت عالية للتفاوتات يف معظم البلدان األفريقية. كثري من البلدان
من النساء والشباب، كما أن سكان املناطق الريفية يفتقرون إىل سبل الوصول إىل  على االلتحاق بسوق العمل أكثر

 .تنمية املهارات وفرص العمالة مقارنة بسكان املناطق احلضرية

ويف حني يكمن السبب يف قلة فرص العمل يف أفريقيا جزئيًا يف النمو السريع للقوة العاملة إال أن قدرًا -  7
قيقة إىل عجز االقتصادات األفريقية عن توليد واائف منتجة، مما أدى إىل نق  استخدام كبريًا منه ُيعزى يف احل

الطاقات وزيادة مستويات العمالة ضعيفة األجر وغري الرمسية، وهو وضع يعيق النمو االقتصادي بصورة خطرية 
اعدة يف توفري فرص العمل، وتظهر القرائن التجريبية أنه بينما ميكن للنمو االقتصادي املس. على املدى الطويل

املختلفة على التشكيل  على مرونة العمالة يف النمو يف القطاعاتهذه الفرص أيضًا إىل حد بعيد  إجياديعتمد 
فقد أثبتت بعض الدراسات أن منو العمالة يف املدى القصري أسرع من نواتج النمو، أي أن مرونة . القطاعي للنمو

بيد أن الواقع هو أن املصادر الرئيسية للنمو يف السنوات األخرية  (4).كرب من الوحدةالعمالة للنمو ينبغي أن تكون أ
يف املائة من  23الذي يستوعب أقل من )كانت قطاعات تتسم بقلة املرونة إزاء العمالة، مبا يف ذلك قطاع املعادن 

                                                           
التصنيع من أجل النمو والعمالة : ة يف أفريقيا، االستفادة من السلع األساسي(9320) اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي (9)

 .والتحول االقتصادي، اللجنة االقتصادية أديس أبابا
، التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحويل، ورقة (9324)اللجنة االقتصادية ألفريقية ومفوضية االحتاد األفريقي        (0)

  .املواضيع

(
4)  Mahmood, M (2008), “Economic growth, employment and poverty in the Middle East and North Africa” ,Working Papers- General 

Series 46. Institute of Social Studies    
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يف املائة من القوة  03كل أكثر من ، يف حني متثل الزراعة والصناعات التحويلية واخلدمات اليت تش(القوة العاملة
 .(5)العاملة، ال تزال حتظى حبصة صغرية من النمو االقتصادي يف معظم البلدان األفريقية

وبناء عليه، للتعجيل بنمو العمالة يف أي اقتصاد، البد أن تكون القطاعات الكبرية اليت تتسم مبرونة -  0
ويف هذا السياق يشكل التحول اهليكلي ضرورة حتمية، إلتاحة . عالية إزاء النمو هي احملركات الرئيسية للنمو

االنتقال من القطاعات كثيفة الرأس املال إىل القطاعات كثيفة األيد العاملة ومن القطاعات ذات املهارات املتدنية 
طلب على ويف بلدان مثل جنوب أفريقيا، أفضى هذا التحول بالفعل إىل زيادة ال. إىل القطاعات عالية املهارات

ومن األمور املركزية يف هذه العملية تنويع االقتصاد . (6)العمالة املاهرة واخنفاض الطلب على العمالة غري املاهرة
. باالنتقال من الزراعة والقطاع غري الرمسي الذي يتسم باخنفاض اإلنتاجية وتدني الدخول وسوء اروف العمل

فرص العمل ،  إجيادريقيا أدى اإلسهام الضعيف للزراعة يف ويف بعض البلدان مثل اجلزائر وتونس وجنوب أف
فرص  إجياداملقرتن بزيادة نصيب العمالة يف القطاع الصناعي، إىل توسيع فرص التنويع االقتصادي واإلنتاجية و

 .العمل

فرص  دإجياوبناء على ما تقدم فإن العالقة بني العمالة والنمو االقتصادي تشري إىل أنه ال ميكن حتقيق -  2
العمل يف أفريقيا إال بتحويل مصادر النمو من القطاعات كثيفة رأس املال وقليلة فرص العمل إىل قطاعات كثيفة 

وجيب أن يقرتن ذلك بسياسات تستهدف العمالة حتديدًا، مبا يف ذلك حوافز لتنمية . العمالة وعالية اإلنتاجية
 .عمال املناطق الريفية والقطاع غري الرمسيالقطاع اخلاص ورفع مستوى املهارات، خاصة بالنسبة ل

ويف الواقع ال تزال فجوة املهارات تشكل عائقًا رئيسيا، خاصة بالنسبة لألجيال األفريقية الشابة، حيول -  23
دون دخوهلا يف أسواق العمل واملنافسة فيها وقد مت حتديد التنافر بني املهارات املعروضة واملهارات املطلوبة 

ًا رئيسيا للتنمية يف معظم البلدان األفريقية ومن العوامل األخرى التدني نوعية التعليم وغياب الروابط بوصفة عائق
ويف نفس الوقت فإن تغيري اهلياكل االقتصادية يف املنطقة يضع ضغوطًا . بني النظام التعليمي وأرباب العمل

ويف غياب قطاع عريض . املرحلة االبتدائيةمتزايدة على النظم التعليمية لالستثمار يف مراحل التعليم بعد 
البلدان األفريقية، فإن التعليم الثانوي ذوي املهارات املنخفضة يف معظم  للصناعات التحويلية يستخدم العمال من

 .يشكل احلد األدنى من شروط الدخول إىل العمالة املأجورة يف القطاع الرمسي

ات مبا يف ذلك عن طريق التدريب املهين والتقين املصمم لتلبية إن تنمية املهار:برامج تنمية املهارات-  22
احتياجات سوق العمل من شأنه أن يوفر للشباب مهارات تطبيقية وفرصًا أفضل للمنافسة يف أسواق العمل 
واحلصول على واائف الئقة وتظهر البحوث اليت أجريت مؤخرًا أن الربامج اليت تدمج التدريب النظري يف 

حتدث أثرا إجيابيا كبريًا على  دريب العمل توفر تركيبة من املهارات السلوكية والفنية اليت ميكن أنالفصل والت
وقد أاهرت دراسة أجريت يف املناطق احلضرية لغرب أفريقيا أن التدريب املهين  (7).العمالة واملداخيل للمشاركني

                                                           

(
5
اللجنة  دام للحد من البطالة يف أفريقيا،النمو العالي واملست تعزيز: 9323التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ( 9323)اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد األفريقية  (

 .أبابا أديس االقتصادية ألفريقيا، 

(
6
) Rodrik, D. (2006), “Understanding South Africa’s Economic Puzzles”, working Paper No, 130. Center for International 

Development, Harvard University  

(
7
) 0924, World Bank Washington DC   Fares, J. and O.S. Puerto (2009), “Towards Comprehensive Training”, Social Protection 

Discussion Paper No. 
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من التدريب املهين هي كذلك أعلى يف القطاع  وائدعالو (2)  (0).لديه عوائد هامشية أعلى من التعليم الثانوي العام
 .غري الرمسي، مما يؤكد أهمية برامج تنمية املهارات لعمال القطاع غري الرمسي

باملائة من تدريب الشباب، وحتى إن  5يشكل أقل من ما زال التدريب الفين واملهين  ،ومع ذلك-  29
املؤهلني واملعدات والربامج غري املكيفة وضعف الصلة بسوق  وجدت هذه الربامج فإنها تعاني من نق  املعلمني

وبناء عليه هناك حاجة للنهوض بربامج التدريب وحتسني فعاليتها ومواءمة املقررات الدراسية مع . (23)العمل
والواقع أن التقديرات تشري إىل أن االستثمار يف قدرات الشباب، مبا يف ذلك من خالل . احتياجات سوق العمل

 20، أي 9393مليون وايفة حبلول عام  79ما جمموعه ثمر عليم والتدريب وتنمية املهارات، ميكن أن يالت
  (22).مليون وايفة أكثر مما تتيحه مستويات النمو احلالية

وإعادة توزيع الواائف على خمتلف القطاعات ينطوي على بعض التكاليف بيد أن التحول اهليكلي -  20
ومن األمثلة على ذلك فقدان الواائف يف القطاعات ذات اإلنتاجية . التصدي هلا االجتماعية الذي ينبغي

املنخفضة، وزيادة االحتياجات من التدريب للعمال واكتظاا السكان يف املناطق احلضرية، وهذه بعض املشاكل 
برية يف أفريقيا ويواجه تركيز الصراعات حول املدن الك. اليت ميكن أن تطرحها التحوالت اهليكلية يف العمالة

مبشكلة االفتقار للهياكل األساسية الكافية وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية للعمال الذين يهاجرون إىل املدن 
 . مما يدفعهم مرة أخرى إىل شغل واائف هشة يف القطاع غري الرمسي حبثًا عن العمل،

زيز الصلة بني النمو والعمالة واحلد من الفقر تعهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات هادفة لفإن  ،وبالتالي-  24
فهو يقتضي قبل كل شيئ سياسات تعزز كثافة العمالة للنمو، كما يقتضي أيضًا تنسيق . يقتضي إجراءات حمددة

العرض والطلب يف جمال العمالة، وكفالة حصول الفقراء على اخلدمات االجتماعية األساسية وتنمية رأس املال 
يد واائف منتجة ومولدة للدخل، وهو أمر يعترب شرطًا ضروريًا كما أنه ميثل االسرتاتيجية البشري لضمان تول

 . األكثر جناحًا للخروج من الفقر

 الوظائف  جيادالظروف السائدة يف سوق العمل غري مواتية إل-  ثالثا

. ول يف أفريقيا وتعزيزهاتنفيذ خطة التحميثل الوضع احلالي لسوق العمل يف أفريقيا حتديًا جسيمًا أمام -  25
وهي االفتقار إىل البيانات بشأن أسواق العمل، وهي بيانات يتعذر احلصول عليها  فاقم هذا التحديتومثة قضية 
فسجالت البطالة ال توجد إال يف بعض البلدان، كما أنها يف كثري من األحيان تنحصر يف املناطق . يف أفريقيا

 .احلضرية وتفتقر إىل الشمول

وعلى الرغم مما تقدم، فمن املسلم به على نطاق واسع أن ارتفاع معدالت بطالة الشباب يف معظم البلدان -  26
. األفريقية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم قدرة النظم التعليمية لتخريج خرجيني لديهم املهارات املطلوبة يف سوق العمل

اخلدمة العامة وارتفاع معدالت التسرب املدرسي ويف وتشُبع وتشمل العوامل األخرى صغر حجم القطاع اخلاص 

                                                           

(
ك مع منظمة التعاون والتنمية يف مصرف التنمية األفريقي باالشرتا)تعزيز عمالة الشباب : 9329، توقعات االقتصادية األفريقية لعام 9329مصرف التنمية األفريقي   (0

 .، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس(امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيا

(
2
) Kuepie M., C.J. Nordman and F. Roubaud (2009), “Education and Earnings in Urban West Africa”, Journal of Comparative 

Economics, Vol.37, No3 

(
23
مصرف التنمية األفريقي باالشرتاك مع منظمة )ية املهارات الفنية واملهنية يف أفريقيا تنم: 9330يف عام  ، التوقعات االقتصادية ألفريقيا(9330)مصرف التنمية األفريقي        (

 .، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيا التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،

(
22
 .، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك9320، تقرير التنمية البشرية لعام (9320)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        (
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ويشري وجود عدد كبري من الواائف الشاغرة جبًا إىل جنب تفشي البطالة إىل . بعض احلاالت تفشي الصراعات
وعلى الرغم من وجود عدد كبري من الشباب غري العامل . خطورة احلالة فيما يتصل بتنافر املهارات يف القارة

 (29). سوق العمل فإن العديد من الشركات يف أفريقيا تواجه صعوبة يف شغل الواائف الشاغرةوعرض متنامي ل
وغياب التدريب املالئم هو واحد من أكثر األسباب تواترًا لدى الشباب يف مشال أفريقيا لشرح أسباب عدم 

 .(20)حصوهلم على الواائف

وتنقصها املرونة،  جامدة عدد من البلدان األفريقية فإن القواعد املنظمة للعمالة يف ،وباإلضافة إىل ذلك-  27
ومتثل احلماية العالية . كما أنها ختلف آثارًا سالبة على الشباب الباحثني عن العمل وغريهم من الفئات املهمشة

تشغيل الشباب يف واائف ملنع أرباب العمل من للواائف وتكاليف االستغناء عن العاملني أحد الدوافع القوية 
والتدريب الداخلي والعقود قصرية األجل ليست مصممة عمومًا ملساعدة اخلرجيني على املهارات املطلوبة . دائمة

لسوق العمل يف حني تسمح للشركات بالتحقق من مهارات العاملني خالل فرتة حمددة واملوافقة يف نهاية املطاف 
 . األجل على توايف اخلرجيني يف واائف طويلة

ومع ذلك، من املسلم به بصفة عامة أن تنمية املهارات املطلوبة متثل أداة هامة لتحسني اإلنتاجية -  20
ِدم الرئيسي يف َخواروف العمل، كما هو احلال بالنسبة لتعزيز العمالة الالئقة يف القطاع غري الرمسي الذي هو امُل

. ِدمنيَخرداءة التعليم وغياب الصلة بني النظم التعليمية وامُلمن  وتنافر املهارات يف أفريقيا ينبع (24).أفريقيا
. وبالتالي فإن كفالة حتقيق املهارات الالزمة لالقتصاد عن طريق املناهج الدراسية والتعليم ميثل حتديًا رئيسيًا

ة املزودة باملهارات يتعرض تطوير القطاع الصناعي حاليًا إىل التقويض بسبب غياب القوة العاملوعلى سبيل املثال 
والواائف يف هذا القطاع ال تستهدف األشخاص احلاصلني على تعليم جامعي بل تقتضي مهارات . الفنية الكافية

ويف نفس الوقت ينبغي تنويع نظم التعليم العالي يف . تقنية لتعهد املعدات واإلشراف على العمال غري املهرة
 .لعمل إىل مستويات خمتلفة من املهارات والتعليمأفريقيا أكثر بغية تلبية احتياجات سوق ا

لقد دأبت اجلامعات األفريقية تقليديًا على الرتكيز على املناهج التعليمية املوجهة حنو العمل يف القطاع  - 22
وينبغي للجامعات أن تكون قادرة . حيث أنها مل تولي سوى القليل من االهتمام الحتياجات القطاع اخلاصالعام،
احة التعليم املواكب الحتياجات األسواق األفريقية، كما ينبغي هلا حتسني نوعية التعليم يف امليادين على إت

ويتضمن ذلك النهج أيضًا توفري املزيد من اإلرشاد للطالب وحتسني نوعيته . التقنية والزراعة وحتسني اجلودة
يف جماالت  يف واائف القطاع العام التقليديلكي يتم توجيههم حنو العمل يف القطاع اخلاص واالبتعاد عن العمل 

ولتحقيق التقدم يف هذه املسألة ينبغي للبلدان األفريقية أن . اآلداب والدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية

وميكن احلصول على التدريب الداخلي . تقوم بتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص على مجيع مستويات التعليم
مني بصورة أكرب يف توفري التدريب، مما يؤدي إىل زيادة التناغم وفعالية التكلفة للنظم ِدَخمن خالل إشراك امُل

 .التدريبية

فتنمية املهارات الفنية واملهنية ميكنها أن تزود الشباب مبهارات تطبيقية بفرص  ،ومن جانب آخر-  93
ملتخصصة أو من خالل اخلربة العملية ميكن اكتساب املهارات إما من خالل املؤسسات ا. أفضل يف سوق العمل

                                                           

(
29
 .منع حدوث أزمة واائف أكثر عمقًا، منظمة العمل الدولية، جنيف: 9329، اجتاهات العمالة العاملية لعام 9329) لية منظمة العمل الدو (

(
20
ك مع مصرف التنمية األفريقي باالشرتا)مية املهارات الفنية واملهنية يف أفريقيا تن: 9330يف عام  ، التوقعات االقتصادية ألفريقيا(9330)مصرف التنمية األفريقي  (

 .، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيا

(
24
، مصرف التنمية (األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيامصرف التنمية األفريقي باالشرتاك مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج ) (

كيف ميكن ألفريقيا سد الفجوة القائمة يف هذا اجملال؟  منظمة التعاون : املياه ومرافق الصرف الصحي: 9337، التوقعات االقتصادية ألفريقيا يف عام (9320)األفريقي 

 .والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس
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والتدريب املزدوج، من شاكلة التدريب . املكتسبة أثناء العمل، أو كليهما، أي ما يسمى بالتدريب املزدوج
الداخلي يتيح للشباب تطبيق النظريات اليت تعلموها يف الفصل على البيئة الواقعية بغية تطوير املهارات املهنية 

 .فاءة املهنية والكتساب اخلربة العمليةمثل إدارة الوقت والك

وبالنظر إىل أهمية القطاع غري الرمسي فإن تنمية املهارات التقنية واملهنية ينبغي أن تتماشى مع -  92

وبالنظر إىل ضخامة قطاع . احتياجاتها من حيث املهارات وبنية الربامج الدراسي، خاصة يف املناطق الريفية
ومن شأن . ل األفريقية جيب أن يركز التدريب املهين على تأهيل العمال يف هذا القطاعغري الرمسي يف أسواق العم

زيادة فرص احلصول على التدريب التقين واملهين يف املناطق الريفية أن يؤثر تأثريًا بالغًا على حياة الفقراء من 
 .فضاًل عن اإلنتاجيةخالل تعزيز مهاراتهم الزراعية 

من الضروري استنباط سياسات ابتكارية بغرض تضييق فجوة املهارات وتنافرها على ويف ضوء ما تقدم، -  99
احلاجة إىل التغلب على التفاوتات بني املناطق اجلغرافية اليت تتضرر منها  ةصعيد التعليم، ومن خالل مراعا

واد يف مجيع وينبغي استكشاف مبادرات وسياسات تهدف إىل إحداث نقلة يف التوازن بني امل. النظم احلالية
اجلامعات احلكومية باإلبتعاد عن الدراسات اإلنسانية واالجتاه حنو العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك بغرض 

 .جمموعة جديدة وأكثر دينامية من املهارات اليت ميكن أن تسهم إسهامًا فعليا يف التحول االقتصاديتوفري 

أن تركز بصفة خاصة على الفئات األكثر ية يف أسواق العمل وفضاًل عن ذلك، جيب للسياسات االبتكار-  90
 اروف العمال ريوينبغي وضع قواعد لكفالة أن يكون العمل الئقًا وتيس. ضعفًا وعلى تعزيز الفرص للنساء والشباب

أسواق عمل مزدوجة تكون فيها أجزاء مشمولة باحلماية يشغلها العمال السابقون ويكون توفري وتشجيعهم دون 
ها قطاعات غري مشمولة باحلماية للنساء والشباب تسود فيها فرص العمل وغري املضمونة وغري املستقرة في

 .واملنخفضة األجر

أكثر مرونة ودينامية وتهدف إىل تزويد الشباب األفريقي الة ينبغي إجياد نظم عم ،ويف نفس الوقت-  94
كما  .تنفيذ خطط العمل الوطنية املفضية إىل التحولتهم الكاملة يف كخبطط للمدى املتوسط والطويل تكفل مشار

ينبغي ابتداع سياسات وحوافز بشأن برامج التدريب الداخلي والعقود قصرية األجل للشباب مبا يساعدهم على 
 . بناء خرباتهم التمهيدية يف العمل ويرفع مستويات مهاراتهم ويعمل على حتسني القابلية للتوايف

وصول الشباب والنساء إىل سوق العمل من خالل اعتماد سياسات جديدة تهدف إىل وميكن تعزيز فرص -  95
ومن شأن ذلك أن خيفف الضغط على املخدمني فيما يتصل : نقل تكلفة احلماية االجتماعية بعيدًا عن العمالة

، وختفيض احلوافز يف قيةمن البلدان األفريبالتكلفة العالية للحماية االجتماعية اليت يتكبدونها حاليًا يف العديد 
 . أنشطة القطاع غري الرمسي اليت ال تسهم يف نظم احلماية االجتماعية

 قضايا للنقاش-  رابعًا

 :سوف ترتكز املناقشات على اجملاالت الرئيسية التالية-  96

كيفية تصميم سياسات عمالة جمدية ومتماسكة لزيادة مرونة العمالية أمام النمو من خالل  ( أ)
 ؛ات ذات األثر املضاعف األكرب على فرص العمل الالئقة عن طريق العالقة بني النمو والعمالة والفقرحتديد القطاع

كيف ميكن للحكومات األفريقية تناول موضوع تنمية رأس املال البشري بتحسني الربامج  ( ب)
 ؛التدريبية ومواءمة النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل
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للقيود والتكاليف االجتماعية الناشئة عن إعادة توزيع الواائف  كيف ميكن للحكومات التصدي (ج)
 ؛لتحقيق التحول اهليكلي املستدام والشامل للجميع يف كافة قطاعا السكان

ما هي التدابري اليت ميكن اعتمادها لتعزيز قدرات أفريقيا يف مجع البيانات بشأن أسواق  (د)
 ؛العمل

املهارات اليت يتضرر منها  اليت ميكن أن تعاجل مشكلة تنافربتكارية ما هي االسرتاتيجيات اال (ھ)
 ؛أسواق العمل األفريقية

كيف ميكن استعراض اجلهود الوطنية املبذولة لتحسني نوعية التعليم وتعزيز املناهج الدراسية  (و)
 ؛االبتكارية واملهارات اليت يقتضيها سوق العمل واحتياجات التحول يف البلدان األفريقية

كيف ميكن حتديد السبل اليت من شأنها زيادة التناغم والتعاون بني اجلامعات األفريقية  (ز)
 ؛مبا يساهم مساهمة فعلية يف التحول االقتصادي والقطاع اخلاص بغرض النهوض باملناهج واملهارات

تيح مبا ي ما هي اسرتاتيجيات متكن املرأة والشباب يف املناطق الريفية واحلضر على حد سواء (ح) 
هلم احلصول على التدريب فضاًل عن تنمية املهارات التقنية واملهنية اليت تزودهم مبجموعة املهارات املطلوبة 

 ؛للعمل يف القطاع الزراعي وقطاعات الصناعات التحويلية

يف جمال تنمية املهاترات التقنية كيف ميكن تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  (ط)
 ؛يم مناهج دراسية موجه حنو التحول اهليكليواملهنية وتصم

حتديد سياسات ابتكارية تهدف إىل تيسري فرص حصول املرأة والشباب على واائف يف سوق  (ي)
 .العمل

 :أسئلة رئيسية-   ألف

نظرًا ألنه ليس هناك منوذج واحد يصلح جلميع احلاالت، ما هو مزيج السياسات الذي ينبغي  (أ) 
سرتاتيجات اإلمنائية وتعزيز الصلة بني النمو االقتصادي والعمالة ا إلعادة توجيه االباتباعهللبلدان األفريقية 

 واحلد من الفقر يف أفريقيا؟

كيف ميكن للبلدان األفريقية تعزيز كثافة العمالة للنمو ويف نفس الوقت تكفل إدماج أفقر الفئات  (ب)
 وأضعفها يف العملية اإلمنائية؟

تيجيات القطاعية واسرتاتيجيات االقتصاد الكلي اليت ميكن استكشافها للتصدي ما هي االسرتا (د) 
 الخفاقات العمالة وسوق العمل، مبا يف ذلك القيود املؤسسية وقيود القدرات؟

 اجملاالت احملددة للمناقشة-   باء

. فقرالعمالة هي القناة الرئيسية اليت ميكن للنمو أن يؤدي فيها إىل خفض كبري حلدة ال (أ) 
فرص  إجيادوبناء على ذلك هناك حاجة إلجياد اسرتاتيجيات عمالة جمدية لزيادة مرونة العمالة للنمو وكفالة 

اسات تقوم على االستثمار يف أنشطة توليد العمالة، مبا يف ذلك يوأحد السبل لتحقيق ذلك اتباع س. عمل مستدام
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صناعات اخلدمات من خالل حوافز مالئمة خاصة الزراعة على نطاق واسع فضاًل عن الصناعات التحويلية و
. وتتمثل االسرتاتيجية الثانية لتعزيز اإلنتاجية يف القطاع غري الرمسي بوصفه احملرك للنمو .للقطاع اخلاص

وميكن أن يشمل ذلك زيادة التعليم لتعزيز املهارات وتقديم خدمات الدعم وتوفري فرص احلصول على اإلئتمان 
 ؛لرمسي بأسواق القطاع الرمسي ومؤسساتهوربط القطاع غري ا

لتفادي النمو  للنمو والتنمية هو أمر يف غاية األهميةإدماج العمالة يف التخطيط طويل األجل  (ب) 
وينبغي أن حتتل . فرص العمل وكفالة وطأة الفقر خاصة بني الفئات الضعيفة، النساء واألطفال إجيادغري املقرتن ب

وينبغي أن يكون اإلندماج يف سياسات . التخطيط اإلمنائي الوطين وسياسات التصنيع العمالة مرتبة رئيسية يف
 ؛القطاع الكلي والسياسات القطاعية شرطًا مسبقًا إلحداث النمو املستدام واملفضي إىل إجياد فرص العمل

حتى إذا مت ؛ فرص العمل يف أفريقيا إجيادتنمية القدرات أمر مهم لتعزيز اإلنتاجية و (د) 
وبالتالي من . إجياد فرص العمل من غري املرجح أن يستفيد الفقراء من هذه الفرص اجلديدة نظرًا لضعف مهاراتهم

ومن األمثلة . اجات سوق العمليالضروري معاجلة فجوة املهارات وتكييف الربامج التعليمية واملهنية مع احت
ان، وهي ترتيبات مؤسسية وبرامج تربط القطاع تاجية يف كوريا اجلنوبية وتايواجليدة على ذلك اجملالس اإلن

 .الصناعي وتطوير املناهج

 :النتائج املتوقعة-   جيم

فرص العمل يف أفريقيا مع إجياد تعزيز فهم العالقة بني التصنيع والنمو الشامل للجميع و ( أ)
 للفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان املناطق الريفية؛إجياد العمالة الرتكيز على 

تعزيز فهم ديناميات أسواق العمل يف البلدان األفريقية والسياسات الضرورية للنهوض برأس  ( ب)
فرص العمل من خالل تنفيذ سياسات حكومية سليمة  إجياداملال البشري وحتسني نوعية التعليم للتعجيل ب

 .وفعالة مصممة لكي تتناسب مع الظروف الوطنية املختلفة


