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 الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقيالعادية لدورة تقرير المفوضية عن ا

 لوزراء التنمية االجتماعية
 6302مايو  03-62أديس أبابا، إثيوبيا، 

 
عقدت الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التنمية االجتماعية في  -1

مقرر  . وعقد االجتماع تنفيذا6312مايو  03إلى  62أديس أبابا، إثيوبيا، من 
 .6310يناير  في  الصادر EX.CL/DEC.750 (XXII)المجمس التنفيذي 

 
، "السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الصحة 1يأتي المؤتمر في نطاق النتيجة  -6

وجودة التعميم والميارات القابمة لمتوظيف التي يساندىا قيام االستثمار في العموم، 
"تعزيز األمن االجتماعي والحماية لمفئات ،  2-1واألبحاث واالبتكار" والنتيجة 

المستضعفة مثل األطفال والمعوقين" من الخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد 
. وعمل المؤتمر كذلك عمى ترقية مبادئ القانون التأسيسي 6312 -6310األفريقي 

شعوب لبلتحاد األفريقي، وبالتحديد، تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لم
األفريقية في نطاق مختمف الصكوك المتصمة بالتنمية االجتماعية والمعتمدة من قبل 

 االتحاد األفريقي.
 

 تتمثل األىداف الرئيسية لممؤتمر فيما يمي: -0
بحث كيفية تحسين رفاىية األسرة من خبلل تنفيذ السياسات واالستراتيجيات  (1)

ي بغرض تعزيز قدرات األسرة والبرامج الفعالة عمى الصعيدين القاري والوطن
 األفريقية لمواجية احتياجات كافة أفرادىا.

تحديد برنامج إلرساء األسس لرفع مستوى النظم الوطنية المتكاممة لمحماية  (6)
في  6312االجتماعية واستدامتيا لؤلطفال كجزء من إطار التنمية لما بعد 

 أفريقيا.
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بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان التصديق عمى مشروع البروتوكول الممحق  (0)
 والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.

 
عقد المؤتمر عمى مستوى الخبراء والوزراء وشارك فيو وزراء وخبراء من الدول  -2

األعضاء في االتحاد األفريقي، فضبل عن ممثمين لوكاالت األمم المتحدة، ومنظمات 
قميمية األخرى التي تتعامل مع قضايا التنمية المجتمع المدني، والمنظمات الدولية واإل

 االجتماعية.
 

 كانت النتائج الرئيسية لممؤتمر كما يمي: -2
  نظم وتدابير الحماية االجتماعية التي تستجيب لحقوق األطفال والسيما الفئات

 األكثر ضعفا؛

  البروتوكول الخاص بحقوق المسنين، بروتوكول إضافي ممحق بالميثاق األفريقي
 اإلنسان والشعوب؛ لحقوق

 .الشروع في حممة القضاء عمى زواج األطفال في أفريقيا 

 
 تم تقديم تقرير االجتماع الوزاري إلى المجمس التنفيذي إلجازتو. -2
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 تقرير

 نمية االجتماعيةمدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التلي ر االوز جتماع الا
 6302مايو  03 – 62 ،إثيوبيا  ،أديس أبابا 

 

 :مقدمة
 

ية الرابعة لمؤتمر االتحاد االفريقي لوزراء التنمالعادية لدورة اي ر اوز الجتماع العقد ا .1
 ،إثيوبيا ،أديس أبابا ،االجتماعية في مركز المؤتمرات الجديد لمفوضية االتحاد األفريقي

تعزيز األسرة األفريقية من أجل كان موضوع المؤتمر "و . 2014مايو  30 إلى 29من
 ".التنمية الشاممة في أفريقيا

 :الحضور
 

: وىي التالية فريقياالتحاد األ في عضاءاألمندوبون من الدول  الوزراءحضر اجتماع  .2
 ،تشاد ،الوسطى أفريقياجميورية  ،بوروندي ،فاسو بوركينا ،بوتسوانا ،الجزائر ،جوالنأ

غينيا  ،إثيوبيا ،إرتريا ،جيبوتي ،جميورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار ،الكونغو
 ،يانموريتا ،مبلوي ،مالي ،ليسوتو ،كينيا ،غينيا ،غانا ،جامبيا ،الجابون ،االستوائية
 ،الصحراويةالعربية الجميورية  ،دانروا ،نيجيريا ،النيجر ،ناميبيا ،موزمبيق ،موريشيوس

 زيمبابوي.زامبيا و  ،دانأوغ ،تونس ،ندسوازيبل ،السودان ،أفريقيا جنوب ،السنغال
 

قميمية المجموعات االقتصادية اإل ،ييضًا ممثمو أجيزة االتحاد األفريقأحضر  .3
ة نالمج: والشركاء المتعاونين ،ر الحكوميةغيالمنظمات و  تركةالمش المنظمات الحكومية

المساءلة الدولية  ،التحالف األفريقي لئلعاقة ،األفريقية لخبراء حقوق الطفل ورفاىيتو
المنبر األفريقي  ،وزارة خارجية فنمندا ،ة الدولية لمصميب األحمرنالمج ،يدزإلا نبشأ

لمساعدة  منظمة الدوليةوال ،فنيتلمتعاون اللمانية الوكالة األ ،لمحماية االجتماعية
ة األمم المتحدة نلج ،ة األفريقية المشتركةنالمج ،ظمة الدولية لميجرةنالم ،المسنين



CAMSD/MIN/Rpt.(IV) 

Page 2 
 

االقتصادية واالجتماعية لؤلمم  نإدارة الشؤو  ،ظمة إنقاذ الطفولةنم ،االقتصادية ألفريقيا
 مم المتحدة لمطفولة.صندوق األ ،المتحدة

 

ياء ناالتحاد االفريقي ل /االطالق القاري لحممة االفتتاحمراسم عمال: ول األمن جد 0البند 
 زواج االطفال في أفريقيا

 

ياء زواج األطفال في أفريقيا سعادة نطبلق القاري لحممة إر مدير مراسم االفتتاح واإلذك   .4
 ندوبينالم مفوضية االتحاد األفريقياالجتماعية ل نمدير الشؤو  نلي مايجو اوالو السفير أ

المترتبة عمى الزواج المبكر لؤلطفال. وعمى  الخطيرةبالعواقب الصحية واالجتماعية 
د عمى بدء التعبئة تيك حق الفتيات في التعميم في أفريقيا. وشد  نو ينفإ ٬خاصالوجو ال

 لمحممة أثر دائم.  ناالجتماعية عمى المستويات الشعبية حتى يكو 

 

مية االجتماعية معالي نالتحاد األفريقي لوزراء التلمؤتمر ا الرابعةرئيس الدورة رحب  .5
مسائل المتعمقة معالجة اللوذكر أىمية االجتماع  ،بالوفود  ،يجرنال نم دوبينمايكري دا

 نة العديد منوأشار إلى الحاجة إلى التصدي لمح ،بالتنمية االجتماعية في القارة
ياء زواج نق القاري لحممة إخبلل اإلطبل نم ،طفالزواج األ واقعات في شركال الفتيات

 األطفال في أفريقيا. 
 

ياء زواج األطفال في أفريقيا نلحممة إ ةنوايا الحسناالتحاد األفريقي لم سفيرة تقمتنا .6
ختامية المتمخضة عن المقاء المفتوح وثيقة الالإلى قراءة  فاندا جمبونز نيارادزاىالسيدة 

ياء زواج نإ نم نأفريقيا ستتمك نأبعة نيا مقتن. وذكرت أ2014مايو  28عقد في نالم
 نصحاب المصمحة عمى التكاتف في القيام بذلك. وأعربت عاألطفال وحثت كافة أ

ة وأشارت إلى قبوليا نوايا الحسندور سفيرة االتحاد األفريقي لمعمييا عرض لمتقديرىا 
 بذلك.

 

 نم نجا أنجوامو  نالسيد مارت يسيفنظمة اليو نفيذي لمنائب المدير التنذكر  ،في كممتو .7
مية نإطبلق الدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الت وذي صمة الصحيح
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 يا تعيد التأكيد عمى االلتزامنطفال في أفريقيا حيث أياء زواج األناالجتماعية لحممة إ
طفال جاب األنفي الزواج بعد بموغيم وا  الجماعي بالدعوة إلى حقوق األوالد والبنات 

خاصة في القارة فة بص اً ىام اً مر ذلك ألذلك. ويعتبر  نومستعدي نراغبي نو ندما يكو نع
 نعشري نما بي نساء تتراوح أعمارىنكل عشر  نبي نم اً ربعأ نظر إلى أناألفريقية بال

طفمة  نمميو  16مما يؤثر عمى حوالي  ،في سن الطفولة نعامًا يتزوج نوعشريأربعة و 
 من أجل ونق تمامًا مع رؤية االتحاد األفريقي أتفيسيف تنظمة اليو نم نأفريقية. وذكر أ

سرة عبر السياسات التي األيجب التشديد عمى دور فإن  ،مية الشاممةنتحقيق الت
التركيز عمى األفراد. وتعيد بدعم  نامياتيا ككل بداًل منتستيدف األسرة كوحدة ودي

 سيف لممجاالت الخمسة في حممة االتحاد األفريقي. ينظمة اليو نم

 
في  ،ندوق األمم المتحدة لمسكانلص ةقميميالمديرة اإل ،جواباننالدكتورة جوليتا أو عربت أ .8

المبادرات والوعي االجتماعي  نالعديد م نعمى الرغم م ونأعن أسفيا من  ،كممتيا
سريعًا بالقدر لم يقطع شوطًا بعيدًا ولم يكن  نالتقدم المحرز حتى اآل نإال أ ،المتزايد

 ندوق األمم المتحدة لمسكانر حقيقي. وأعادت التأكيد عمى التزام صالكافي إلحداث أث
وأبرزت  ،ياء زواج االطفالنطاق إلنبالمشاركة في حركة متعددة القطاعات وواسعة ال

 ياء ىذه الظاىرة وىي: نخمس مجاالت محورية إل
 فيذنوالت اتي والسياسنو ناالصبلح القا 

 بيئة مواتية لمتغيير االجتماعي تييئة 

  ظم خدمات الدعمنيز تعز 

 الشراكات متعددة القطاعات 

 اتنالبحوث وجمع البيا 

 
 

المبعوث الخاص لبلتحاد األفريقي لممرأة والسمم  ،يتا ديوبنقمت سعادة السيدة بين .9
حضور الكانت تود رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي والتي  نالتحيات الحارة م ،نواألم

و وعمى نوأشارت إلى أ .مقتضيات العمللم تحضر بسبب يا نأغير طبلق اإلخبلل 
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طفال زواج األ نمثالية لمحد م نينالدول األعضاء لدييا قوا نالعديد م نأ نالرغم م
دعت كافة اصحاب المصمحة إلى معالجة فيذ التام. و نسف إلى التلؤليا تفتقر نإال أ٬

. لوالدينا نية فضبًل عنالقيادات التقميدية والدي نبأسموب شامل يتضم ىذه المشكمة
اطق ناك حاجة إلى جيود جادة لحماية المرأة واألطفال في منى ،باإلضافة إلى ذلكو 
ياء نإ نزاع. وقدمت تأكيدات رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي بالدعم الكامل حيث أنال

 ولويات االتحاد األفريقي.    إحدى أطفال يشكل زواج األ
 

بلتحاد األفريقي لاالجتماعية  نلشؤو مفوض ا ،أعرب سعادة الدكتور مصطفى كالوكو .11
وه نلموضوع المؤتمر حول تعزيز األسرة األفريقية. و  هتقدير  نفي كممتو االفتتاحية ع

 نو ال يمكنمية القارة فإنيج أكثر شمولية لتنحو تحقيق نت تعمل نكاإذا أفريقيا  نإلى أ
رة في توفير تدابير ساالستراتيجية المثبتة لتعزيز األ ة بدور األسرة. وتتمثلناالستيا

ساسية الرعاية الصحية األ تغطي نالحماية االجتماعية لؤلسرة كوحدة والتي يجب أ
 نفي القطاعات غير الرسمية والريفية والعاطمي نسرة العامميأفراد األافع لؤلطفال و نوالم
شكال أ نطفال يعد شكبًل مزواج األ نالمفوض أذكر . و نقيوالمعو  نينالعمل والمس نع
ميات واعتبلل و سبب رئيسي لوفيات األنف ضد الطفل وخاصة الطفمة حيث أنالع

بًا الفتيات في أفريقيا  . ياء زواج االطفال في أفريقيانباإلطبلق القاري لحممة إ، مرح 
 

 دمقى السيد شرح معالي ،طفال في أفريقيا ياء زواج األنفي كممتو إلطبلق حممة إ .11
 مىع المترتبةوبيا االتحادية الديمقراطية العواقب ائب رئيس وزراء جميورية إثين ،ننمكو 

زلة والمسائل المتعمقة بالصحة فسية والعنزواج األطفال بما في ذلك الصدمات ال
واألمية واالفتقار إلى التعميم الوالدة  ةاسور نالمراىقة ومرض  نجابية والحمل في سناإل

سية نمة والعبلقات الجف وسوء المعامنسية والعنواآلثار المترتبة عمى الصحة الج
زز ظم التعميم والتي تعنائب رئيس الوزراء إلى الحمقة المفرغة لفشل نالقسرية. وأشار 

 السيد ساء. واختتم معالينال نطابع الفقر بي نخرى مزواج األطفال والتي تعزز مرة أ
 ًا. طفال في أفريقيا رسميياء زواج األنحممة إإطبلق  نبإعبل دمقى
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 ل األعمال: المسائل الجرائيةمن جدو 6البند 

 

 :بتخاب ىيئة المكتنا (أ )

الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء العادية تخب الوزراء ىيئة مكتب الدورة نا .12
 حو التالي: نمية  االجتماعية عمى النالت

 )غرب أفريقيا(   يجر نال    الرئيس:
 )وسط أفريقيا(    غونالكو   ائب األول لمرئيس:نال
 وب األفريقي(ن)الج   زامبيا   ي لمرئيس:نالثا ائبنال
 )شرق أفريقيا(  نالسودا  ائب الثالث لمرئيس:نال

 )شمال أفريقيا(  يا نموريتا    المقرر:
 

وموظفي إدارة الشؤون االجتماعية الجتماع الجنة الصياغة من مقرر  تألفت .13
 مفوضية االتحاد األفريقي. ل

 
 العمل عمال وبرنامج اعتماد جدول األ( ب

 .بنداً  11مَذين يحتويان عمى عمال وبرنامج العمل الجدول األالوزراء اعتمد اجتماع  .14

. 
 

فيذ مقررات نتعن تقرير مفوضية االتحاد األفريقي من جدول األعمال: بحث  0ند الب
 مية االجتماعيةنالدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الت

 
 

 بلتحاد األفريقيلاالجتماعية  نمفوض الشؤو  ،مصطفى كالوكو سعادة الدكتورقدم  .15
 ية لمؤتمرنالدورة العادية الثافيذ مقررات نتعن تقرير مفوضية االتحاد األفريقي 

 ناإلجراءات المتخذة بشأفص ل الذي و  ،االجتماعيةمية ناالتحاد األفريقي لوزراء الت
ماعية والحماية االجتماعية وىيكل فيذ المقررات الوزارية المتعمقة بالسياسة االجتنت

خطة العمل و االتحاد األفريقي لئلعاقة بما في ذلك حل المعيد األفريقي إلعادة التأىيل 
لمذكرى السنوية  اً والموقف األفريقي الموحد تحضير  ، فريقياأباألسرة في المتعمقة 
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خطة عمل  عمىلمتعجيل بالعمل  المعدلوالنداء  2014 العشرين لمعام الدولي لؤلسرة
شطة المشار إلييا لدييا ناأل نأيخمص التقرير إلى . و تحقيق أفريقيا مبلئمة لؤلطفال

خراط مع المجتمع نغاية واحدة تتمثل في مساعدة المجموعات الضعيفة عمى اال
 في المجتمع. ةيم الصحيحتنيل مكانأجل  نيم منلتمكي

إلى المفوضية إعداد مقترح  وطمبوا تقديرمع ال التقريرعممًا ب الوزراءأحاط اجتماع  .16
 لتمويل البرامج في إدارة الشؤون االجتماعية.

 

 جدول األعمال: بحث تقرير اجتماع الخبراء نم 2د نالب

 

 األسرة حول فيذ خطة عمل االتحاد األفريقي نتعممية بحث 
 ىما: و  جدول األعمال نم ندتحت ىذا الب ناقشة تقريرينتمت م .17

 جل التنمية الشاممة في أفريقية من عزيز األسرة األت"مواضيعية بعنوان الورقة ال
 . أفريقيا"

 جندة األفريقية. جتماعية: بناء األالنظم الحماية اطفال و األ 
 

جل التنمية الشاممة في أفريقية من تعزيز األسرة األبعد بحث الورقة المواضيعية "  .18
 التالية: المقرراتي ر االوز جتماع الاأصدر  ،ا"أفريقي

 

لزيادة واستدامة النظم الوطنية تقدمي برنامج بوضع  الدول األعضاءأن تقوم  (1
سر كجزء من إطار التنمية في أفريقيا لما ممة لمحماية االجتماعية لصالح األالمتكا
 . 2015بعد 

وعي كافة أصحاب المصمحة بأحكام خطة عمل  الدول األعضاءأن تعم ق  (2
 يا.ناالتحاد األفريقي حول األسرة في بمدا

 بما يمي: مفوضية االتحاد األفريقي ومأن تق (3
سياسة  تعريفتكون شاممة في لوضع مفاىيم واضحة حول "األسرة"  .أ 

شامل لؤلسرة في االعتبار التعريف الضرورة أن يأخذ مع األسرة: 
 الوحيدين التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ووضع اآلباء
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 ؛فالواألسر التي يرأسيا األط اتواألميات الوحيد
 والتصديكثر ضعفًا في أفريقيا سر األحول األ مفصمة بياناتجمع  .ب 

 األسر؛تحديد تمك المتمثل في تحدي لم
 ىياكلعمى األسر بما في ذلك أثره عمى  تحميل تأثير تغير المناخ .ج 

 ؛ناسكإلا
 بحث نيج مبتكرة لتخفيف سوء التغذية واألمراض في األسر؛ .د 
 إلى معالجة عواقب مثل التشرد أثر النزاع عمى األسرة والحاجةدراسة  .ه 

 األسرة؛ وتفرق أفراد
بوة واألمومة مية الجيدة وأنماط القرابة في األالممارسات المحاستعراض  .و 

 ؛يجابيةاإلالتأديبية األبوية و بغية تعزيز الممارسات 
 ، 2004تسييل استعراض خطة عمل االتحاد األفريقي حول األسرة  .ز 

إلى المجنة الفنية  وتقديمو ،إطار لرصد وتقييم خطة العمل ووضع
 لتنمية االجتماعية والعمل والعمالة.المعنية با المتخصصة

 
لدعم الدول األعضاء المحددة نشطة في األ االتحاد األفريقي مفوضيةأن تنظر  (4

 .خطة العمل المنقحة حول األسرةفيذىا بشأن نتعمى الوفاء بالتزامات 
 

 ةجندة األفريقيأل: بناء ااالجتماعيةونظم الحماية األطفال 

 

وتدابير ونظم الحماية  تسياسا شأنبالتالية  المقرراتأصدر اجتماع الوزراء  .19
 :االجتماعية المستجيبة لحقوق األطفال، والسيما أشدىم ضعفاً 

 
  لتزام السياسياال 

 
ضرورة تعزيز الدول األعضاء وضمانيا اإلرادة السياسية، االلتزام والمساءلة من  (أ 

 ؛ي لدعم برامج الحماية االجتماعيةت والحيز المالأجل تحديد األولويا
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ضمان تحديد غايات وأىداف الحماية االجتماعية وترسيخيا في خطط  (ب 
وسياسات التنمية الوطنية وفي أطر اإلنفاق المتوسطة والطويمة األمد وحمايتيا 

 بموجب الصكوك القانونية؛
األطفال اعتماد نيج يستند إلى حقوق االنسان، وبصورة خاصة، حقوق  (ج 

لمحماية االجتماعية ووضع السياسات االجتماعية واالقتصادية القائمة عمى 
 األدلة وتنفيذىا؛

بالتزاماتيا وتعيداتيا إزاء الحماية االجتماعية أن تفي مدول األعضاء ينبغي ل (د 
عمى النحو المنصوص عميو في مختمف الصكوك الدولية واالقميمية مثل اتفاقية 

األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو، إطار السياسة حقوق الطفل، الميثاق 
االجتماعية لبلتحاد األفريقي والنداء الجديد لمتعجيل بالعمل من أجل تنفيذ خطة 

 عمل تحقيق أفريقيا مبلئمة لؤلطفال؛ 
تعزيز الشراكات بين القطاعيين العام والخاص، المجتمع المدني والشركاء  (ه 

ر التمويل  لتنفيذىا عمى نطاق خدمات اإلنمائيين بغية تعبئة القدرات ومصاد
 الحماية االجتماعية لؤلطفال.

 

 :الحد األدنى من صفقة الحماية االجتماعية 
يتعين عمى الدول األعضاء، أن تحدد، في سياقيا االجتماعي واالقتصادي  (أ 

والسياسي ومن خبلل عممية استشارية شاممة، أرضية الحماية االجتماعية التي 
د لمجميع في إطار نظاٍم شامل لمحماية االجتماعية عمى أن تشمل توفير الفوائ

تنصب األولوية عند التنفيذ عمى احتياجات وحقوق األطفال الذين يعانون من 
 الفقر؛

ضمان تقديم تدابير الحماية االجتماعية لؤلطفال الذين كانوا مستفيدين من  (ب 
يم من الوقوع في برامج الحماية االجتماعية بعد بموغيم سن الثامن عشر، لوقايت

 الفقر المدقع؛
كامل من خبلل ضمان تحقيق سياسات الحماية االجتماعية الحد األكبر من الت (ج 

ما ىي الحال بالنسبة لدعم الدخل، العمالة،  لمث التدخبلتمجموعة من 
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مصادر الكسب، الرعاية الصحية، التعميم، رعاية األطفال، التغذية، تسجيل 
األخرى ورفع تقارير منتظمة من خبلل اعتبارات  المواليد والخدمات األساسية

 المساواة؛
ووضع خطط تنفيذ مقرونة بأىداف بناءة ، جداول زمنية ومؤشرات أداء عمى  (د 

أن يتم االببلغ عنيا عمًنا والعمل نحو تحقيق تغطية شاممة من خبلل توسيع 
ى نطاق تغطية الحماية االجتماعية بصورة تدريجية والتخمص من الصفقة األدن

 .لمحماية االجتماعية
 
 : تمويل الحماية االجتماعية لألطفال 

يتعين عمى الدول األعضاء اعتماد استراتيجيات التمويل المحددة زمنيًّا لتوفير  (أ 
خدمات الحماية االجتماعية لؤلطفال بصورة تدريجية من المصادر الداخمية مع 

ألطفال مثل األخذ في االعتبار، من جممة أمور أخرى، الصكوك الخاصة با
الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 

 لمؤتمر العمل الدولي؛ 202والتوصية رقم 
تخصيص اعتمادات في الميزانيات الوطنية، موارد الحماية االجتماعية لؤلطفال  (ب 

والتأكد من حصرىا وحمايتيا في أوقات األزمات وممارسات التقشف في 
 لميزانية؛ا

ية االجتماعية عمى أساس مفاىيم وضع خطط وطنية محددة التكاليف لمحما (ج 
الوطنية بما في ذلك تحديد مصادر  "لحد األدنى" وأرضية الحماية االجتماعيةا"

 .التمويل الوطنية عمى مدى برنامج عمل إرشادي متعدد السنوات
 

 تماعية:الترتيبات المؤسسية والوطنية والتنفيذية  لمحماية االج 
ىيئة أو وكالة إضفاء الصبغة المؤسسية عمى  يتعين عمى الدول األعضاء (أ 

وطنية مشتركة بين الوزارات ومنحيا والية وسمطة واضحتين لمتنسيق وصياغة 
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السياسات، التشريعات والمعايير والخطوط التوجييية فضبًل عن ىيئات وطنية 
 آلية لممراجعة(؛مكرسة لضمان الرصد والتقييم )بما في ذلك مناشدة و 

نظم الدفع اإللكترونية   لمث جديدةتطبيق آليات تنفيذ جيدة واعتماد تكنولوجيات  (ب 
 لتحسين الكفاءة في توفير الخدمات؛

ية في وضع خطط لبلستثمار في القدرات الضرورية عمى تحقيق الكفاءة والفعال (ج 
الموارد ، و الترتيبات المؤسسية الضروريةبما في ذلك تنفيذ الحماية االجتماعية 

 .تعزيز القدرات عمى جميع  المستوياتالبشرية و 
ببلغ صناع السياسة  (د  مواصمة عممية جمع المعمومات واستخداميا ومقاسمتيا وا 

والزعماء السياسيين في البمدان األفريقية وفي مختمف أرجاء القارة كدليل لبرامج 
 ونظم الحماية االجتماعية المستجيبة لؤلطفال في أفريقيا؛

يز إضفاء الطابع المؤسسي عمى السياسة المنتظمة والموثوق بيا والقوية تعز  (ه 
فضبًل عن رصد البرامج وتقييم النظم الكفيمة باإلببلغ عن التقدم المحرز من 
 قبل الدول األعضاء في تنفيذ تدابير الحماية االجتماعية المستجيبة لؤلطفال. 

 
  مفوضية االتحاد األفريقي 

حاد األفريقي بدور أكثر نشاًطا في مجال الحماية أن تضطمع مفوضية االت (أ 
االجتماعية وأن تحدد الحماية االجتماعية لؤلطفال كأوليتيا في أجندة أجيزة 

 صنع القرار لبلتحاد األفريقي؛ 
أن تسيل الدراية الفنية وتقدم الدعم لمدول األعضاء بما في ذلك تعبئة التبادل  (ب 

 المستمر لممعمومات بين البمدان وتعميم المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات؛
أن تضع استراتيجيات لتنفيذ نيج الحماية االجتماعية في الدول األعضاء بغية  (ج 

التخطيط والسياسة والبرامج بما في االببلغ والمواءمة وتعزيز أدواتيا الخاصة ب
 ذلك توزيع تمك االستراتيجيات كمبادئ توجييية سياسية لمقارة؛ 

أن تصم م إطاًرا لمرصد والتقييم قادرا عمى التركيز عمى وضع وتنفيذ ورصد  (د 
 وتقييم برامج الحماية االجتماعية لؤلطفال؛ 
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، مثل المجنة  وأن تعمل عمى قدم وساق مع مختمف أجيزة االتحاد األفريقي (ه 
األفريقية  لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو والمجنة األفريقية لحقوق االنسان 

 والشعوب لدعم الدول األعضاء في مجال الحماية االجتماعية.
 

 فيذ إطار السياسة وخطة العمل حول الشيخوخةنبحث عممية ت 
 

والشعوب المتعمق بحقوق  نسانمشروع البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اال 
 في أفريقيا نينالمس

 

 نإلى المدعي بالتالي إلحالتو هواعتمدالبروتوكول  عالخبراء مشرو اجتماع  بحث .21
 ووزراء العدل. نالعامي

 بحث تنفيذ ىيكل االتحاد األفريقي لإلعاقة

 حو التالي:نعاقة عمى اللئل االتحاد األفريقي للييكة الثبلثاصر نالعتم بحث  .21
 لمؤسسي لييكل االتحاد األفريقي لإلعاقة: العنصر ا (أ 

  6تم بحثو تحت البند ) حل المعيد األفريقي لعادة التأىيل نالتقدم المحرز بشأ 
 (من جدول االعمال

 
 االتحاد األفريقي لإلعاقة ييكلل برنامجالصر نعال: 

 

مشروع إطار الرصد والتقييم لتنفيذ خطة العمل القارية معمومات مستكممة حول 
 ناألفريقي لممعوقيل العقد حو

 

تعميقات ومدخبلت مكتوبة في اجتماع الوزراء أن تقدم الدول االعضاء  طمب .22
االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي  نمصفوفة إطار الرصد والتقييم إلى إدارة الشؤو 

 pmasabane@gmail.comي:نعمى البريد االلكترو  2014يو نيو  15في موعد أقصاه 
 

mailto:pmasabane@gmail.com
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 ي لييكل االتحاد األفريقي لإلعاقة: نو نصر القانج(الع
حقوق للميثاق األفريقي المتعمق بابروتوكول الحول مشروع معمومات مستكممة 

 النسان والشعوب بشأن حقوق المعوقين

 ىإل نممكتعميقاتيا في أقرب وقت عمى إرسال الدول االعضاء اجتماع الوزراء  حث .23
ظرًا لمحاجة إلى مرور نوالشعوب  نسانة األفريقية لحقوق االنسكرتير فريق العمل بالمج

البروتوكول عبر عمميات تشاورية مختمفة قبل تقديمو إلى قمة االتحاد األفريقي في 
 .2016اير ني

  اتفق الوزراء عمى خارطة الطريق نحو اعتماد مدخبلت الدول األعضاء في
وع المتاح عمى الموقع الشبكي لمجنة األفريقية لحقوق البروتوكول في المشر 
اعتماد البروتوكول من قبل المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان و اإلنسان والشعوب؛ 
بمفوضية االتحاد  المنعقدة تثبيت ورشة العملو (؛ 2014والشعوب )أكتوبر 
اعتماد البروتوكول من قبل المجنة الفنية و (؛ 2014األفريقي )نوفمبر 

(؛ 2015متخصصة المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة )مارس ال
اعتماد البروتوكول من قبل المجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل وحقوق و 

اعتماد البروتوكول من قبل المجمس التنفيذي لبلتحاد و (؛ 2015اإلنسان )مايو 
 (. 2016األفريقي والمؤتمر )يناير 

 
ية تعزيز وحماية حقوق األطفال المعوقين لمجنة األفريقية لخبراء حقوق استراتيجطفال: األ

 الطفل ورفاىيتو
 االستراتيجية: نالتالية بشأ المقرراتاتخذ اجتماع الوزراء  .24

   مبدأ المساءلة في خطوطيا التوجييية لمتنفيذ. أن تتضمن االستراتيجية 
  لك التعميم والحماية في بما في ذ في الصحة والتعميم نطفال المعوقيحق األإحقاق

 الطفولة المبكرة في جميع المستويات؛
  ة األفريقية لخبراء حقوق الطفل نضرورة تقديم الدول االعضاء تقارير إلى المج

 ة. نعدم االمتثال يقوض عمل المج نتظم حيث أنحو منورفاىيتو عمى 
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اء ناالجتماعية: ب ظم الحمايةنطفال و قاش وزارية: "األنحمقة عمال: من جدول األ 5البند 
 دة األفريقية" ناألج

 
 

قاش نحمقة البإدارة ،االجتماعية  نسعادة الدكتور مصطفى كالوكو مفوض الشؤو قام  .25
 ،الخامسة عشر نس في أفريقيا ىم دون نالسكا نفي المائة م 42 نوأشار إلى أ

طفال تدابير خاصة لدعم اال اتخاذيجب  ،أجل تسخير ىذا العائد الديمغرافي نمأنو و 
 . في المستقبل ةالبمدان األفريقيمو اقتصادات نأجل  نم
 

وب نجمية االجتماعية لنائب وزير التني زولو نريتا بوجوبانقاسمت معالي السيدة ى .26
ظم نصر أساسي لنية وأبرزت الحاجة إلى إرادة سياسية قوية كعنأفريقيا الخبرات الوط

وىت إلى ضرورة ترجمة الخطاب نو  يًا.نالحماية االجتماعية المستدامة والممموكة وط
لمتحول االجتماعي واالقتصادي. ويبدأ  طبلقناقطة نالسياسي إلى برامج ممموسة ك

وتحديد اولويات القضايا  نسانذلك باعتبار الحماية االجتماعية أحد حقوق اإل
 فاق.  نخبلل اإل نية وااللتزام منمخصصات الميزاو 

 

، ندوق األمم المتحدة لمسكانفيذي لصندير التائب المنجا نموجوا نسعادة مارت فص ل .27
عضاء وحث الدول األ ،في أفريقيا مبلئمة الحماية االجتماعيةكون ب سب كممتو، في

أفريقيا تضم  نطاق التغطية. وأفاد االجتماع بأنجاح لتوسيع نعمى استخدام أدلة ال
قدية في أي نال التحويبلتالسيما و ،الحماية االجتماعية استنادا إلى دليل  ىأقو  ناآل
ماذج محمية ناألفريقية التي تدير  نالبمدا نالعالم. وقدم أمثمة العديد مفي  نمكا
 عاقة والصحة والفقر والشيخوخة.   قاط الضعف االجتماعي مثل اإلناجحة لمعالجة ن

 

لدى  ممثمتيايا لدى إثيوبيا و نجي سفيرة كينميوجاي موا نالسيدة كاترياقشت سعادة ن .28
تمويل  مسألة ة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيانحاد األفريقي ولجمفوضية االت

الخبرة  نجي منالحماية االجتماعية لؤلطفال في أفريقيا. واستخمصت سعادة موا
يا الحاجة إلى تشريع يمزم بتخصيص نية وأبرزت الدروس الحاسمة المستفادة منالكي
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مة برامج عية لؤلطفال ومواءلمحماية االجتمااتج المحمي االجمالي نال نسبة من
ظر إلى ناألسر بال نفراد بداًل مب االزدواجية واستيداف األنالحماية االجتماعية لتج

 حجام األسر ومدى شدة الضعف. اختبلف أ
 

واألطفال مسائل الجنسين ائب المدير بوزارة ن ،ادوو-س أوفوريناشد سعادة لوران .29
المؤسسية ية نء عمى تعزيز األطر الوطالدول االعضا ،انمية االجتماعية في غانوالت
ىمية البالغة لمتصميم المؤسسي أشار إلى األفيذ لمحماية االجتماعية. و نطر التوأ

ا وحث الدول نقاسم خبرة غاتظام لمحماية االجتماعية. و نفيذ أي نجاح تنالفعال في إ
متصمة المبادرات غير ال نمة برامجيا لمحماية االجتماعية حيث أاألعضاء عمى مواء

 تعيق الفعالية والكفاءة. 
 

 اجتماع الوزراء المبلحظات التالية:أبدى ،اقشات التي أعقبت ذلك نخبلل الم .30
 

 ية محددة قطريًا لمحماية نرضيات وطاك حاجة إلى تعريف/إعادة تعريف أنى
ظم حماية اجتماعية متكاممة نفيذ النقطة البداية لتناالجتماعية باعتبارىا 

 وشاممة. 
 ى لآلثار.نداجتماعية جيدة والحد األة إلى تعريف مؤشرات اك حاجنى 
  مختمف  نظام جيد لتحديد اليوية والمعمومات والذي يربط بينأىمية وضع

 البرامج.
 قميمية وعمى مستوى ية واإلناستغبلل اليياكل الحالية عمى المستويات الوط

 .المديريات
  رس والتعميم المتعاقب استراتيجيات الخروج ىي معدالت البقاء في المدا نتكو

جموعات المرأة خرى في تمويل ملسوق العمل. وتتمثل األ نإلعداد المستفيدي
و تمويل ودعم عوامل تغيير محددة والشباب لمبدء في أعمال تجارية صغيرة أ

 في بعض المجتمعات. 
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 نظم الدعم التقميدية حيث يمكنستتعزز  ،قديةنإذا تم استحداث التحويبلت ال 
 نظم التقميدية بداًل منخراط مجددًا في النو االأتقديم مساىمات  نلممستفيدي

 تقديم مساىمات.   نيم منلعدم تمك ةالعزل
 

تصفية عن ة السبعة الوزارية نلمجاالول تقرير االجتماع من جدول األعمال:  2البند 
 أصول المعيد االفريقي لعادة التأىيل/ إيجاد ىيكل بديل لو

 

تصفية أصول المعيد االفريقي  نع الوزاريةة السبعة نلمجل وتقرير االجتماع األ  (0
 لعادة التأىيل/ إيجاد ىيكل بديل لو

 
تصفية عن ة السبعة الوزارية نلمجتقرير االجتماع االول اجتماع الوزراء بحث  .31

 التالية:المقررات  ذواتخ لوأصول المعيد االفريقي لعادة التأىيل/إيجاد ىيكل بديل 
 لتحصيل مبمغ  ،المستحقة يامن متأخراتالمائة ب 30نسبة عضاء بمساىمة الدول اال

كفي لتصفية كافة يسي ذوال ،ياً أمريك اً دوالر  3,512,073,80 إجمالي قدره
عمى المعيد والمستحقة ألسر المتوفين والمتقاعدين والموظفين األخيرين لتزامات اال

 بالمعيد.
 ظمت تساىم مباشرة لممكاتب يا نالدفع حيث أ نم ،غونغال والكو نيا والسنإعفاء كي

 بمدانًا مضيفة.  باعتبارىااإلقميمية 
  وية نالمساىمات الس نأي مدفوعات إضافية حيث أ ناميبيا أيضًا منإعفاء ليسوتو و

 .بأكثر من البلزمالعضوتين قد تم تسديدىا  نالدولتي نلياتي
 ة الدول االعضاء المعيد المقبل لبلتحاد األفريقي لئلعاقة سيخدم كاف نظر إلى أنبال

كافة تحث تأخير تصفية المعيد االفريقي إلعادة التأىيل سيؤثر عمى الجميع و  نفإ٬
الجديد والذي سيتم دعمو ماليًا المعيد شاء نإلمساىمات  معمى تقديالدول األعضاء 

 مفوضية االتحاد األفريقي في المستقبل.  نم
 مية لممعيد االفريقي اغبلق الدول االعضاء التي تستضيف المكاتب االقميتتابع نأ

وستبمغ المفوضية ب استخداميا ألغراض سرية. نالحسابات المصرفية لممعيد لتج
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كافة الدول االعضاء بتفاصيل الحساب المصرفي الجديد في مصرف بأديس أبابا 
 خبللو دفع المتأخرات والمساىمات الطوعية.   نم نوالذي يمك

 ي تقديم تقرير عن الييكل البديل لممعيد أن ُيطمب إلى مفوضية االتحاد األفريق
لبحثو من المجنة الفنية المتخصصة المعنية بالتنمية  األفريقي إلعادة التأىيل

 ، باألخذ بعين االعتبار ما يمي:2015االجتماعية والعمل والعمالة في أبريل 
  األحكام ذات الصمة التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق المعوقين وبروتوكولو

المتعمقة باألجيزة اإلقميمية، مثل االتحاد  44ختياري، وباألخص المادة اال
األفريقي، وما ىي الممارسات الجيدة من األقاليم األخرى وماذا سيفعل الييكل 

 .البديل: البحث والدعوة
 في االعتبار التوصيات الواردة في تقرير لجنة السبعة؛ باألخذ 
 لتعبئة الموارد. ةمتين استراتيجية 

 

 لالتحاد األفريقي 6320أجندة جدول األعمال:  نم 7د نبال

 والرصد والتقييم وتعبئة الموارد لمسياساتقدم ممثل مديرية التخطيط االستراتيجي  .32
، 2063. وقدم العرض نشأة أجندة لالتحاد األفريقي 6320أجندة حول  عرضاً 

لدول والمنعقدة في والتي تولدت من الدورة العادية الحادية والعشرين لمؤتمر رؤساء ا
، والتي اعتمدت إعبلنًا رسميًا، والذين تعيدوا ضمن جممة أمور أخرى 2013مايو 

بالتزاميم بإحراز تقدم في أفريقيا خبلل السنوات الخمسين المقبمة في ثمان مجاالت 
طار التحول، ذي أىداف  2063رئيسية. وتعرَّف أجندة  برؤية االتحاد األفريقي، وا 

واضحة، فضبًل عن ترتيبات التنفيذ. وأخيرًا، تم اقتراح خطة تنفيذ وغايات ومعالم 
 عشر سنوات، تحدد كافة أصحاب المصمحة وتحدد أدوار كل منيم بوضوح.

تم جمع آراء ومدخبلت المواطنين األفريقيين وتوليفيا وتوثيقيا من خبلل تحميل فني  .33
يل االتجاىات وتخطيط قوي لمحالة، واستعراض الخطط الوطنية واألطر القارية، وتحم

المشيد. وبخصوص قيود الموارد التي تواجييا مفوضية االتحاد األفريقي بتنفيذ 
برامجيا، يجري إعداد استراتيجية تعبئة الموارد لتحديد مصادر التمويل البديمة لبدء 

 .2063تنفيذ أجندة 
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ألفريقي لبلتحاد ا 2063الوزراء إلى التحدي األكبر في تنفيذ أجندة  اجتماعأشار  .34
 وأي د وضع استراتيجية تعبئة الموارد والتي ينبغي أن تكون قوية ومبتكرة.

 

تاريخ ومكان انعقاد الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة جدول األعمال:  نم 8د نالب
 المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة

 

 

نية المتخصصة المعنية استضافة الدورة األولى لمجنة الفالنيجر  جميورية عرضت .35
وف سو  2015وسوف يعقد االجتماع في أبريل بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة. 

بين  2015 عام مؤتمر المجنة الفنية المتخصصة في انعقاد يتم البت بشأن تاريخ
 مفوضية االتحاد األفريقي والبمد المضيف.

 ما يستجد من أعمالعمال: من جدول األ 9البند 
 

 د.ناقشتيا تحت ىذا البنالوزراء أي مواد لم اجتماعدرج يلم  .36
 

الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي عمال: اعتماد تقرير من جدول األ 03البند 
عالن أديس أبابا حول تعزيز األسرة األفريقية من أجل  مية االجتماعيةنلوزراء الت وا 

 التنمية الشاممة في أفريقيا

 

عبلن أديس أبابا حول تعزيز األسرة األفريقية من أجل راء تقريرىم الوز  اعتمد .37 وا 
 .إدراجيا مفوضية االتحاد األفريقيتتولى تعديبلت مع التنمية الشاممة في أفريقيا 

 

 االختتاممن جدول األعمال:  00البند 

 

النيجر  من جميورية ، رئيس اجتماع الوزراء،الدكتور مايكيري داندوبيمعالي  شكر .38
 اعمى مساىماتيم البناءة، ومفوضية االتحاد األفريقي لدعمي الوزراء اب المعاليصحأ

 الفني إلنجاح االجتماع.
 ثم رفعت الجمسة. .39
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 أفريقيا 
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 أديس أبابا نإعال 

 مية الشاممة في أفريقيانأجل الت نحول تعزيز األسرة األفريقية م

ن في الدورة يالمجتمع ،االتحاد األفريقي في عضاءاألمدول لاالجتماعية وزراء التنمية  ،نحن
"تعزيز  تحت شعار ،جتماعيةمية اإلالرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التنالعادية 

مقر مفوضية االتحاد األفريقي في ب ،االسرة األفريقية من أجل التنمية الشاممة في أفريقيا" 
 ، 2014مايو 30إلى  26من  ،إثيوبيا ،أديس أبابا

الييكل القاري االقتصادي ، 2063دة االتحاد األفريقي نعمى المساىمة في أج عزمعقد النإذ 
ية األكثر شمواًل والحماية نسانمية اإلنوالذي من شأنو أن يعزز الت ،واالجتماعي الجديد
 ؛ناألفريقيي نيوالمعوق نينوالسيما األطفال والشباب والمرأة والمس ،االجتماعية لمجميع

ذ  يج يركز ند عمى نمية االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي يستنامج التنبر  نبأ قرنوا 
 ،والقضاء عمى الفقر ،وتعزيز العمالة ،والكرامة نسانسعيًا إلى تعزيز حقوق اإلنسانعمى اال
يقية جودة حياة الشعوب األفر  نوبالتالي تحسي،الوصول إلى الخدمات اإلجتماعية نوتحسي

 ،وخاصة الفئات الضعيفة والميمشة

ذ   نبتدخبلت التضاممدفوعة نتكو  نيجب أتدابير السياسة االجتماعية  نبأ عنقتنوا 
 ،والمساواة التي تحددىا الدولة لتعزيز التماسك والتكامل االجتماعي في المجتمعات األفريقية

ذ  تضطمع بأدور وميام متعددة يا نوأ،األسرة ىي الوحدة األساسية لممجتمع نبأيضا  أ عنقتنوا 
 يا. ناء عناالستغ نوخاصة في أفريقيا حيث ظمت أساسية وفريدة وال يمك

ذ تثير جزعنا  التغيرات االقتصادية ناألسر األفريقية في وجو العديد مالتحديات التي تواجو وا 
اليجرة خبلل  نماط التقميدية لمبقاء والتغيرات اليائمة منواالجتماعية بما في ذلك تآكل األ
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اعة المكتسبة )األيدز( واألمراض نقص المناخ واألمراض وخاصة مرض نزاع وتغير المنوال
 غير المعدية واألمراض االستوائية الميممة.

ذ  دة نمية الشاممة وخاصة في إطار أجنأساسي لتحقيق الت يانتعزيز األسرةوتمكي نبأعنقتنوا 
 . 2015ما بعد لمية نالت

ذ  ة عمل أفريقيا مبلئمة لؤلطفال،والتي تم اعتمادىا في القاىرة في ا بخطنالتزامستحضر نوا 
 – 2013حو أفريقيا مبلئمة لؤلطفال )نفيذ خطة العمل نداء الجديد لمعمل عمى تنوال، 2001
2017.) 

ذ  الدول األعضاء وآثاره  نتشار معدل زواج األطفال في العديد منبشكل بالغ إزاء اقمق نوا 
 ورفاىيتيم وحقوقيم وخاصة الفتيات.  المدمرة عمى صحة األطفال

ذ  مر حيوي لتحقيق أفريقيا أ ،وخاصة لمطفل ،الحماية االجتماعية نأأخذ في االعتبار نوا 
ذمبلئمة لؤلطفال  الدول  نظمة الحماية االجتماعية في العديد منأ نأنمناقمق نعرب عن وا 

ة مع الخدمات سيق وترابطات محدودنتدنية، وليا توتوفر تغطية م،مفككةاألعضاء 
عوائق القدرات  نوتواجو ثغرات متمثمة في السياسة والتمويل فضبًل ع ،االجتماعية القائمة
 ،والعوائق المؤسسية

ذ  الميل إلى اعتبار السياسة االجتماعية سياسة لبلستيبلك االجتماعي وليس كدر نوا 
شمت في الغالب تدخبلت السياسة االجتماعية قد ف نوأ،االستثمار في معظم الدول األعضاء

عادة االنفي مياميا في اال عادة التوزيع والحماية االجتماعية وا  تاج لتوليد نتاجية وا 
 ،ة عمى حد سواءنامية ومر ندي ناقتصاديات تكو 

ذ  الدول  نعمى كافة األصعدة وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بي نالتعاو حث عمى نوا 
 ،اعيةمية االجتمنواألقاليم حول سياسات وبرامج الت

 :بيذافإننا 
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ية المتكاممة لمحماية االجتماعية نلوطتقد مية لزيادة واستدامة النظم ابوضع برامج متزمن .1
 ،يافي أفريق 2015ما بعد لمية نإطار الت نلصالح األسر كجزء م

ات مفصمة حول األسر األكثر ضعفًا في أفريقيا نإلى المفوضية: )أ( جمع بيا طمبن .6
)ب( تسييل استعراض  ،ي المتمثل في تحديد تمك األسروحول كيفية التصدي لمتحد

خطة العمل حول األسرة في ضوء التحديات المعاصرة التي تواجو األسر والتدخبلت 
 قحة؛نالمتاحة وكذلك وضع إطار لرصد وتقييم خطة العمل الم

الدول األعضاء في سياقيا االجتماعي واالقتصادي والسياسي عمى: )أ( تحديد  حثن .0
خبلل  نافع،منتوفير الم نى لمجموعة الحماية االجتماعية والتي تتضمندالحد األ

ظام شامل لمحماية االجتماعية لمجميع يضع في نفي إطار ،عممية تشاورية شاممة
فيذ؛)ب( وتخصيص موارد في ند التناألولوية احتياجات األطفال الفقراء وحقوقيم ع

حمايتيم في أوقات  نطفال وضماأجل الحماية االجتماعية لؤل نية منية الوطنالميزا
 ية؛ناألزمات والتقشف في الميزا

مضاعفة سياسات الحماية االجتماعية التكامَل  نالدول األعضاء إلى ضما دعون .2
التدخبلت مثل دعم الدخل والعمالة والمعيشة والرعاية الصحية  نمجموعة منبي

 نلخدمات األساسيةوأانوالتعميم ورعاية الطفل والتغذية وتسجيل المواليد وغيرىا م
إلى المفوضية وضع إطار  طمبنمسترشدة بصورة منيجية باعتبارات المساواة؛و نتكو 

فيذىا ورصدىا نلمرصد والتقييم يركز عمى وضع برامج الحماية االجتماعية لؤلطفال وت
 ،وتقييميا

والشعوب  نسانببحث مشروع البروتوكول المتعمق بالميثاق األفريقي لحقوق اال وصين .2
لرفعو إلى المؤتمر ،ووزراء العدل نالعامي نقبل المدعي نم نينأن حقوق المسبش

 ،العتماده
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إلى  طمبنو ،مع التقدير بجيود المفوضية لحل المعيد األفريقي إلعادة التأىيلوهنن .2
 ية المتخصصة/نة الفنإلى الدورة القادمة لمجالمفوضية تقديم مقترح لمييكل البديل 

 ماعية. االجت نلعمل والشؤو لجنة ا

في  30سبة نالدول األعضاء في المعيد األفريقي إلعادة التأىيل إلى دفع  دعون .2
المساىمات بغية تصفية التزامات المعيد  نمتأخراتيا م نالمائة عمى األقل م

وفي إطار ،بالمعيد نالفائضي نوالموظفي نوالمتقاعدي نالمستحقة إلى أسر المتوفي
أجل  ندول األعضاء عمى المساىمة الطوعية مكافة ال حثناألفريقي  نروح التضام

والتي ستخدم كافة الدول  ،شاء مؤسسة بديمة لممعيد األفريقي إلعادة التأىيلنتسييل إ
 ،فيذ سياسات وبرامج االتحاد األفريقي في مجال اإلعاقةناألعضاء لت

فيذ إطار العمل والتوصيات حول الممارسات التقميدية نالدول األعضاء إلى ت دعون .8
إلى المفوضية متابعة قيام الدول األعضاء بإكمال طمبن،وفي ىذا الخصوص ،الضارة

عادة أداة الرصد والتقييم.   وا 

زم بالعمل مع كافة تمنو ،زواج األطفال في أفريقيا ياءنبالحممة الرامية إلى إشيدن .9
 المتأثرة عضاءالدول األحث ن؛و طفاللزواج األ ياءنقطاعات المجتمع ذات الصمة إل

طاق نو زيادة ياء زواج األطفال في أفريقيا أنج األطفال عمى إطبلق حممة إبزوا
وقوي ضد حد مع المفوضية إلرسال صوت مت   نيا وعمى التعاو نشطة في بمداناأل

سة آديشي ندا واآلنزفانسة جومبو ناآلنجيز تعيين؛و طفال في أفريقيازواج األ
 ؛ياء زواج األطفالنة ل نوايا الحسنسفيرتيال

عضاء لمدعوة يا ستتيح الفرصة لمدول األنحيث أ2063دة أفريقيا نضع أجبو رحب ن .13
اسة االجتماعية في الدول بشكل جماعي لحيز سياسي ومالي لتكثيف التدخبلت لمسي

 األعضاء؛

 فريقيا.فيذ إطار عمل السياسة االجتماعية ألنبتعجيل تمتزم مجددا  ن .11
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لمجنة الفنية المتخصصة بعرض جميورية النيجر استضافة الدورة األولى نرحب  .16
 .2015المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة في أبريل 
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