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 : العمالة والقضاء عمى الفقر والتنمية الشاممة ألفريقيا2004متابعة قمة واجادوجو لعام 
 رة تمهيديةمذك

، انعقدت القمة االستثنائية لبلتحاد األفريقي حول العمالة وتخفيف  2004في سبتمبر  .1
متنفيذ لحدة الفقر في أفريقيا، في واجودوجو واعتمدت إعبلنا وخطة عمل وآلية متابعة 

 والرصد والتقييم.
   
 اين وتقرير لفترة سنتكل منها وبعد مرور عشر سنوات من التنفيذ تخممها أربعة تقارير  .2

، قررت الدورة العادية التاسعة عشرة لممجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي بلن متابعة شام
(EX.CL/DEC.648 (XIX)  عقد دورة خاصة لمجنة العمل والشؤون االجتماعية بغية تقييم تنفيذ

تعزيز العمالة وتخفيف  حدة حول  2004خطة عممها الصادرين في و إعبلن واجادوجو 
لمقمة  اتحضير  2014أبريل وك، ناميبيا، في هتثنائية في ويندوقد انعقدت الدورة االس الفقر.

    ، وفقا لمقرر المؤتمر2014( في سبتمبر 10االستثنائية في واجادوجو )واجا + 
(ASSEMBLY/AU/DEC.498 (XXII))تنفيذ  عن . وقد بحثت تقرير المتابعة الشامل الثاني

، ثم بحثت وثائق السياسة الجديدة لمعقد 2004لصادرين في إعبلن واجادوجو وخطة عممها ا
 .القادم

 
كان من المتوقع أن تعتمد القمة االستثنائية إعبلنا وخطة عمل حول العمالة والقضاء  .3

عمى الفقر والتنمية الشاممة، وكذلك آلية متابعتهما، وبرنامجا حول هجرة األيدي العاممة 
طارا لمشراكة بين القطاعين العام والخاص حول توفير فرص العمل والتنمية الشاممة. وبناء  وا 

إيبوال في اإلقميم  لوباءعمى طمب  البمد المضيف، ُأجمت القمة إلى موعد غير مسمى، نتيجة 
 ووفقا لقرار صادر عن أمانة اإلكواس يقضي بتعميق االجتماعات اإلقميمية.

 
 :2004واجادوجو لعام  فيما يمي التحديات الرئيسية التي واجهت تنفيذ خطة عمل .4

 الرئيسية واإلستراتيجيات والتوصيات؛ المجاالت ذات األولوية تعدد (1)
 قمة الموارد المالية عمى جميع المستويات؛ (2)
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 ضعف مؤسسات سوق العمل؛ (3)
 استمرار ضعف اإلرادة السياسية مع التزام محدد؛ (4)
فيما سوء التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتحديات التي تواجه سوق العمل. و  (5)

يتعمق بالتحديات المذكورة، كان ينبغي أن تمعب المجموعات االقتصادية اإلقميمية دورا 
في تنفيذ عممية خطة العمل، لكن لم تتوفر لها القدرات البشرية المطموبة  زيا مرك
 .م بذلكالمقي

 قدم  (2014تقرير متابعة التنفيذ الثاني )أبريل تضمنه التقييم المرحمي الذي إن   .5
 من أجل وضع السياسة في المستقبل: ،بين أمور أخرى ،يات التاليةالتوص

 
استمرار التحدي المتمثل في البطالة والعمالة الناقصة، خصوصا لدى  معالجة (1)

 الشباب والمرأة؛
 تبسيط المجاالت ذات األولوية الرئيسية؛ (2)
 رفع مستوى اإلرادة السياسية؛ (3)
 ؛بشكل أفضل ق والفعاليةضرورة اتساق السياسات والمؤسسات من أجل التنسي (4)
تنسيق مشاركة المجموعات االقتصادية اإلقميمية مزيد من  إلىالحاجة  (5)

 ؛عمى أحسن وجه  والشركاء اإلنمائيين
 ضرورة إصبلح نظام التعميم المهني والفني ؛ (6)
 ضرورة تكثيف تعبئة وتخصيص الموارد من الميزانيات الوطنية؛ (7)
تقييم ، مع أهداف ومؤشرات الرصد و الو لمتنفيذ الحاجة إلى تعزيز آلية متابعة  (8)

 لسياسات قائمة عمى تحقيق النتائج؛
تمديد الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير الرسمي  ب التعجيل الحاجة إلى (9)

 والعاممين الريفيين؛
 .ضرورة تطوير هجرة األيدي العاممة والتكامل االقتصادي اإلقميمي (10)

 
، تم وضع مجموعة أخرى من 2004 ي إطار تنفيذ خطة عمل واجادوجو لعام  .6

فة. وانشغاال منه بأن أفريقيا هي اإلقميم األقل دِ وثائق السياسات والبرامج/المشاريع المسته
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إستراتيجية ذات شقين من في المجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي  شرعإنتاجية في العالم، 
يهية لمحوار السياسي. وتمشيا مع خبلل اعتماد أجندة اإلنتاجية ألفريقيا مقرونة بالمبادئ التوج

وثيقتين:  اعتماد، تم 2004من خطة عمل واجادوجو لعام  4المجال ذي األولوية رقم 
االقتصاد غير الرسمي وخطة الحماية االجتماعية لبلقتصاد غير الرسمي ب النهوضبرنامج 

اد األفريقي لمتنمية . ويعكسان األولوية التي تعطيها القيادة السياسية لبلتحوالعاممين الريفيين
الشاممة، والعدالة واحترام حقوق جميع فئات العاممين في سوق العمل التي يسيطر عميها 

 االقتصاد غير الرسمي. 
عمى المجاالت  10ولتحقيق األهداف المذكورة، ستركز مجاالت سياسة واجادوجو +  .7

  ( التالية:6ذات األولوية الستة )
 لحكم الرشيد؛، المساءلة واالقيادة السياسية (1)
 عمالة الشباب والمرأة، (2)
 الحماية االجتماعية واإلنتاجية من أجل ضمان النمو المستدام والشامل؛ (3)
 مؤسسات لسوق العمل تؤدي وظائفها أداء جيدا وتكون شاممة لمجميع؛ (4)
 هجرة األيدي العاممة والتكامل االقتصادي اإلقميمي؛ (5)
 الشراكة وتعبئة الموارد. (6)

 
ر لمتعجيل بإدماج الشباب في سوق العمل، مع مراعاة الضرورة اعتبارا لمطمب المستم .8

لبلتحاد األفريقي وبرنامجها لمسنوات العشر  2063الممحة لمتحضير لمتنفيذ الفوري ألجندة 
هامة حول العمالة والحماية االجتماعية والضمان غايات و األولى المذين يتضمنان معا أهدافا 

والرفاهية لمشعوب األفريقية، اقترحت المفوضية تقديم  االجتماعي من أجل التنمية الشاممة
 في أديس أبابا. 2015إلى الدورة العادية لممؤتمر في يناير  10+  دوجووثائق سياسة واجا

   
 ُيتوقع من المؤتمر أن يعتمد ما يمي: .9

 حول العمالة والقضاء عمى الفقر والتنمية الشاممة؛ اإعبلن (1)
تمخص المجاالت ى الفقر والتنمية الشاممة خطة عمل حول العمالة والقضاء عم (2)

 ذات األولوية الرئيسية الستة؛
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 آلية متابعة؛ (3)
 حول هجرة األيدي العاممة والتكامل اإلقميمي؛ ابرنامج (4)
إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص حول توفير فرص العمل وتحقيق  (5)

 .التنمية الشاممة
- 
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SA 12789 

 

 التحاد األفريقيلاالستثنائية  قمةال
 والتنمية الفقر عمى والقضاء الةالعم حول

 لشاممةا
سبتمبر  7-3واجادوجو، بوركينا فاسو، 

2014 
 الشاممة" والتنمية الفقر عمى والقضاء لموضوع: " العمالةا
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 مقدمة:الالخمفية/

إعبلننا  2004وحكومات االتحاد األفريقي في سننة اعتمدت القمة االستثنائية لرؤساء دول  .1
وخطة عمنل حنول العمالنة والقضناء عمنى الفقنر، وآلينة المتابعنة الخاصنة بهمنا. وبعند عشنر 

. وقند سنائدة الناقصنةتنزال تحنديات ارتفناع معندالت البطالنة والعمالنة  السنوات من التنفيذ، 
كنان  لقدالضوء عمى ما يمي:  2004سمطت عممية تقييم قمة واجادوجو االستثنائية  لسنة 

التنفيذ محدودا بسبب ضعف القدرة المؤسسنية عمنى المسنتويات الوطنينة اإلقميمينة والقارينة، 
المجموعنننة الواسنننعة منننن وجنننود ومحدودينننة المنننوارد المالينننة، واالفتقنننار إلنننى بنننناء القننندرات، و 

رى تنننرتبط عوامنننل أخنننثمنننة النننواردة فننني خطنننة العمنننل. و و األولوينننة الرئيسنننية ذات مجننناالت ال
بغيننناب األهنننداف والمؤشنننرات التننني منننن شنننأنها تسنننهيل التخطنننيط والمتابعنننة منننن قبنننل الننندول 

 الدوليين. اإلنمائيين شركاء الاألعضاء، وبضعف التنسيق بخصوص تعهدات 

عمننننننى أهميننننننة المواضننننننيع السياسننننننيون أثننننننناء فتننننننرة التنفيننننننذ، شنننننندد قننننننادة االتحنننننناد االفريقنننننني  .2
اعيننة لبلقتصنناد غيننر الرسننمي والعمننال الننريفيين، وتحسننين االسننتراتيجية مثننل الحمايننة االجتم

الصنننغيرة والمتوسنننطة والقطننناع العنننام، إضنننفاء الطنننابع  المؤسسنننات اإلنتاجينننة وخاصنننة فننني 
الرسمي عمى االقتصاد غير الرسمي، هجرة اليد العاممة والحاجة إلى تعزيز التعناون الفنني 

 بين الدول األعضاء في قضايا العمالة.

ي عقنند جدينند مننن االلتننزام بالعمننل والعمالننة والحمايننة االجتماعيننة، تننم اختيننار فننف ، وبالتننالي .3
 المجاالت الستة ذات األولوية الرئيسية التالية لتكون محل تركيز خاص: 

 القيادة السياسية، والمساءلة، والحكم الرشيد  .أ 

 عمالة الشباب والنساء  .ب 

 ستدام والشامل الحماية االجتماعية، واإلنتاجية من أجل تحقيق النمو الم .ج 
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 مؤسسات سوق العمل ذات األداء الجيد والشامل  .د 

 والتكامل االقتصادي اإلقميمي  هجرة اليد العاممة .ه 

 الشراكة وتعبئة الموارد  .و 

وبهدف تسهيل التنفيذ الفعال لبللتزام الجديد المنصوص عميه في خطة العمنل هنذ ، تنم  .4
سننناد إبننراز عنندد محنندود مننن االسننتراتيجيات لممجنناالت السننتة ذا ت األولويننة الرئيسننية، وا 

األدوار عمى مختمف مستويات المسؤولية. وسيتم تنفيذ خطة العمل عبنر بنرامج دورينة، 
ستكون مشتركة مع الشركاء اإلنمائيين الندوليين منن خنبلل المحافنل المناسنبة عمنى كنل 

، وهنننو منننا يضنننع المجموعنننات التفرينننع إ مبننند إلنننىنهنننج التنفينننذ  اسنننتند المسنننتويات. وقننند 
 قتصادية اإلقميمية في موقع القيادة. اال

 : القيادة السياسية، والمساءلة والحكم الرشيد 1 الرئيسية ذو ألولوية  المجال 

تحقيق نمنو شنامل وواسنع النطناق ب من القيادة السياسية   : مستوى التزام عالالنتائج المتوقعة
بلئنق العمنل المنتجنة، و الكاممنة و لاعمالنة ال، وتحقينق من الفقنر اليد العاممةمعاناة  لمقضاء عمى 

، وأجنندة االتحناد 2015وضمان التماسك االجتماعي فني سنياق أجنندة التنمينة لمرحمنة منا بعند 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  2063االفريقي 

 االستراتيجيات: 

 من قبل الدول األعضاء: 

النوزاري منن أجننل  إعنداد توجيهنات رفيعنة المسنتوى لمسياسنات ومراجعتهنا عمنى المسنتوى . أ
شناممة ال الوطنيةستراتيجيات السياسات واالمواصمة وتوجيه المشاركة السياسية، ودعم 

 لمعمالة؛ 
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مسياسننات مننن خننبلل وضننع وتنفيننذ سياسننات لبلقتصنناد الكمنني مواتيننة ل تسنناق التحقيننق ا . ب
لتنمينننة القطاعينننة وكنننذلك سياسنننات العمالنننة وسنننوق العمنننل منننن أجنننل تعزينننز المعمالنننة، و 
والقضننناء عمنننى الفقنننر، منننن خنننبلل تعزينننز اسنننتخدامها  والواسنننع النطننناقشنننامل النمنننو ال

 ووضننننع تعمننننيم العمالننننة فنننني جميننننع االسننننتراتيجيات القطاعيننننة  ،ونتننننائج نمننننو االنتاجيننننة
فنني  بشننكل كامننلسياسننات العمالننة  دمنناج إ تنفيننذ ، لمتنسننيق و لمآليننات مؤسسننية فعالننة 

والتقيننيم؛ ومكافحننة الممارسننات  فضننبل عننن أطننر الرصنند الوطنيننة،الميزانيننة إعننداد أطننر 
فنرص  تنوفيرالسيئة مثل الفساد الذي يعينق إمكانينات القطناع الخناص واالسنتثمار فني 

 العمل المنتج؛ 

ذي و   مننننتجالعمنننل الوتنمينننة فنننرص لتنننوفير تشنننجيع التحنننول الهيكمننني والقيمنننة المضنننافة  . ج
 .الطويل المدى عمى  تنافسيةالقدرة ال

رشنناد وتوجيننه االسننتثمارات إلننى القطاعننات اعتمنناد دور تنمننوي لمدولننة مننن أجنن . د ل جننذب وا 
عمننال لؤلتعزيننز بيئننة مواتيننة ب الوقننت نفننس فنني القيننام اإلنتاجيننة وذات العمالننة الكثيفننة و 

 واالستقرار االقتصادي.

دمننج وترجمننة سياسننات العمالننة إلننى أطننر قانونيننة مننن أجننل مقاربننة فعالننة وقائمننة عمننى  . ه
 الحقوق، لسياسات العمالة؛

مؤسسي إلدارة سوق العمل من خبلل تعزيز الترابط العضوي بنين وظنائف بناء تماسك  . ز
سننننوق العمننننل األساسننننية لمعمالننننة، والعمننننل، والتعمننننيم والتنننندريب المهننننني والفننننني، وتنميننننة 

 المهارات؛ 

لسياسات وبرامج العمالة، كجزء من اإلطار الكمني المناسبة زيادة مخصصات الميزانية  . ح
 ؛متوسط األجلالمثل إطار اإلنفاق 
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بطريقة مدروسة، وتنفيذها وضع وتعزيز نظام معمومات سوق العمل لصنع السياسات  . ط
 .ورصدها وتقييمها

تعزينز بيئننة العمنل لتمكننين االسنتثمار ونقننل التكنولوجينا فنني القطاعنات التنني تعتمند عمننى  . و
 كثافة العمالة ودعم نمو يقود  القطاع الخاص الكفيل بزيادة فرص العمل. 

المنوارد البشنرية ال سنيما فني المجناالت الرئيسنية مثنل الصنحة  تعزيز سياسنات تخطنيط  . ك
لنقص فني األيندي العاممنة إلنى تقنويض التنمينة البشنرية ا أن يؤدي  والتعميم حيث يمكن
 والتنمية الشاممة.

 إنشنناء وتعزيننز مؤسسننات الحننوار االجتمنناعي مننن أجننل تحقيننق مشنناركة شنناممة وواسننعة . ل
النمننو الغننني لة والشننفافية فنني مجننال العمالننة، و حننول القضننايا المتعمقننة بالمسنناء النطنناق

 غير ذلك..  و، والحماية االجتماعية، واإلنتاجية، والقضاء عمى الفقر  بفرص العمل

 من قبل مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية: 

كنل  مرحمينةعممينات مراجعنة كفالة المساءلة المنتظمة لمؤتمر رؤساء الندول منن خنبلل  .أ 
سننننننتين حننننننول تنفيننننننذ المجنننننناالت ذات األولويننننننة الرئيسننننننية مننننننن قبننننننل النننننندول األعضنننننناء 

جننراء تقيننيم  ، وتقيننيم 2019منتصننف المنندة فنني لوالمجموعننات االقتصننادية اإلقميميننة، وا 
 ؛ 2024نهائي في 

إلنننى المبنننادرات  باإلضنننافةاسنننتخدام آلينننات االتحننناد االفريقننني لممسننناءلة الموجنننودة حالينننا  .ب 
لية األفريقية لممراجعة المتبادلة بنين األقنران وذلنك السنتعراض األدوات الطوعية مثل اآل

لتحقينننق الهننندف  ئنننم مبل لمسياسنننات واألطنننر اإلقميمينننة وتزويننند الننندول األعضننناء بحينننز 
 فرص العمل وضمان االستقرار االقتصادي.الغنى  بالمزدوج المتمثل في تعزيز النمو 
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إلنمننائيين واالجتمنناعيين، لوضننع وتعزيننز دعننم النندول األعضنناء، بالتعنناون مننع الشننركاء ا .ج 
نظننم معمومننات سننوق العمننل اإلقميميننة  ووضننعمعمومننات سننوق العمننل ل الوطنيننة هننانظم

 .الوطنيةالنظم  إلىتستند التي والقارية 

االجتمنناعي، بنندعم فننني مننن  اإلقصنناءعننن وتقننديم التقننارير مقينناس لوضننع وتنفيننذ أدوات  .د 
 ين؛وكاالت األمم المتحدة والخبراء المستقم

مننابر تمكنن المنواطنين والجهنات  تنوفيرمنن خنبلل  ةواالقتصنادي ةالسياسني اإلدارةتعزيز  .ه 
الفاعمنننننة غينننننر الحكومينننننة )المنظمنننننات غينننننر الحكومينننننة، وجمعينننننات المجتمنننننع المننننندني، 

القضننايا المتصننمة بالمسنناءلة والشننفافية  حننول( مننن اإلدالء برأيهننا المجتمعيننةوالمنظمننات 
 مل. العمالة والنمو الشابخصوص  

 : عمالة الشباب والنساء 2المجال ذو األولوية الرئيسية 

 والهشاشة في أوساط الشباب والنساء  الناقصة : الحد من البطالة والعمالة المتوقعة النتائج

 االستراتيجيات: 

 من قبل الدول األعضاء: 

 ة  القطاعينننالسياسنننات قتصننناد الكمننني، و التعمنننيم عمالنننة الشنننباب والنسننناء فننني سياسنننات ا .أ 
ه وذلك من أجل تمبية احتياجاتهم الخاصة، مع اإلدراك التام أنن ،سوق العملوسياسات 

 النساء يشكمون مجموعات متجانسة.ال الشباب و  ال

سياسنننات العمالنننة والسياسنننات األخنننرى  حنننولدعنننم مشننناركة الشنننباب والمنننرأة فننني الحنننوار  .ب 
 ذات الصمة؛
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منن لمحند التنمينة الشناممة، و قنر تعزيز نهج متكامل؛ يربط سياسات العمالة والحد منن الف .ج 
بالتنسننيق مننع الشننركاء االجتمنناعيين  مسننتوى الفقننر فنني أوسنناط الشننباب والنسنناءارتفنناع 

 ووكاالت األمم المتحدة.

شاممة من سياسنات سنوق العمنل، تعنالج كنبل حسب الطمب و مصممة ات مجموع إعداد .د 
 وتكييننفالطمننب والعننرض فنني سننوق العمننل؛ وعمننى النندول األعضنناء تحدينند  جننانبيمننن 

التننندابير المناسنننبة والفعالنننة لسياسنننات سنننوق العمنننل التننني تتناسنننب منننع ظروفهنننا بمنننا فننني 
سنننوق العمنننل، وبنننرامج التوظينننف فننني فننني مجنننال  التننندريب  خطنننط ،عمنننى سنننبيل المثنننال،

القطاع العام، ودعنم األجنور، وخندمات العمالنة التني تنوفر البحنث عنن العمنل وخندمات 
 ..ناديق الوظائف والتدريب، الخالتوجيه بشأن المطابقة المهنية، وص

احتياجنننات  منننعنظنننم التعمنننيم والتننندريب   تجننناوباتخننناذ خطنننوات عاجمنننة لتحسنننين وزينننادة  .ه 
التطنننننابق المتفشننننني والهيكمننننني  سنننننوق العمنننننل الحالينننننة والمسنننننتقبمية بغينننننة معالجنننننة عننننندم 

وتوقعنننننات المطابقنننننة الفعمينننننة  المهنننننارات االحتياجنننننات منننننن  بتحديننننندممهنننننارات والتعجينننننل ل
معالجننة ولالقتصنناد الرسننمي وغيننر الرسننمي فنني االمهننارات بخصننوص لطمننب معننرض وال

فننني المنننناطق ال سنننيما والنسننناء معظنننم الشنننباب  يقضنننيهافتنننرات البطالنننة الطويمنننة التننني 
 الريفية.

تنمينة ل شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، بما فني ذلنك تنوفير الحنوافز إقامة .و 
يجاد منابر لمحوار المستم  ر بين مؤسسات التدريب والشركات.المهارات وا 

بننرامج لبلعتننراف بالمهننارات والكفنناءات وكننذلك منننابر وظيفيننة لمشننباب مننن أجننل  وضننع  .ز 
دراجهننم والنسننناءلمشنننباب  مجديننةتحقيننق مشننناركة  فننني جميننع الفضننناءات االجتماعينننة   وا 

 واالقتصادية والسياسية.
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 الوطنيننننة طننننرفنننني األ تننننوفير اإلشننننراف كحكومننننات وطنيننننة وتحقيننننق اتسنننناق لمسياسننننات  .ح 
خطننط  وضننعالمهننني، إضننافة إلننى  والتنندريبالشننهادات فنني التعمننيم  واإلقميميننة إلصنندار

قميمية متكاممة وشاممة لعدة قطاعات ل  .توظيف الشبابعمل وطنية وا 

النظنننرة السنننمبية لمتننندريب الفنننني  إلزاحنننةلتعمنننيم والتننندريب ا مسنننارات لتعزينننز وتنفينننذ نهنننج  .ط 
 والمهني.

منننن خنننبلل تننندريب مشنننباب والنسننناء، شنننرة األعمنننال الحنننرة  لالتوظينننف النننذاتي ومبادعنننم  .ي 
لؤلعمننننال تراعنننني  بيئننننةتهيئننننة المهننننارات األساسننننية لؤلعمننننال التجاريننننة و  عمننننى أفضننننل 

توفير حزم شناممة تتضنمن التندريب عمنى من خبلل احتياجات وتوقعات الشباب والمرأة 
واإلرشنناد ،سننواق واأل ،والحصننول عمننى التمويننلتنظننيم المشنناريع، المهننارات، وتنميننة روح 

 وكذلك خدمات تنمية األعمال التجارية األخرى.

، وخاصة التعاونيات باعتبارهنا مؤسسنات التجارية  المشاريع االجتماعية واألعمالدعم  .ك 
 تنننوفيرأعمنننال مسنننتدامة وناجحنننة، وتعزينننز سنننهولة ممارسنننة األعمنننال التننني تسننناهم فننني 

، والنمننننو الشننننامل،  الضننننعفالحمايننننة االجتماعيننننة، والحنننند مننننن  وأسننننسفننننرص العمننننل، 
لقطننناع االجتمننناعي لممنظمنننات غينننر إلنننى االننندعم تقنننديم والقضننناء عمنننى الفقنننر. وينبغننني 

والمنظمننات الدينيننة كوسننيمة لتعزيننز النمننو الشننامل مننن  المجتمعيننةالحكوميننة والمنظمننات 
 ؛الحماية االجتماعيةالخاصة بالعمالة و تدخبلت الخبلل 

المننناطق الريفيننة لتخفيننف القيننود ممثمننة فنني  المننالي لمنسنناء والشننباب فنني اإلدمنناجتعزيننز  .ل 
عننندم الحصنننول عمنننى التموينننل منننن قبنننل الشنننركات واألسنننر واألفنننراد، منننع التركينننز عمنننى 
 استكشاف الخدمات المالية المبتكرة )مثل االدخار والتأمين واالئتمان، ونقل األموال(.

عمننننا وضننننع وتنفيننننذ سياسننننات المشننننتريات التفضننننيمية وتعزيننننز الوصننننول إلننننى األسننننواق د .م 
 لمشركات التابعة لمشباب والنساء.
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بنننين مؤسسنننات االسنننتثمار األجنبننني المباشنننر الكبينننرة  الخمفينننة واألمامينننة روابط النننتعزيننز  .ن 
 الشركات المحمية مع التأكيد عمى المحتوى المحمي.و 

تعزيننز عبننر  وتمكننين المننرأة مننن مشنناركة القننوة العاممننة النسننائية تحقينق أكبننر قنندر .س 
تحسننننننننين ظننننننننروف العمننننننننل لمنسنننننننناء؛ وتنفيننننننننذ المقننننننننرر العمننننننننل و  فنننننننني فننننننننرصالتكننننننننافؤ 

واإلعنننبلن الرسنننمي حنننول المسننناواة بنننين الجنسنننين فننني أفريقينننا   EX/CL/DEC.117(V)رقنننم
عن الدورة العادية الخامسة لممجمنس التنفينذي والندورة العادينة الثالثنة لمنؤتمر  ينالصادر 

 .عمى التوالي رؤساء الدول والحكومات

تماعيننة المناسننبة لنندعم تننوفير فننرص العمننل لمشننباب والمننرأة الحننوافز الماليننة واالجتننوفير  .ع 
فنننني المشنننناريع الصننننغيرة والمتوسننننطة الحجننننم مثننننل الزراعننننة واالقتصنننناد غيننننر الرسننننمي، 

والخدمات، وخاصة الخدمات القائمة عمى والمهن المتعمقة بالفنون والصناعات الثقافية 
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

ط بشنكل يتخطنالتوقع و ال م ويتقيترمي إلى ال موارد البشرية تنمية اللوضع خطط شاممة  .ف 
 نظم التدريب؛ وتغذية متطمبات مهارات سوق العمل لمستمر 

مسنننائل الجنسنننين   إدمننناجسنننوق العمنننل منننع لوضنننع و/أو تعزينننز معمومنننات شننناممة   .ص 
 :بشكل كامل والشباب

سنوق العمنل  إلنى الجندددعم وتعزيز المؤسسات القادرة عمى مسناعدة الشنباب النداخمين  .ق 
 بما في ذلك الوظائف المدرسية وأسواق التوظيف وغيرها من المبادرات المدرة لمدخل؛

بغينة الحند التنمينة الشناممة  وتعزيز نهج متكامل يربط سياسات العمالة والحد من الفقر  .ر 
مسننتوى الفقننر فنني أوسنناط الشننباب والنسنناء، مننع التركيننز بشننكل خنناص عمننى ارتفنناع مننن 

فينروس نقنص المناعنة ب  المعناقون والمصنابونبما في ذلك أولئنك  اضعفالفئات األكثر 
 .السل والمبلريا، البشرية واإليدز
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 :من قبل مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية

النيباد والبرناامج األفريقاي الشاامل لمتنمياة الشباب والمرأة في برننامج  توظيف دماج إ . أ
التنميااة لمتعجياال بر البنيااة التحتيااة فااي أفريقيااا وخطااة عماال الزراعيااة وبرنااامج تطااوي

  وبرامج االتحاد األفريقي األخرى ذات الصمة؛ الصناعية ألفريقيا

 بلتحنناد االفريقننيات لسياسننصنننع ال أجهننزةات داخننل تعزيننز مسنناحة الحننوار حننول السياسنن . ب
 بتوظيننفتعزيننز السياسننات الخاصننة ب االلتننزام المتواصننل شننتركة و مدعننم الرؤيننة البغيننة 

  نهج يتسم بتعدد أصحاب المصمحة؛ إطار في والنساءالشباب 

عادة اإلعمار والتنمينة فني  . ج تعزيز فرص العمل البلئق لمشباب والمرأة من أجل السبلم وا 
 البمدان الخارجة من النزاعات؛

 ، والنندعوة لتهيئننة ظننروف عمننل أكثننر أمانننا حممااة العماال الماان لمشااباب والماارأةتعزينز   . د
 ب والنساء؛وأمنا لمشبا

تنفيذ شراكة إقميمية وقارية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز توظيف الشباب والمنرأة  . ه
 بما في ذلك المسؤولية االجتماعية لمشركات مع التركيز عمى الفئات األكثر ضعفا؛

تحديد العوامل االقتصادية عمى المستويين اإلقميمي والقاري التي يمكن أن تنوفر فرصنا  . و
مكانيننات إليجنناد و الصننناعية ميننة واسننعة لمتن فننرص العمننل مننن خننبلل تنميننة قننوة العمننل ا 

( ..الماهرة المطموبة )إلثراء الماس والذهب واألحجار الكريمنة، والخشنب، والجمنود، النخ
  المتكاممة؛ تطوير المهاراتوتعزيز مبادرات 

لكتينب النشنر المننتظم  يشمل ضمان تقاسم الخبرات بشأن توظيف الشباب والمرأة، بما  . ز
 الشباب والمرأة؛ توظيفالممارسات الجيدة بشأن  حول رسالة إخباريةأو 

الفرعني تنقل األيدي العاممة عمى المسنتوى اإلقميمني  لمساندة مواءمة التخصصاتدعم  . ح
 في نهاية المطاف ؛  القاري  )المجموعات االقتصادية اإلقميمية( و عمى المستوي
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ووضننع ظننم المعمومننات المتعمقننة بسننوق العمننل دعننم النندول األعضنناء فنني إعننداد وتنفيننذ ن . ط
 ؛لسوق العمل يراعي النساء والشباب م معموماتانظ

حنننول العمالنننة والحماينننة  الحنننوار اإلقميمننني والقننناري منننع الشنننباب والمنننرأةمنتنننديات  تعزينننز . ي
 .االجتماعية والمهارات

المسااتدام : الحمايااة االجتماعيااة واإلنتاجياة ماان أجاال النمااو 3المجاال الرئيسااي ذو األولويااة 
 :والشامل

تغطينة الحماينة االجتماعينة ليشنمل المسنتبعدينت فئنات ل الحد األدنى : توسيع المتوقعة النتائج
المننننازل، واألشنننخاص المصنننابون بفينننروس نقنننص  خننندام العمنننال وأفنننراد أسنننرهم، بمنننا فننني ذلنننك 

رة التنافسنية ، وتحسنين اإلنتاجينة والقندالمعاقون المناعة البشرية، والسل والمبلريا، واألشخاص 
 في أفريقيا.

   :االستراتيجيات

 من قبل الدول األعضاء:

إجنننراء دراسنننات متعنننددة القطاعنننات لتقينننيم وضنننع الحماينننة االجتماعينننة لبلقتصننناد غينننر  .أ 
الرسمي والعمال الريفيين، وأفراد أسنرهم واالسنتفادة منن النتنائج فني وضنع خطنط وطنينة 

لرسنننمي والعمنننال النننريفيين كأولوينننة لتنفينننذ خطنننة الحماينننة االجتماعينننة لبلقتصننناد غينننر ا
 لمحكومة وذلك بدعم من الشركاء الدوليين؛

خطنة الحماينة االجتماعينة القطرينة لبلقتصناد غينر الرسنمي والعمنال   أن تشملضرورة  .ب 
( اطننارا قانونيننا وتنظيميننا 2( حنندا أدنننى مننن مجموعننة الحمايننة االجتماعيننة )1الننريفيين )
( التنظنننننيم والتواصنننننل منننننن أجنننننل 4والمعرفنننننة ) لننننندعوة واالحصننننناءاتا( إدارة 3) مبلئمنننننا

 حنننننول حننننوارال( 5التمكننننين والمشنننناركة الفعالننننة لمعمنننننال فنننني القطنننناع غينننننر الرسننننمي و)
 السياسات والحوار االجتماعي؛
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وضننع اسننتراتجيات مرنننة بشننأن دراسننات الجنندوى وتقنندير التكنناليف والتمويننل المسننتدام،  .ج 
مسناهمات لمبنرامج الوطنينة المحنددة الدفع عمى  القائمة تجمع بين الخطط القائمة وغير

لمحمايننة االجتماعيننة المتعمقننة باالقتصنناد غيننر الرسننمي والعمننال الننريفيين بغيننة الحنند مننن 
نفاق العام وتخفيف الضغوط عمى الموارد العامة المحدودة منن أجنل تحقينق الحماينة اإل

 ؛االجتماعية

الرسنننمي منننن  بصنننورة تدريجينننة، عمنننى االقتصننناد غينننر ضنننمان إضنننفاء الطنننابع الرسنننمي .د 
خنننبلل تهيئنننة بيئنننة قانونينننة وتنظيمينننة مواتينننة لممؤسسنننات المسنننتدامة، وتنمينننة المهنننارات، 
والتوسننيع التنندريجي لمحمايننة االجتماعيننة إسننتنادا إلننى أوجننه التنن زر والتكامننل بننين خطننة 
الحماينننة االجتماعينننة لمعننناممين فننني االقتصننناد غينننر الرسنننمي والعمنننال النننريفيين وتوصنننية 

( بشنأن تحقينق الحند األدننى منن الحماينة االجتماعينة، 202ولينة )رقنم منظمة العمل الد
 وتعزيز االنتاجية والتشجيع عمى تنظيم العمال في القطاع غير الرسمي والمؤسسات؛

اتخاذ تدابير محددة لتوسيع نطناق ظنروف العمنل البلئنق، والحماينة االجتماعينة والعمنل  .ه 
نقننننص المناعننننة البشنننننرية/اإليدز  ليشننننمل خنننندام المنننننازل؛ والعمننننال المصننننابين بفيننننروس

والعمال المعوقين وبوجه عام، وضع وتنفيذ سياسنات وبنرامج لمحماينة اإلجتماعينة أكثنر 
 مراعاة لمسائل الجنسين في االقتصاد غير الرسمي.

تعزينز نهننج متكامننل مننن حينث معالجننة عنندم المسنناواة بنين الجنسننين والننربط بننين تخفيننف  .و 
ية وفننننرص حصننننول األمهننننات العننننامبلت عمننننى حنننندة الفقننننر واألمومننننة والحمايننننة الصننننح

التوفينق عمنى نحنو أفضنل  إلتاحةالحماية االجتماعية في االقتصاد غير الرسمي وذلك 
 بين مسؤوليات العمل واألسرة والرعاية.

اتخاذ الخطوات المناسبة لمقضاء عمى جميع أشكال العمنل غينر المقبنول؛ بمنا فني ذلنك  .ز 
 .تين مهنيعمل األطفال وضمان الصحة والسبلمة ال

تقنديم الندعم المنالي والخبنرة الفنينة لتوسنيع بوكناالت الضنمان االجتمناعي  ضرورة قيام   .ح 
الحماينننة االجتماعينننة لتشننننمل العمنننال الننننريفيين والعننناممين فننني االقتصنننناد غينننر الرسننننمي 

 وأسرهم وبالتالي تنفيذ البرامج الوطنية لمحماية االجتماعية لمعمال الريفيين.
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ات والبحنننوث ذات الصنننمة لتعزينننز القننندرات اإلحصنننائية الوطنينننة االسنننتثمار فننني الدراسننن .ط 
 بشأن مجاالت الحماية االجتماعية؛

تصننميم بننرامج شنناممة لمحمايننة االجتماعينننة تعننالج احتياجننات الفئننة المستضننعفة لمنسننناء  .ي 
 والشباب في سوق العمل؛ 

مشننناريع تعزينننز اإلنتاجينننة والقننندرة التنافسنننية لبلقتصنننادات األفريقينننة منننع التركينننز عمنننى ال .ك 
الصغيرة والمتوسطة، المشاريع المتناهينة الصنغر، والقطناعين العنام والخناص، والقطناع 

 أجندة االنتاجية ألفريقيا؛ الزراعي واالقتصاد غير الرسمي تمشيا مع 

تعزيننز قنندرة المراكننز الوطنيننة عمننى تعزيننز االنتاجيننة وتشننجيع إنشنناء مثننل هننذ  المراكننز  .ل 
 توجد. ال حيث

 ز قاري بغية إنشاء منظمات لئلنتاجية الوطنية في أفريقيا؛اإلسراع بتشكيل جها .م 

 استحداث آليات تمويل لئلنتاجية وبرامج الحماية االجتماعية؛ .ن 

تنفيننننذ مبننننادرة قاريننننة خاصننننة بشننننأن الحمايننننة االجتماعيننننة تسننننتهدف المشنننناريع الصننننغيرة  .س 
 قميمية؛إلعاون مع المجموعات االقتصادية اوالمتوسطة بالت

نتاجيننننة واالبتكننننار بننننين شننننعوب أفريقيننننا وكننننذلك ثقافننننة الحمايننننة تعزيننننز غننننرس ثقافننننة اال .ع 
، بمننا فنني ذلننك االجتماعيننة بننين العمننال الننريفيين والعنناممين فنني االقتصنناد غيننر الرسننمي

 .برامج التثقيف ورفع الوعي العام حول الضمان االجتماعي

 :من قبل مفوضية االتحاد األفريقي

االقتصننناد غينننر الرسنننمي وفننني المنننناطق  إدراج خطنننة الحماينننة االجتماعينننة لمعننناممين فننني .أ 
الريفينننة فننني البرنننننامج األفريقننني الشننننامل لمتنمينننة الزراعينننة، واالسننننتفادة منننن المؤسسننننات 

لتعزيننننز الحمايننننة االجتماعيننننة لمعمننننال الننننريفيين  ةالتعاونينننة ومؤسسننننات التمويننننل الصننننغير 
 وأفراد أسرهم؛
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اريع الصننننغيرة نفيننننذ مبننننادرة قاريننننة خاصننننة حننننول الضننننمان االجتمنننناعي تسننننتهدف المشننننت .ب 
 قميمية؛والمتوسطة بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإل

فريقنني بشننأن يننا لنندعم تنفيننذ سياسننات االتحنناد األتنفيننذ أجننندة اإلنتاجيننة ألفريقب اإلسننراع  .ج 
والخدمنننة  المشننناريع الصنننغيرة والمتوسنننطةمنننع التركينننز عمنننى  التنمينننة الزراعينننة والتصننننيع

 ؛العامة
 المعايير النموذجية؛ لتعزيزرة التنافسية ألفريقيا وضع مؤشر لئلنتاجية والقد .د 
التخطنننيط والتنفينننذ والرصننند والتقينننيم منننن خنننبلل إنشننناء مركنننز أفريقننني ة عمنننى قننندر التنمينننة  .ه 

 الصغيرة ومجمس أفريقي لئلنتاجية.التجارية لتنمية وتعزيز األعمال 
اإلنتاجيننة إدمنناج االسننتجابة لفيننروس نقننص المناعننة البشننرية والسننل والمبلريننا فنني أجننندة  .و 

 ألفريقيا كوسيمة لتخفيف اآلثار المدمرة لهذ  األمراض عمى اإلنتاجية. 
 

 من قبل الشركاء اإلنمائيين الدوليين:

عمنننى المسنننتويات الوطنينننة  حنننول الحماينننة االجتماعينننة المشننناركة فننني تنسنننيق تننندخبلتهم . أ
 منتظم؛بشكل واالقميمية والقارية عمى نحو أفضل و 

والتنميننننة الشنننناممة مننننع المشنننناركة الكاممننننة  االجتماعيننننةمايننننة لمح التكامننننل والتنسننننيقدعننننم  . ب
 ؛ضعفا فئات العمال   لممثمي المرأة وأكثر

بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ برامج الحماينة االجتماعينة عمى مساعدة الدول األعضاء ج( 
 والمساهمة من خبلل الدراسات والبحوث ذات الصمة؛

 يةمن قبل المجموعات االقتصادية االقميم

 دعم قابمية تحويل منافع الحماية االجتماعية لمعمال المهاجرين وحمايتهم .أ 
المجموعننة النندنيا التنني يمكننن  يسننتوعب تحدينند الصننكوك االقميميننة لمحمايننة االجتماعيننة بمننا  .ب 

لمننندول األعضنننناء اإلسنننهام فيهننننا وترجمتهنننا عمننننى الصنننعيد الننننوطني إلنننى سياسننننات لمحمايننننة 
 االجتماعية الخاصة بها.

 ك معمومات بشأن الحماية االجتماعية وتقاسم الممارسات الجيدة.إنشاء بنو  .ج 
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تعزيننز الحننوار االجتمننناعي اإلقميمنني بشنننأن الحمايننة االجتماعيننة ووضنننع آليننات ومؤسسنننات  .د 
 محماية االجتماعية.ل إقميمية 

 

 : مؤسسات سوق العمل ذات األداء الجيد والشامل4المجال الرئيسي ذو األولوية 

 زيز وتحديث مؤسسات سوق العمل.تع المتوقعة: النتائج

 االستراتيجيات:

 من قبل الدول األعضاء: 

وتعزيز الت زر والتكامل بين أصحاب المصمحة الرئيسيين في سوق العمل منن خنبلل  زيادة .أ 
تمكين خدمات التوظيف العام لتكون بمثابة مركز لتحسين توفير الخدمات بشأن التوظينف 

 الذاتي وتدخبلت الوساطة؛
زيننز وحنندات لتخطنيط ورصنند وتقيننيم التوظيننف والمنوارد البشننرية لخمننق وتعزيننز إنشناء وتع .ب 

التخطنننننيط االسننننتراتيجي فننننني النننننوزارات المسننننؤولة عنننننن العمنننننل والتوظينننننف عمنننننى قنننندرة ال
 والحماية االجتماعية والتدريب والتعميم الفني والمهني؛

تصنناد تعزيننز آليننات ومؤسسننات الحننوار االجتمنناعي مننع توسننيع مجننال تأثيرهننا عمننى االق .ج 
 ؛دي المتوازن واالندماج االجتماعيغير الرسمي والقطاع الريفي دعًما لمنمو االقتصا

تنندعيم مؤسسننات سننوق العمننل وتحسننين كفاءتهننا المهنيننة لنندعم سياسننات التنميننة وخطننط  .د 
االستثمار مع التركيز عمى توفير الخدمات المهنينة العالينة الجنودة والمفتوحنة لممشناريع 

 مشاريع المتناهية الصغر في االقتصاد غير الرسمي؛الصغيرة والمتوسطة وال
فني قندرات النظم و هنذ  النتنفيذ إطار تنسيق ومواءمة نظم معمومات سوق العمنل لتندعيم  .ه 

تخطننيط المننوارد البشننرية لتعزيننز التفنناهم والمشنناركة والشننراكة فنني صننياغة وتنفيننذ مجننال 
 وتقييم ورصد سياسات التنمية الشاممة؛

وقانونيننة وغيرهننا مننن االصننبلحات فنني سننوق العمننل لتعزيننز  إجننراء إصننبلحات مؤسسننية .و 
والنمنننو وضنننمان إدمننناج المجموعنننات المستضنننعفة، بمنننا فننني ذلنننك المعوقنننون  التوظينننف
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واألشنخاص المصنابون بفينروس نقنص المناعنة البشنرية والعمنال المهناجرون والنننازحون 
 داخميا.

لدولننننة فنننني وضننننع وكنننناالت اسننننائر بننننين الننننوزارات و  ةالداخميننننالسياسننننة تنسننننيق  تشننننجيع  .ز 
فنني خطننط وبننرامج  التوظيننفالسياسننات لتعزيننز االتسنناق والكفنناءة والفعاليننة فنني إدمنناج 

 التنمية.
مننن  كثيفننةالنتنناج إلاعتمنناد وتعميننق اإلصننبلحات إلزالننة التشننوهات التنني تشننجع تقنيننات ا .ح 

 العمالة؛ من حيث كثيفةالرأس المال عمى حساب تقنيات االنتاج حيث 
محمية في مجنال وضنع وتنفينذ ورصند وتقينيم سياسنات العمالنة تعزيز قدرات السمطات ال .ط 

فنني إطننار الميثنناق األفريقنني  مننن أجننل التنميننة المحميننة الفعالننة لصننالم العمالننة المحميننة
 االدارة المحمية والتنمية المحمية.و مبادئ البلمركزية، و ، لمقيم

ى التابعة لمدولة بين الوزارات والوكاالت األخر ات مسياسل تنسيق الداخميالتعزيز عممية  .ي 
والشركاء االجتماعيين في مجال وضع السياسات تحقيقًنا لمتنرابط والكفناءة والفعالينة فني 

 إدماج العمالة في خطط وبرامج التنمية؛
فنرص العمنل لمعالجنة مشنكمة البطالنة وخاصنة فني المنناطق الريفينة  تعزيز برامج تأمين .ك 

 كإجراء قصير ومتوسط األجل.
 األفريقي: من قبل مفوضية االتحاد

فيننذ برنننامج التعنناون الفننني بننين النندول األفريقيننة لبلسننتفادة مننن الخبننرات الفنيننة القيمننة تن . أ
هجنرة اليند المتراكمة في الدول األعضاء عمى مدى عقود في مجاالت العمالة، العمل، 

دارة و  العاممة  السياسات المتعمقة بالحماية االجتماعية؛ا 
اعتبارهننا هياكننل ب اإلقميميننة األفريقيننة ورفننع مسننتواها جننراء التقيننيم لمراكننز إدارة العمننل إ . ب

لعمنل، العمالنة، فني مجنال  امتخصصة لندعم تنفينذ سياسنات االتحناد األفريقني  أفريقية 
 ؛هجرة اليد العاممةالحماية االجتماعية و 

تعزيننز المشنناريع االجتماعيننة بمننا فنني ذلننك إنشنناء وتقويننة المؤسسننات التعاونيننة المجديننة  . ج
ر فنننننرص العمنننننل وتوسنننننيع نطننننناق الحماينننننة االجتماعينننننة لمعننننناممين فننننني اقتصننننناديا لتنننننوفي

 ؛االقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين
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تعزيننز قنندرات مؤسسننات سننوق العمننل األفريقيننة لتحدينند المهننارات المسننتقبمية واحتياجننات د. 
 التدريب المهني من أجل النموٍّ الشامل والتكامل االقتصادي االقميمي .

 االقتصادية اإلقميمية : من قبل المجموعات 

دعننننم إنشنننناء لجننننان تنسننننيق وطنيننننة ثبلثيننننة بشننننأن قضننننايا العمالننننة والعمننننل لمتنسننننيق مننننع  . أ
 وعات االقتصادية اإلقميمية .المجم

 دعم أو تسهيل إنشاء هياكل وطنية حول سوق العمل ونظم المعمومات . . ب
 

 ي االقميمي:والتكامل االقتصاد هجرة اليد العاممة: 5 المجال الرئيسي ذو األولوية

داخل أفريقياا لتحقياق التكامال االقتصاادي  هجرة اليد العاممةتحسين إدارة  النتائج المتوقعة:
 واالجتماعي

   :االستراتيجيات

 من قبل الدول األعضاء:

الضننننمان لهجننننرة الينننند العاممننننة و األطننننر القانونيننننة والتنظيميننننة وتنسننننيق ومواءمننننة  وضننننع .أ 
أطنننننر اعتمننننناد المهنننننارات بغينننننة جنننننذب  االجتمننننناعي وقنننننوانين االسنننننتثمار فضنننننبًل عنننننن

المسننتثمرين ودعننم تنفيننذ سياسننات التنميننة ؛ اعتمنناد سياسننات العمالننة الوطنيننة وقننوانين 
العمنننننل التننننني تسنننننمم لؤلشنننننخاص والعمنننننال بحرينننننة التنقنننننل عمنننننى المسنننننتويين اإلقميمننننني 

عمننننننى المسننننننتويات اعتبننننننار ذلننننننك عنصننننننًرا ضننننننروريا لمتعنننننناون والتكامننننننل بواألقنننننناليمي 
 ؛الجتماعية واإلقميميةاالقتصادية وا

خنندمات العمالننة فنني القطنناعين العننام والخنناص و  تفتننيش العمننل، هيئننات عزيننز قنندرة ت .ب 
منن خنبلل وضنع سياسنات  هجرة اليد العاممةإدارة عمى  ووكاالت الضمان االجتماعي 

مننننع سياسننننات العمالننننة والهياكننننل  ة تماشننننيوم هجننننرة الينننند العاممننننةخاصننننة  بوتشننننريعات 
   فعالة بما في ذلك اتحادات العمال ومنظمات أصحاب العمل؛االدارية والفنية ال
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التوظيننف الخاصننة المعنيننة بالتعيينننات الدوليننة  وكنناالت أنوضننع أطننر قانونيننة لضننمان  .ج 
االتفاقينات الثنائينة والمتعنددة األطنراف يشنمل تعمل وفنق المعنايير الوطنينة والدولينة بمنا 

عادلنننة وأخبلقينننة عمنننى الصنننعيد  إلنننى التعينننين  واإلعنننادة إلنننى النننوطن بطريقنننةالنظر وبننن
 المهارات المطموبة لتنمية البمدان األفريقية؛ مجموعة بغية ضمان توافر الدولي 

 بما يشمل وتحميمها ونشرها  هجرة اليد العاممةعممية جمع البيانات حول  تطوير  .د 
 تعزيز نظم معمومات سوق العمل؛

ة  من أجل تعزيز حرية التنقل إطبلق أنظمة تأشيرة  مبلئمة  لمعمالة المهاجرة الرسمي .ه 
 داخل األقاليم وفيما بينها،

بمدان و  األصمية بمدان الإنشاء آليات مؤسسية إلجراء حوار منتظم حول الهجرة بين  .و 
العبور وبمدان المقصد  بما في ذلك المسائل المتعمقة بقيود السفر )فيروس نقص 

إلدارة التعيينات في  تنظيم جيدة ال ةنظمأفضبًل عن وضع  ،المناعة البشرية واإليدز(
 العبور وبمدان المقصد؛بمدان و  األصمية بمدان الكل من 

العمال تمييزية بين العمال المهاجرين و الوغير  المتساويةمبادئ المعاممة  توسيع نطاق .ز 
األجور، و ظروف العمل، و العمالة وفقا لبلتفاقيات الدولية  حول األمن و  الوطنيين

مساعدة  ضرورة. عاية الصحية والتنقل الجغرافيالر  ل عمى الحصو والتدريب المهني و 
خبلل القيام، بين ، من بمدانهم األصميةفي  واالستقرارالعمال المهاجرين عمى العودة 

 .جديدةتجارية أعمال  الحوافز الضريبية لمشروع في بتوفير موٍر أخرى، أجممة 
الضمان تحويل  المكتسبة وقابميةحقوق ال عمى ضمانالحوافز ستساعد هذ  و 

 االجتماعي؛
من فيهم محماية االجتماعية لمعمال المهاجرين بما ل  خطط محددة توفير تيسير  .ح 

بفيروس نقص  بون القطاع االقتصادي والقطاع الريفي والمصاأولئك العمال في 
 المناعة البشرية وأفراد أسرهم؛

معايير عمى تصديق الحقوق العمال المهاجرين من خبلل  وحماية  تعزيز احترام .ط 
بالعمال  بشأن القوانين الوطنية والدولية المتعمقة  التوعيةوبرامج وأنشطة  عملال

العامة لممهاجرين  لمتصورات اإليجابية المعمومات واالتصاالت المؤيدة المهاجرين، و 
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لمعمال المهاجرين االندماج الكامل مكافحة التمييز وكراهية األجانب وتحقيق من أجل 
 المضيفة؛ في المجتمعات

 مخاطرالضغوط و ال تزايد لحد من بغية  اتعزيز الحماية والعمالة لمشباب والنساء   .ي 
 الهجرة غير النظامية واالتجار بالبشر. التي تتعرض لها 

 وضع آلية مناسبة لتعزيز إسهام العمال المهاجرين في التنمية الوطنية .ك 
 :من قبل المجموعات االقتصادية االقميمية 

االستفادة من تكنولوجيا المعمومات يشمل العمل اإلقميمية، بما إنشاء مكاتب  .أ 
دول في  دولة عضٍو ل واالتصاالت بهدف تسهيل توظيف الموارد البشرية المتوفرة 

 الممارسات الجيدة ؛تبادل أعضاء أخرى تفتقر إلى العمالة الماهرة ودعم 
الحوار  وتسهيل ممةهجرة اليد العا في مجال تعزيز التعاون اإلقميمي واألقاليمى  .ب 

دارات إلقميمية واإلاات السياسأجهزة صنع  من خبلل هجرة اليد العاممةاإلقميمي حول 
الحماية االجتماعية تين و ، والصحة والسبلمة المهنيالعملقضايا المعنية  بالفنية 

 وتنمية المهارات؛
رامج في بوكذلك فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز إدراج المنظور الجنساني  .ج 

، مع  مراعاة االحتياجات المحددة لمنساء العامبلت في التجارة غير هجرة اليد العاممة
بشكل خاص  لمتحرش والعنف وفيروس والبلئي يتعرضن  محدودل  العابرةالرسمية 

 يدز؛إلنقص المناعة البشرية وا
جراءتسهيل االعتراف بالمؤهبلت ووثائق التفويض،  .د  ات لمثغر  ةسنويعممية مراجعة  وا 

الموجودة في المهارات وضمان الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خبلل 
 ؛المجموعات االقتصادية االقميمية

ضمان التصديق عمى البروتوكوالت االقميمية واالتفاقيات الدولية المتعمقة بحرية التنقل  .ه 
 وتنفيذها؛ االستقرار،والحق في 

ية لمعمال المهاجرين الشرعيين فى الحماية االجتماع أنظمة إلى  الوصول ضمان  .و 
 االقتصاد غير الرسمى؛

داخل أفريقيا وخارجها والسيما ما المهاجرين المنازل بخدام مواجهة التحديات المتعمقة  .ز 
 يتعمق باإلساءات وانتهاكات الحقوق األساسية والضعف االجتماعي واالقتصادي .
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 من قبل مفوضية االتحاد األفريقي:

اليد  تنقلمحوار حول لإنشاء آليات بمع أقاليم المقصد األخرى، بالتعاون القيام،  .أ 
تسهيل و تحسين فهم االتجاهات والتحديات الرئيسية من أجل  العاممة والهجرة الدائرية 

دعم هجرة النظامية لمعمال وآثارها و السياسة المشتركة، المتعمقة بهتمامات االتحديد 
بادل بالمهارات ووثائق التفويض مع التعهد االتفاق عمى االعتراف المتو عمى التنمية، 

الفني التعميم والتدريب  مناهج باالستثمار في الموارد البشرية من خبلل رفع مستوى 
 هجرة األدمغة .المتمثل في التحدي لتخفيف حدة   األصميةالمهني في البمدان و 

جمالي إ سوق العمل بغية تحقيق و  ضمان االتساق والتنسيق بين سياسات التجارة  .ب 
 التنافس  التي يتعرض لهالتوفير فرص العمل وتخفيف بعض الضغوط  أعمى معدل 
 بالتعاون مع المجموعات االقتصادية االقميمية؛، وذلك عمى الوظائف   العالمي

هجرة دعم لجنة العمل والشؤون االجتماعية في متابعة ورصد وتقييم سياسات وبرامج  .ج 
ل المهاجرين األفريقيين في التنمية االجتماعية بما في ذلك دور العما اليد العاممة
 االقتصادية؛

مواجهة هجرة وهدر األدمغة  لالموارد البشرية من أجلتخطيط سميمة  وضع سياسات  .د 
األفريقية وتعزيز المعرفة ونقل المهارات ومساهمة المهاجرين ذوي المهارات العالية 

 األبحاث العممية والتكنولوجياو  المهجر، في التعميم،األفريقية  بالعممية  األوساط 
 ؛والتنمية االجتماعية االقتصادية

لمجنة العمل والشؤون  أفريقية  لهجرة اليد العاممة تابعةإنشاء لجنة استشارية ثبلثية  .ه 
إدارة العمالة المهاجرة في أفريقيا،  تحسين االجتماعية التابعة لبلتحاد األفريقي بغرض 

ات القوة العاممة وآليات الحماية االجتماعية بمبادرة من ثغر القضايا المتعمقة ب ومعالجة
 الدول األعضاء ، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية؛

 تعزيز عممية تنفيذ إطار سياسة الهجرة ألفريقيا. .و 
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 :: الشراكة وتعبئة الموارد 6ة  رقم ألولويذو  االمجال الرئيسي 

ئلعبلن وخطة ل لتنفيذ الفعال من أجل ا ارد تعزيز الشراكة وتعبئة المو  النتائج المتوقعة : 
 العمل عمى جميع المستويات.

 :  من قبل الدول األعضاء

الحماية االجتماعية بما و لعمالة اسياسات وبرامج ل زيادة مخصصات الميزانية الوطنية  .أ 
 في ذلك أطر االنفاق المتوسطة األجل التي وضعتها الدول األعضاء ؛

أجندة  إطاٍر في  من المجاالت ذات األولويةمجالين االجتماعية العمالة والحماية  اعتبار .ب 
 التعاون الدولي لمدول األعضاء ؛

 القائمة عمى البرامج المتوسطة األمد مع الشركاء اإلنمائيين الدوليين ؛الشراكات تعزيز  .ج 
 

 :من قبل مفوضية االتحاد األفريقي 

عداد و  ،خطة العمل، وتقييم التقدم المحرزورصد  تسهيل تنفيذ .أ  برنامج مفصل تخصص ا 
في  مفوضية االتحاد األفريقيمن قبل ميزانية ألربع سنوات مع أهداف ومؤشرات له 

وتقارير لمنتصف المدة . وسيتم كذلك إعداد تقارير ة التخطيط التابعة لهاإطار عممي
 عمى التوالي؛ 2025و 2019نهائي في التقييم لم

العمل  تعزيز قدرة وزارات ب تعبئة الموارد، ل تيجية من خبلل تنفيذ الوثيقة االستراالقيام ، .ب 
تقييم من الرصد و والالتخطيط ، عمى والعمالة والحماية االجتماعية والتدريب المهني والفني 
 أجل تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ سياسات العمالة؛

ندوق لمعمالة النظر في إنشاء صبمفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية  قيام  .ج 
اإلعبلن وخطة العمل مع وتقييم  لتنفيذ ومتابعة ورصد  الدعم  يوفروالتماسك االجتماعي 

 اآلليات المناسبة عمى كل مستوى؛
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العمالة والحماية فيها تناقش التي مقارة في المنتديات العالمية لضمان المشاركة الفعالة  .د 
عمى الفقر ،لتحديد موقفها ، ووضع  االنتاجية والقضاءو العمل، و الهجرة، و االجتماعية، 

 االنمائية؛ سياساتالالمعايير والخطوط التوجيهية وصياغة 
ستخدامها عمى جميع المستويات من قبل الوضع آليات لمتنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم  .ه 

المتضمنة في  هدافاأل تحقيق توجهاتأصحاب المصمحة في مساعيهم الرامية إلى 
 .االعبلن وخطة العمل

 

 من قبل جميع األطراف:

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عمى جميع المستويات بما في /إنشاء .أ 
 ذلك خطط المسؤولية االجتماعية لمشركات ؛ 

تكاليف ال تقديرتحديد الخطط والبرامج والمشاريع ووضعها عمى جميع المستويات مع  .ب 
يزانيات الوطنية وبالتشاور مع المب مستوى الموارد الضرورية لتمويمها  بتوضيم

 الدوليين . اإلنمائيين شركاء ال
تنظيم مائدة مستديرة مع الشركاء اإلنمائيين واالجتماعيين الدوليين لدعم تنفيذ  .ج 

العمل والحماية و بشأن العمالة،  هاوضع تم السياسات والبرامج وخطة العمل التي
كاء اإلنمائيين الدوليين )مرة في االجتماعية؛ تنظيم مؤتمرات دورية لممانحين مع الشر 

 كل سنتين( حول تمويل جوانب محددة من خطة العمل.
 

 الخاتمة:

يتطمب التنفيذ الناجم والمستدام لخطة العمل هذ  واالعبلن شراكات قوية وآلية تمويل  .5
مستدامة واسعة النطاق عمى المستويات الوطنية واالقميمية والقارية والدولية. ولتحقيق 

والحماية لسياسات العمالة  المخصصة هد كل دولة عضٍو بزيادة ميزانيتهاهذا، تتع
المنظمات غير و  القطاع الخاص معالمحافظة عميها  شراكاتال االجتماعية، مع إقامة
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 منظمات المجتمع المدني،و العمل،  أصحابمنظمات و  ،يةنقابات العمالوالالحكومية، 
 .المنظمات المجتمعيةو المنظمات الدينية، و 
، يطمب من الدول األعضاء تحديد أولوياتها وفًقا لظروفها وخصوصياتها الوطنية، ومن ثم .6

 فضبًل عن مواردها البشرية والمالية والوطنية وقدراتها المؤسسية . ،وأوضاعها االنمائية
يتعين عمى االتحاد األفريقي تعزيز أنشطة التعاون الفني في بناء القدرات مع الدول  .7

إدارة أفضل لمعمالة والحماية  من أجل عات االقتصادية االقميمية األعضاء والمجمو 
 قميمي.إلالنمو الشامل والتكامل االقتصادي اتحقيق االجتماعية وتعزيز دور  األساسي في 
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 لتنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل المنقحة آلية المتابعة

 التنمية الشاممةتحقيق لعمالة والقضاء عمى الفقر و احول 

 :مقدمةأوال: 

العمالة ة حول تنفيذ والرصد والتقييم من قبل القمة االستثنائيالمتابعة آلية د ااعتم تم .1
 (.2014 و، سبتمبرجادو جالفقر في أفريقيا )وا وتخفيف حدة

أكثر فعالية ية إيجاد آل خاصة لضرورةالهمية مجددا عمى األو جادو جقمة وات أكد  .2
و جادو جمبلحظة أن أهداف إعبلن واوتقديم التقارير. والسبب في ذلك هو ممتابعة ل

ويعود ذلك العمالة وتخفيف حدة الفقر لم تتحقق بالكامل  حولخطة العمل و  2004
آلية فعالة مع أدوات سهمة االستخدام وعممية عدم وجود ضعف التنسيق و إلى  جزئيا

. وواجهت عممية التنفيذ عوائق بسبب االفتقار التنفيذ والرصد والتقييم متابعةو تقييم التقدم ل
 الصياغة الضعيفة/ غير المحكمةو  ،تحدد األهداف والمؤشرات التي تخطيطالأداة إلى 

عام لو جادو جواوخطة عمل إعبلن في إطار  الفرعية مسياسات الوطنية واإلقميميةل
تفاوت المبلحظ في وفاء نتظام والاالم . وهناك عامل آخر ممحوظ يتمثل في عد2004

، في حين كانت ها فيما يتعمق بتقديم التقاريرمسؤولياتبالمجموعات االقتصادية اإلقميمية 
 .مفوضية االتحاد األفريقيإلى ا يمباشرة وحصر تقدم تقاريرها األعضاء  هادول

االلتزامات الستعراض تنفيذ  او تماسك اإلى آلية أكثر تكامبل وترابط ممحة حاجةهناك  .3
والتنمية  العمالة والقضاء عمى الفقر حولالمنصوص عميها في اإلعبلن وخطة العمل 

و في جادو جالقمة االستثنائية لرؤساء الدول والحكومات في وا تهمااعتمدمذين ال الشاممة
الوطني  مستوىستعراض عممية التنفيذ والنتائج عمى الاالتناول . وي2014سبتمبر 

ي، بما في ذلك تدخبلت الشركاء الدوليين، والتعرف عمى التقدم المحرز واإلقميمي والقار 
 .االقتضاءوالتحديات من أجل إجراء تغييرات عند 
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رؤية االتحاد سوف يتم االسترشاد بنشر هذ  اآللية عمى جميع المستويات  في سياق .4
 . التي تهدف إلى القضاء عمى الفقر في القارة 2063فريقي ألا

التنمية وتحقيق  العمالة والقضاء عمى الفقر ام لمقمة االستثنائية الموضوع العكان  .5
خرى ذات األقرارات التنفيذ نتائج القمة و  عممية توجيهوالغرض من ذلك هو   الشاممة
 .الصمة

ة حول متابعة وتقييم نتائج القمة االستثنائيك لية لقترح ما يمي في ضوء ما سبق، يُ  .6
اإلقميمي الوطني و  في أفريقيا عمى المستوى مية الشاممةوالتن العمالة والقضاء عمى الفقر

(. وهى تشمل االتحاد األفريقي)مفوضية  )المجموعات االقتصادية اإلقميمية( والقاري
 ين.الدولياإلنمائيين لشركاء ا

مؤسسات المتابعة اإلقميمية ومفوضية و  الوطنية المتابعة تتكون اآللية من مؤسسات .7
 .االتحاد األفريقي

  :التقويمبعة و آلية المتا: ثانيا

تقييم وقياس التقدم المحرز في تنفيذ اإلعبلن وخطة العمل هو آللية لالهدف العام إن  .8
 .في أفريقياوالتنمية الشاممة العمالة والقضاء عمى الفقر  حول

 :عمى المستوى الوطنيألف. 

حيث . و العملمؤسسات المتابعة القائمة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة اإلعبلن وخطة تكون  .9
الحوار ها. ويتطمب ذلك الدول األعضاء إنشاءتتم مناشدة ال توجد هذ  المؤسسات، 

مع أصحاب المصمحة الرئيسيين ويسمم لمدول  ةالمنتظم والمشاوراتاالجتماعي 
  .عمى نطاق أوسع ةالمشتركوالممكية تعزيز االلتزام باألعضاء 

والتدريب لعمل والعمالة مسؤولة عن انشئ داخل الوزارة الينبغي لمدول األعضاء أن ت .10
بمثابة الجهات أيضا والرصد والتقييم تكون  تخطيط السياساتحدات لني و فالمهني وال
 متابعة تنفيذ اإلعبلن وخطة العمل؛ب المختصة



EX.CL/892(XXVI)ANNEX 2 

Page 3 

 أخرى، بما يمي: أمورالقيام، من بين  نبغي لمؤسسات المتابعة الوطنيةي  .11
جميع ل واضحة دوار ومسؤولياتمعالم وأو فصمة ذات أهداف موضع خطط عمل  (أ 

خطة عمل القمة كإطار اإلنمائيين وذلك باستخدام  شركاءالأصحاب المصمحة و 
 كيفية تعبئة الموارد البلزمة. أيضا الخطة. وينبغي أن تحدد توجيهي

العمالة  حولعمل العبلن وخطة اإلتنفيذ  بشأنكل سنتين  إجراء تقييم تشاركي وشامل (ب 
مجموعات ال مختمف التنمية الشاممة لتقديمه إلىيق تحقوالقضاء عمى الفقر و 

 .لى مفوضية االتحاد األفريقيإ مع نسخةالمعنية  االقتصادية اإلقميمية
الدوليين بالتعاون نمائيين شركاء اإلالدورية مع متابعة تشاركية و اجتماعات عقد  (ج 

الشركاء  دعوةمسؤولة عن المالية والتخطيط اإلنمائي، وينبغي الوزارة الالوثيق مع 
في هذ   إلى المشاركة االجتماعيين وأصحاب المصمحة الرئيسيين اآلخرين

 االجتماعات؛
ع المجموعات االقتصادية لمتواصل موطني عمى المستوى المتابعة لمتعيين شخص  (د 

 اإلقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي؛
والقضاء عمى  المنقحة بشأن العمالة هوخطة عمم االتحاد األفريقي نشر وتعميم إعبلن (ه 

 )من خبلل حمبلت وطنية عمى سبيل المثال(؛ التنمية الشاممةتحقيق الفقر و 
 :عمى المستوى القاريباء. 

عمل العبلن وخطة اإلمتابعة وتقييم تنفيذ بتنسيق عممية االتحاد األفريقي تقوم مفوضية  .12
جتماعية لتنمية االالمعنية با المتخصصة تقوم المجنة الفنية. و عمى المستوى القاري

سيتم . و متابعة والتقييمالعمالة التابعة لبلتحاد األفريقي باإلشراف عمى عممية الوالعمل و 
 أداء اختصاصها. فيالمجنة الفنية المتخصصة  لمساعدةتشكيل مجموعة عمل فنية 

 : مفوضية االتحاد األفريقي المهام التاليةتتولى   .13
االستثنائية لالتحاد األفريقي، بما القمة مقررات استعراض التقدم المحرز في تنفيذ  (أ 

 بوجه خاص: في ذلك
برنامج تنفيذ  صياغةعبلن وخطة العمل من خبلل اإلتنفيذ وتقييم  ل عمميةيهتس (1

عمى عدد محدود من االستراتيجيات ذات األولوية الرئيسية  مدته أربع سنوات ّيركز
الفنية المتخصصة  وتقديمه إلى المجنةاألولوية الرئيسية ذات مجاالت المتعمقة بال



EX.CL/892(XXVI)ANNEX 2 

Page 4 

منظمة العمل بدعم من و بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية  وذلك
ماسكا عمى جميع تعممية تخطيط أكثر تكامبل و بوكالة النيباد لمسماح الدولية و 

 المستويات؛

والمنظمات غير الحكومية  مشتركةتوعية الدول األعضاء والمنظمات الحكومية ال (2
عبلن وخطة اإلتنفيذ البلزمة لوالبرامج اإلجراءات  دء وتنسيقببضرورة الدولية 
 العمل؛

قامت التأكد من أن جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية  (3
قميمية لمتابعة وتقييم تنفيذ ب  عبلن وخطة العمل؛اإلإنشاء مؤسسات وطنية وا 

كالة النيباد و و الدولية ومنظمة العمل العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية  (4
. وسيتم وأدوات موحدة لمتابعة ورصد تنفيذ اإلعبلن وخطة العمل تحديد أشكالل
المجنة الفنية دعم التي ت ةنيفالعمل ال مجموعةم هذ  األشكال واألدوات إلى يقدت

 المتخصصة في أداء اختصاصها؛

موعات مدول األعضاء والمجالمتابعة لتقارير من مؤسسات التمقي ومراجعة  (5
لدوليين وتقديم توصيات اإلنمائيين ا شركاءالاالقتصادية اإلقميمية وكذلك من 

 بشأنها؛

كالة و متابعة كل سنتين مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية و عقد اجتماعات  (6
عمى أساس  وذلك خطة العملالنيباد لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اإلعبلن و 

بإعدادها وتقديمها.  المجموعات االقتصادية اإلقميميةالتي تقوم  مرحميةالتقارير ال
 ؛الموحد متابعة القارياللى تقرير إيستند هذا االجتماع وسوف 

ومؤتمر المجنة الفنية المتخصصة اجتماعات تشاورية منتظمة بين  ل عقديهتس (7
الوزراء المسؤولين عن المالية والتخطيط اإلنمائي ومؤتمر الوزراء المسؤولين عن 

 ني؛فيم والتدريب المهني والالتعم
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 : إعداد التقارير ذات الصمة، بما في ذلك (ب 

 ؛مفوضية يتم إرساله إلى الدول األعضاءمل المتابعة تقرير سنوي عن أنشطة (1

عمى  عملالعبلن وخطة اإلتنفيذ  وضعستعراض التقارير تحميمية كل عامين  (2
تسميط ين مع الدولين اإلنمائييالشركاء المستويين الوطني واإلقميمي وعمى مستوى 

اقتراح الحمول فيها و  مزيد من التقدمينبغي تحقيق الالضوء عمى المجاالت التي 
 لمسياسات؛ الرئيسية التوجيهية خطوطوتوفير ال عقباتملالممكنة 

عن تنفيذ اإلعبلن وخطة العمل كل خمس سنوات، أي في  ةارير تقييم شاممتق (3
 ؛2024عام و  2019عام 

 : ، بما في ذلكيالوطني واإلقميم مستويينت عمى التسهيل بناء القدرا (ج 

صياغة خطط عمل عمى توجيهية لمساعدة الدول األعضاء وضع الخطوط ال (1
بمشاركة الشركاء  اإلقميمي والوطني يينعمى المستو المتابعة آليات بشأن فصمة م

 ؛االجتماعيين

مل وأنشطة وثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية، تنظيم ورش عالتعاون بال (2
والقضاء عمى  والحماية االجتماعية ذات الصمة بالعمالة مسائلالحول  يةتدريب

مجموعات السياسات في الدول األعضاء وال صانعيعزيز قدرة بغية تالفقر 
 االقتصادية اإلقميمية؛

االقتصادية اإلقميمية في تعبئة الموارد عمى  مجموعاتدعم الدول األعضاء وال (3
عبلن ئلالتنفيذ الفعال لضمان واإلقميمية والدولية من أجل  المستويات الوطنية

 ؛لبلتحاد األفريقيتعبئة الموارد حول لوثيقة االستراتيجية اعمل باستخدام الوخطة 

وكاالت األمم المتحدة والوكاالت المانحة و جمع وتوثيق المعمومات من البمدان  (4
دراسات بإجراء  التكميفوالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية و 
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وتعميم  الفقر لوضع العمالة والقضاء عمىمتعددة التخصصات وبحوث وتقييم 
 ؛النتائج عمى الدول األعضاء

المعنية  األخرى األفريقية واإلقميمية والقارية والدوليةالمنظمات التعاون مع  :التعاوند(
ئة الموارد والدعم من وتعب الفقر /التخفيف من حدةالعمالة والقضاءومشاكل  بمسائل

 .كاالت األمم المتحدةو الشركاء المتعاونين و 

 :عمى المستوى اإلقميميجيم. 

 : المجموعات االقتصادية اإلقميمية بالمهام التاليةتقوم   .14

برنامج تنفيذ مدته أربع سنوت  بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي، تضطمع بوضع (أ 
 مجاالت الرئيسيةلمالرئيسية ذات األولوية  ركز عمى عدد محدود من االستراتيجياتي

 الجتماع اإلقميمي لوزراء العمل؛وتقديمه إلى ااألولوية  ذات 

لرصد  المتابعة خط األساس وبيانات ومؤشرات تحديدعمى مساعدة الدول األعضاء   (ب 
 وتقييم التقدم المحرز؛

 من التقدممزيد لا طمبتتتسميط الضوء عمى المجاالت التي ل سنويةتقارير إعداد  (ج 
التقرير إلى الدورات  تم تقديموي .رئيسيةالولويات ؤلتوجيهية عامة لخطوط وتوفير 

العادية لممؤتمر اإلقميمي لموزراء المسؤولين عن العمل والعمالة والضمان 
 االجتماعي؛

ممجموعات االقتصادية اإلقميمية وذلك تمشيا مع لإنشاء/تعزيز آلية المتابعة اإلقميمية  (د 
العمل والعمالة والحماية االجتماعية وهجرة معنية بال القائمة شاور اإلقميميةآليات الت

 اليد العاممة؛

لنطاق العمالة  فريقياالتحاد األتعريف استخدام  تحميل حساسية ميزانية العمالة: (ه 
فرص العمل والقضاء لتوفير وتحديد نسبة الميزانيات الوطنية وغيرها المخصصة 

 .عمى الفقر
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الشركاء من قبل التنفيذ، بما في ذلك  فيالمستقل لمتقدم المحرز تشجيع الرصد  (و 
االجتماعيين والمجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية 

 ومجموعات الشباب والنساء والنقابات المهنية؛

 :تعبئة الموارد

المستوى الوطني  لطرق تمويل أنشطة عممية المتابعة عمىهتمام البلزم ينبغي إيبلء اال .15
وتقديمها إلى  هذ  الطرق. وينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي تحديد واإلقميمي والقاري

العمالة لممصادقة عميها تمهيدا لمتنمية االجتماعية والعمل و  المجنة الفنية المتخصصة
وينبغي تحديد  .بلتحاد االفريقيات المعنية لسياسصنع الأجهزة  إلجازتها من قبل

 يات الوطنية أوال.األولو 

طرق إنشاء صندوق البنك األفريقي لمتنمية بتحديد تقوم مفوضية االتحاد األفريقي و  .16
عمل من قبل الدول األعضاء العبلن وخطة اإلوالتماسك االجتماعي لدعم تنفيذ لمعمالة 

 .مفوضية االتحاد األفريقيو والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 
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 مفوضية االتحاد األفريقي

 العمل الدولية منظمة

 المنظمة الدولية لمهجرة

 فريقياالمجنة االقتصادية أل

 

 :بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية في أفريقيا

 

جماعة شرق أفريقيا، المجموعة االقتصادية لدول وسط  السوق المشتركة لمشرق والجنوب األفريقي،
/المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الهيئة أفريقيا

 الحكومية المشتركة لمتنمية، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي

 

اآلن  أكثر إلحاحا هجرة األيدي العاممة تحدياوتنقل الكفاءات من  العابرة لمحدود العمالة زيادةلقد جعمت 
لبلتحاد  سياسات الهجرة في جميع أنحاء أفريقيا. ويقر إطار لمحكمبالنسبة  وقت مضىمن أي أكثر 

وستطرح بالتالي بعض في القرن الحادي والعشرين  موضوعا رئيسيا ستكون الهجرة" أن حقاألفريقي ب
جل من أ لمهجرة المستقبمية السياسات في اإلدارة صانعيسياسية لجتماعية واالقتصادية والاال حدياتالت

  .المجتمعات األفريقية تحسين أحوال
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مفوضية االتحاد األفريقي باالشتراك مع  جديدة جريئة اتخذت في الوقت المناسب، قامت  في مبادرة
برنامج إقميمي إلدارة المجنة االقتصادية ألفريقيا بإعداد لمهجرة و  المنظمة الدوليةو  العمل الدولية منظمة

 المجموعات االقتصادية، بالتعاون مع في أفريقيا والتكامل نميةمن أجل الت هجرة األيدي العاممة
أنه  ينبغي اإلقميمية. أوضحت الدورة العادية التاسعة لمجنة العمل والشؤون االجتماعية لبلتحاد األفريقي 

في  بوصفها عامبل هاما هجرة األيدي العاممة اإلقميمية قضية ممجموعات االقتصادية اإلقميمية بحثل
 ."لتنمية المستدامةتحقيق ا

 لدعمالقدرات  بناءأربع سنوات لمتعاون و في شكل برنامج يستغرق تنفيذ   في البداية، تم تنظيم هذا الجهد
المجموعات االقتصادية ، وال سيما داخل أفريقيا داخلوتنقل الكفاءات إدارة أفضل لؤليدي العاممة  تحقيق

 .اإلقميمية

الشركاء وح من قبل المجموعات االقتصادية اإلقميمية و لبلحتياجات المحددة بكل وض استجابة
يركز البرنامج التحاد األفريقي، ا اإلقميمية أدوات السياسة في تمك التي تم تحديدها وكذلكاالجتماعيين 

 لتعزيز التكامل اإلقميمي والتنمية حاسمة كوسيمة حرية تنقل العمالتسهيل المجاالت ذات الحيوية لعمى 
 .في أفريقيا

، في هجرة وتنقل األيدي العاممة في أفريقيا إدارة وتنظيمفعالية  في: تعزيزالهدف العام المعمن مثل يت
الشركاء والهيئات التشريعية و  الحكوماتمن  أصحاب المصمحة الرئيسيينبمشاركة القانون و إطار سيادة 

. ومن المدني ت المجتمعومنظما والمنظمات غير الحكوميةاالجتماعيين والمهاجرين والمنظمات الدولية 
 عمى المدى الطويل:المتوقع 

 المهاجرين وأفراد أسرهم لمعمال والحماية االجتماعية العمل البلئق تمديد، 

  التنمية الشاممةالتكامل اإلقميمي و  تعزيز 
  نجاح األعمالو االستثمار المنتج اإلنتاجية و  تشجيع 
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 يجاد آليات فعالة االقتصادي األفضل لممهاجاالجتماعي و اإلدماج  تمكين لؤليدي العاممة رين، وا 
 وق العمل.المستدامة لس واألنظمة، االجتماعية والحماية

 :المباشرة لمبرنامج فيما يمي األغراض

 .هجرة األيدي العاممة في القوانين الوطنية الدولية الرئيسية حول المعايير المضي قدما في إدراج .1

هجرة األيدي العاممة سياسة وطنية متماسكة لالتنقل و  منسقة لحريةتنفيذ أنظمة واعتماد و  إعداد .2
 .المجموعات االقتصادية اإلقميمية في

السياسة وتسييرها ووضع  مؤسسات العمالة من اإلشراف عمى إدارة هجرة األيدي العاممة تمكين  .3
 الخاصة بها.

األيدي  ا هجرةسياسات المتعمقة بقضايوالتنسيق الثبلثي بشأن ال لمتشاور إقميمية إنشاء آليات  .4
 .مع المناطق األخرى التشاور والتعاون العاممة وتسهيل

 .لمعمال المهاجرينمعايير العمل التطبيق الفعال ل مع لممهاجرين العمل البلئق دعم .5
 وتكون قابمة الوصول إليهانظم يمكن  لمهاجرينحتى يشمل ا الضمان االجتماعي توسيع .6

 .الممارسات الجيدةو  مع المعايير الدولية متطابقةلمتحويل و 

 منسقة االعتراف بمؤهبلت وزيادة التعميمو  مهاراتعدم التطابق بين الو  سد النقص في المهارات .7
 .في جميع أنحاء أفريقيا

االقتصادي  حول النشاط الجنس والعمر المصنفة حسباستخدام البيانات جمع وتبادل و  تعزيز .8
 .والحماية االجتماعيةالعمل، ظروف والتعميم، و ، والمهارات، والعمالة ،ممهاجرينل

 :سياق ومبررات هذا البرنامج

من أصل ما  ،2010مبليين عام  8.4في القارة ب  المهاجرين عدد العمال منظمة العمل الدولية قدرت
في  1العامذلك  في أفريقيا بمدانهم األصمية(  خارج يعيشون مميون مهاجر )أشخاص  19.3مجموعه

 خارج أماكن في بمدان أخرى كانوا يعيشون أفريقي مميون شخص 31أن  البنك الدولي يقدر حين
                                                           

 17.  الهجرة الدولية لؤليدي العاممة: نهج قائم عمى الحقوق، مكتب العمل الدولي، جنيف، ص.2010منظمة العمل الدولية،   1
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في  عبر الحدود التنقلالطمب عمى . وسيتزايد 2جنوب الصحراء يأتون من أفريقيا% منهم 77و والدتهم،
 .لمدول األفريقية الهامة أحد التحدياتهجرة المنظور. وعميه، تشكل اإلدارة الفعالة لم في المستقبل أفريقيا

هجرة الواسعة ال في البيئيةواألمنية و  والسياسيةاالقتصادية االجتماعية و والعوامل  الفقروامل تساهم ع
ساهمت في تسريع  الهيكمية التي األسباب أيضا العولمةعجمت  في أفريقيا.  وقدالتهجير القسري و 

عادة وجية، و التكنول، والتغيرات سوق العملفي  االختبلالت، بما في ذلك الهجرة عبر الحدود تدفقات ا 
 .الديموغرافية والعواملالهيكمة االقتصادية، 

 الدوافع العالمية:

 مميون 214 من أصل مبليين شخص كانوا نشطين اقتصاديا 105.4العمل الدولية أن  قدرت منظمة
  أيضا  منظمة العمل الدوليةأبرزت . 20103خارج بمدان والدتهم أو جنسيتهم في عام  شخص يعيشون

في المائة من  90ما يقرب من  سوف يمثمون لهم المرافقينأفراد العائمة مبليين( و  105.4أن هؤالء ) 
 235إلى ليصل  لمهاجرينا جماليإل العالمي هذا التقدير تم تحديث 4المهاجرين الدوليين. مجموع

في  ؤلشخاص الذين همعداد الكبيرة ل. ال تشمل هذ  األرقام األ2013لعام  5مميون في التقدير الجديد
 .متجولون مؤقتة أو أنهم هجرة حاالت

                                                           
  2010مصفوفة الهجرة الثنائية، البنك الدولي،   2

 17، ص 2010رجع السابق لمنظمة العمل الدولية، الم  3

 2المرجع نفسه، ص   4

 شعبة األمم حسب العمر والجنس.  المهاجرون - 2013الدوليين: إصدار  أعداد المهاجرين االتجاهات في (2013األمم المتحدة )  5
 http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm . مفيدة موجزةمحة لالرسم البياني  " . انظر2013سبتمبر  المتحدة لمسكان
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 العديد من البمدان نقص األيدي العاممة( بارزة في الضغوط الديموغرافية )الشيخوخة وزيادةال تزال 
نمو  إلى جانب سكان من الشبابزيادة في تعداد ال أفريقياتواجه  نفسه، المتقدمة والنامية. وفي الوقت

الكفاءات واأليدي العاممة داخل  تنقل زيادة إلى وقد أدى هذا المزيجالرسمي.  فرص العمل وندرة البطالة
ليها.منها و أفريقيا و   ا 

سيكون  2020أنه بحمول عام  دولية حديثة دراسة . تعتقدمن المتوقع أن يزداد نقص الكفاءات حدة
 40و 38ذوي المهارات العالية عمى المستوى العاممي يصل إلى ما بين   المهنيينهناك نقص في 

الذين يحتاج إليهم الدراسات العميا(  أوالجامعي التعميم العالي )من ذوي مؤهبلت  من العمال مميون 
 6." النامية العمال ذوي مؤهبلت التعميم الثانوي في االقتصادات منمميون آخرين  45 أرباب العمل  و 

 األفريقية: الهجرة مالمح

 :ما يمي يةاألفريق الهجرة التي تميز السمات الهامةتشمل 

 هيمنة هجرة األيدي العاممة والكفاءات بين األقاليم في أفريقيا 
 إقميمية معينة؛ اقتصاديةفضاءات مجموعة  انتشار تنقل الكفاءات واأليدي العاممة داخل 
 األفريقية لمعديد من البمدانتحويبلت المهاجرين األهمية االقتصادية ل 
 حركة األيدي العاممة تأنيث زيادة 
 والعداء ضد االستغبلل المهاجرين وأفراد أسرهم ية الحماية المقدمة لمعمالعدم كفا 
 التنقل اإلقميمي؛ حرية الحركة مخططات الضعف الشديد لتنفيذ 
 ؛ذات الصمة بسوق العمل البياناتوالمؤسسات و  ضعف التشريعات 

                                                           
ا بإعداد ريتشارد  2012مميارات األشخاص، يونيو  3.5معهد ماكينزي العالمي: العالم في العمل: فرص العمل، األجور، والكفاءات لن   6

ارت مادهاف، أنظر دوبس، أنو مادافكار، دومينيك بارتون/ إريك الباي، جيمس مانييكا، شارل روكسبورج، سوزان لوند، سيد
http://www.mckinsey.com/insights/employment_and_growth/the_world_at_work  

 

http://www.mckinsey.com/insights/employment_and_growth/the_world_at_work
http://www.mckinsey.com/insights/employment_and_growth/the_world_at_work
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 تنظيم تنقل األيدي العاممة والكفاءاتو بإدارة  عدم االهتمام. 

 والكفاءات أو االعتراف بالمؤهبلت ب التدريبعدم كفاية أو غيا، 

 المواهبفقدان " األفريقيين ذوي الكفاءات مما يسهم في هجرة"، 
 إليه وعدم قابميته لمتحويل. محدودية الضمان االجتماعي أو غياب الوصول 

 تهريب المهاجريناالتجار بالبشر و  حوادث زيادة. 

 األفريقية البينية رئيسية هي: الهجرة ثبلثة اتجاهات عموما تتبع تدفقات األيدي العاممة األفريقية
يطاليا، البرتغال، بريطانيا، إ القوى االستعمارية السابقة )فرنسا، تجا  الخارجية التدفقات أدنا ؛ المفصمة

وآسيا  وجهات أخرى )الواليات المتحدة األمريكية نحو عمى نحو متزايدو  اآلنولكن سبانيا وغيرها( إ
 من أوروباال سيما  إلى أفريقيا من مناطق أخرى التدفقات الثالث فهو جا (. أما االتالدول العربيةو 

 .وآسيا

في آسيا. ومع % 54.7و % في أوروبا 59ب  % مقارنة52.6 ألفريقية البينية با الهجرة نسبة تقدر
البيني  %. ويمثل التنقل65 معدل أعمى لمهجرة البينية ُيقدر بنحو جنوب الصحراء أفريقيا ذلك، لدى

المجموعة االقتصادية لدول غرب  مهاجرين في 5من أصل  4ر من أكثداخل اإلقميم( اإلقميمي )التنقل 
في % 65، و% في غرب أفريقيا80أكثر من  اإلقميم الفرعي داخل نفس التنقل نسبة أفريقيا. وتبمغ 

 .شمال أفريقيا% فقط في 20شرق أفريقيا و  % في47في وسط أفريقيا و  %50فريقي واأل الجنوب

 والزراعة،الحضري  االقتصاد غير الرسمي إلى حد كبير لهيمنة بما أن االقتصادات األفريقية تخضع
األجور، وعدم توفر انخفاض الدخل و ب تميزحاالت ت في القارة العمال المهاجرون في غالبا ما يوجدف

، عمل القاسية جداف ال، وظرو  وأماكن العمل غير المستقرة، وفرص العمل الحماية االجتماعية
غير  والنشاط في الزراعةلحسابهم أو  المهارات. ويعمل العديد من المهاجرين محافظ وانخفاض
 .الصناعة والخدمات في أعداد كبيرة، في حين يمكن وجود الرسمي
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لتي ا التجارة العابرة لمحدود زيادة في تدفقاتتواكبه  عبر الحدود لمتجار كبير دائري   هناك أيضا تنقل
 .وفرص العمل المحمي تعزز النمو

 األجانبكراهية  هجمات وتبرز التقارير انتهاكات حقوق العمل والحقوق األخرى لممهاجرين وحاالت
في  والمساواة تحديات المتعمقة بتحقيق العمل البلئقالطرد التعسفي، الو  المهاجرونالتي يتعرض لها 

 .األفريقية العديد من الدول صدق عميهاالتي  وفقا لممعاييرحماية حقوق اإلنسان المعاممة و 

 :اإلقميمي التكامل االقتصادي

حرية تحقيق التكامل االقتصادي والتنمية في أفريقيا. تضمن ركيزة أساسية ل تعتبر حرية تنقل األشخاص
 اوالتنمية االقتصادية وهي أيض لتشجيع االستثمار عند الحاجة التنقل توفر الكفاءات واأليدي العاممة

 .محمياالخدمات المنتجة لسمع و في ا التجارةوكذلك  التجارة الحرة لتوسيع سيمة عمميةو 

اعتمدت المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 
الدول العمال بين لتنقل  والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة شرق أفريقيا نظما قانونية

األعضاء، بينما أبرمت السوق المشتركة لمشرق والجنوب األفريقي والهيئة الحكومية المشتركة لمتنمية 
الدول المشاركة. وتتفاوض مجموعة تنمية  والتنفيذ من قبل عتماداال تنتظر التنقل مؤخرا اتفاقات بشأن

لممجموعات االقتصادية اإلقميمية  القانونية ذ  األطروتتفق هالجنوب األفريقي حاليا بشأن نظام جديد. 
 األعضاء في االتحاد األفريقي جميع الدول أكثر من نصف المعايير الدولية. وقد صادق مع عموما
 .الثبلث الخاصة بالعمال المهاجرين عمى األقل األساسية إحدى االتفاقياتعمى 

 الرشيدة لتنقل األيدي العاممةاإلدارة  معوقات

 اإلجراءات انتشارمن خبلل  حرية التنقل بروتوكولآليات وحقوق  تنفيذ عدمُ  عملال تنقل عيقي غالبا ما
الدولية  عمى الطرق السريعةنقاط التفتيش األمنية و  حواجز عمى الطرقوكثرة الالصارمة عمى الحدود 
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، والتجارة هجرة العمالة بين االتساقعدم و ، طرق النقل وعمى طول عمى الحدودوسوء التصرف 
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية الدول األعضاء في . وال تزال7واألمن الهجرة، ورصد اإلقميمية
عمى الرغم من أن ، الوطنية هجرة العمالةسياسة شاممة حول و  أطر استراتيجيةبغياب  تتميز األفريقية

 .هذا االتجا  سير فيت معظم البمدان

 من االنشغاالت األساسيةالتنسيق المؤسسي عف وضالثغرات في القدرات اإلرادة السياسية و يعتبر غياب 
دارتها عمى المستوى الوطني. ويزداد ذلك تفاقما بسبب ضعف أنظمة  روابطوغياب ال 8جمع البيانات وا 

الصعوبات التي والعمالة، و  سوق العملوالعوامل األساسية في مجال االقتصاد و  سياسة الهجرةبين 
 .9ضعف النظم القضائيةو ، لموصول إلى السكان المدني والمجتمع الوطنيةالعمل  مؤسساتتواجه 

حول العمالة  دقيقةمعمومات الوغياب ال األطر القانونية مواءمةوعدم  يعتبر عدم شفافية أسواق العمل
في أفريقيا. من الضروري مواءمة األطر القانونية  هجرة األيدي العاممة إدارة تواجه حادة قيودا
قوانين و ، والضمان االجتماعي، المنسق العمل متكاممة تقوم عمى ق عملأسواسياسات لضمان إيجاد وال

 المهارات.التعميم و ب وأطر متطابقة لبلعترافاالستثمار، 

 هجرة العمالة والعمال المهاجرين وشاممة عن ودقيقة موثوق بها بياناتالعائق الرئيسي في غياب يتمثل 
بعض لحركة  وتقدم، في أحسن األحوال، أساسا  با وكذلك عن أسواق العمل. تتعمق البيانات الموجودة

هناك بيانات ضئيمة أو معدومة متعمقة بكفاءات أن  في حينالتدفقات، و المخزونات  المؤشرات عمى

                                                           
 2000ل والحكومات حول إنشاء إيكواس ببل حدود ، أبوجا، وردت العوامل المذكورة أعبل  في البيان الختامي لمقمة المصغرة لرؤساء الدو    7

 . 2008وفي النهج المشترك لئليكواس بشأن الهجرة، 

 .يجعل عدم وجود مقارنة لئلحصاءات الوطنية من الصعب إجراء تحميل إقميمي استنادا إلى البيانات الوطنية  8

(، التحديات اإلقميمية لمهجرة في غرب أفريقيا، 2009الميدان االقتصادي )منتدى الساحل وغرب أفريقيا/منظمة التعاون  والتنمية في    9
 ، دراسات غرب أفريقياTrémolières Marie وجهات النظر األفريقية واألوروبية، دار الطباعة 
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 تغطية الضمان أوالمشاركة في سوق العمل، وظروف العمل، ومهاراتهم القابمة لمتوظيف و  المهاجرين
 االجتماعي.

عدم  مخاطرمواجهة ل استراتيجيةمثل وت تردي األمن البشري غير المناسب من  الهجرةغالبا ما تأتي 
، والصراعات، والتدهور البيئي. العمالة الناقصة ومعدالت وارتفاع معدالت البطالة المساواة في الدخل

أساسية  قضيةك األيدي العاممة فهم العميق لهجرةال حد منت كثيرا ما األجندة األمنية ومع ذلك، فإن
، شمولي سياسة نهجفي غياب  التحدي الرئيسيالرعاية االجتماعية. ويتمثل والتكامل اإلقميمي و  ميةلمتن

 .سوق العمل تكامل عمى حساب المخاوف األمنية ويزداد هذا التحدي حدة بسبب هيمنة

 األولوية من أجل العمل: التحديات ذات

وكذلك  التحديات ذات األولوية اباأب في أديس 2013 ديسمبر 16في  مشاورة إقميمية منعقدةحددت 
هجرة األيدي العاممة. شاركت في االجتماع مفوضية  إدارةبشأن  أفريقيا عمى نطاق لتعاونا اتجا 

ومنظمة  10اإليجاد والسادك، والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واإليكواس و االتحاد األفريقي
برنامج األمم المتحدة المشترك  االقتصادية ألفريقيا، المجنةو المنظمة الدولية لمهجرةو العمل الدولية

و الفرع اإلقميمي لمؤتمر االتحاد  األعمال التجارية ألفريقيا وكذلك منظمة المعني باإليدز واليونسكو 
المجموعات بين كافة  مشتركة تائج رئيسيةن عمى سبع اتفقت المشاورة الدولي لمنقابات العمالية.

 :االقتصادية اإلقميمية

المطموبة لمسياسات في المجال والبيانات  العمال المهاجرينظروف خصائص و  حول ندرة البيانات .1
 .االجتماعية والحمايةالقتصادي والعمل ووضع المشاريع  واالستثمار والتعميم ا

هجرة األيدي حول  غياب العام لسياسات وطنية متماسكةالخاصة بحرية التنقل و  أنظمة عدم تنفيذ .2
 .العاممة

                                                           
 ا حول الضمان االجتماعيأعد البروفيسور موريوس أوليفي، بصفته خبيرا استشاريا لبلتحاد األوروبي، تقرارا عن مبادرات السادك والسيم  10
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 أفريقيا المنتجة في عداد واألنواعاألالواسعة بين االحتياجات في مجال المهارات و  فجواتال .3
 المهاجرين لمعديد منالضمان االجتماعي الحماية االجتماعية و  غياب .4
 تعسفية ال ترتقى إلى المستوى المطموب عبلقات وظروف عمل انتشار .5
 لعملمؤسسات الدى  السياسةالمشاركة والتنسيق و  غياب القدرة .6
 .مؤسسات العملو  الجهات الفاعمة بشأن هجرة األيدي العاممة بين الحوار والتنسيقغياب  .7

 الدولي وبناء القدرات: الدعم الفني

 ديسمبر والمقترح الذي نتج عنه الدعم الكبير المقدم من منظمة العمل الدوليةفي  قيَّم التشاور الذي عقد
 هجرة األيدي العاممة. وقد تم تنفيذ إدارةحول  لماضي ألفريقياا عمى مدى العقدالمنظمة الدولية لمهجرة و 

شرق أفريقيا وغرب أفريقيا  هجرة األيدي العاممة فيبشأن  الفني وبناء القدرات مشاريع في مجال التعاون
 ثبلثية إقميمية القرن األفريقي مؤخرا. وقد جرت مشاورات منطقة وفي والمغرب العربي فريقياأل والجنوب

حول تنقل  لعمال المهاجرين ومشاوراتحول ا نقابية مشاورات ع األقاليم الفرعية فضبل عنجمي في
توسيع  منظمة العمل الدولية بشأن أرباب العمل. وتشمل الجهود األخرى مشاريع بيناأليدي العاممة 

جرين العمال المها، وأنشطة برنامج بمدا أفريقيا 12في  لمعمال المهاجرين نطاق الضمان االجتماعي
ممنظمة الدولية لمهجرة وغير ذلك. وتشمل ل موارد المهاجرين، ومراكز المحميين لمنظمة العمل الدولية

دارة هجرة األيدي العاممة  حولتدعمه المفوضية األوروبية  مشروعا كبيرا المبادرات الحالية  الحدودوا 
والمركز  منظمة العمل الدوليةع باالشتراك م المنظمة الدولية لمهجرة تنفذ  في غرب أفريقيا والتهريب

المنظمة الدولية لمهجرة و  نظمة العمل الدوليةوالعمل الذي تقوم به حاليا م الدولي لوضع سياسات الهجرة 
التي  الهجرةالبيانات والضمان االجتماعي والمبادرة اإلقميمية األخيرة إلدارة السياسات و  مع السادك حول

 .الحكومة السويسرية مويل مناإليجاد بتو  المنظمة الدولية لمهجرة تنفذها

 األفريقية: السياسة أطر

 :والتوصيات اإلقميمية األفريقية من أطر السياسات هذ  المبادرة الجديدة تتكّون
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 طالب التي ت  2014ر لعام الفق العمالة وتخفيف حدة االتحاد األفريقي لتعزيز خطة عمل
 .في أفريقيا أليدي العاممةهجرة ا وتسهيل اإلدارة الدولية في بالمساواة

 هجرة األيدي لأساسيا  الذي يكرس فصبل 2006عام ل التحاد األفريقيل سياسات الهجرة إطار
 .العاممة

  التعاون اإلقميمي إلدماجب أوصى الذي 2008لعام  لالتحاد األفريقيإطار السياسة االجتماعية 
 يدي العاممة.لبلستفادة من تنقل األ في أفريقيا برامج الضمان االجتماعي

 الدور الرئيسي التي تقر ب (2012) البينيةتعزيز التجارة األفريقية عمل االتحاد األفريقي ل خطة
تطوير لضرورية  هجرة األيدي العاممة. وتعتبر االتفاقات اإلقميمية وتنظيمحرية تنقل األشخاص ل

 .اإلقميمي هجرة األيدي العاممة عمى المستوىوتسهيل 
  هجرة األيدي العاممة عمى  تعتبر التي التحاد األفريقيون االجتماعية التابعة لالشؤ لجنة العمل و

 والتكامل اإلقميمي لمتنمية المستدامة  الصعيد اإلقميمي عامبل هاما
  ( 2013)أبريل  لالتحاد األفريقيالتابعة  والشؤون االجتماعية لمجنة العملالدورة العادية التاسعة

تنقل األيدي العاممة عمى  تعزيز" بما في ذلك والنساء شبابالتي اعتمدت ميثاق توظيف ال
مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات واإلقميمي الفرعي .  يدعو الميثاق  اإلقميميالمستويين 

 .إلى وضع خطة لمهجرة االقتصادية اإلقميمية

 أليدي هجرة اتشجيع التي تسعى إلى   لالتحاد األفريقي 2017-2014االستراتيجية  الخطة
 ."المهارات فجوة فيسد الو  لمحدود العابر العاممة لدعم االستثمار

  نوفمبر  23-22، طرابمس ،والتنمية حول الهجرة المشترك االتحاد األوروبي-إعالن أفريقيا
2006. 

  والتنقل  لمهجرةاالتحاد األوروبي  -خطة عمل الشراكة االستراتيجية المشتركة بين أفريقيا
 والتوظيف
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 لمكونات األفريقية الثالثة:ا فحص

مدورة ل وبعد ذلك إلى الجمسة العامة عمل لمخبراء إلى مجموعة تم تقديم مشروع وثيقة البرنامج
. 2014أبريل  24إلى  22ويندهوك من  التي عقدت في مجنة العمل والشؤون االجتماعيةل االستثنائية

اقتراحات  مكوناتافة مكوناته. وقد تضمنت الكو  البرنامج المقترح صحة والمدخبلت أثبتت نتائج الخبراء
 .المنقم في وثائق البرنامج بعد ذلكاالحتياجات تم إدراجها و  وفقا لموقائع نشطة البرنامجضبط أل

 البرنامج: أهداف وغايات وأنشطة

 التطمع الطويل المدى نحو تحقيق مستمدة من أفريقياإدارة األيدي العاممة في  برنامج إن أهداف وغايات
والتنمية في أفريقيا إلى جانب اإلدارة البلزمة لضمان  لتنقل األيدي العاممة من أجل التكامل نظام فعال
 .استمرارها

االستراتيجية لبلتحاد األفريقي  لخطةا تنفيذ استراتيجية البرنامج المشترك، يسهل العامةغراض وفقا لؤل
 ويحمل بلتحاد األفريقيل سات الهجرةسيا إلطار المحاور االستراتيجية . ويندرج ضمن2014-2017

الواردة في ميثاق لبلتحاد األفريقي لتوظيف الشباب والنساء وخطة العمل  اإلجراءات ذات األولوية
 شراكة في االعتبار (. ويأخذ2014في سبتمبر ) التي سيتم اعتمادها  والشاممة لمقضاء عمى الفقر

العمال  ة. ويستجيب المشروع أيضا الحتياجات وشواغلوالهجر  التنقلاالتحاد األوروبي حول  -أفريقيا 
 .منظماتهموأسرهم و  المهاجرين

 عمى مدى ومستداما متماسكا يتطمب جهدا أهدافه أن تحقيقب لمدة أربع سنوات البرنامج األوليقر 
السابقة والحالية  من خبلل االعتماد عمى التدخبلت إضافية قيمة سنوات عديدة أخرى. ويمثل البرنامج

تمامها وهو بمثابة أساس  (2024-2014)  10وفقا لخطة عمل واجادوجو + طويمة المدى تدخبلتل وا 
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، والدعوة، الخدمات االستشارية والتدريب جنبا إلى جنب مع المعرفة تقاسم المشروع عمى إجراءات تركز
 اعمين في المجالالحكومات والفتعبئة المجموعات االقتصادية اإلقميمية و  إلى وتقديم المساعدة الفنية

التنمية عمى التكامل و  في لتعزيز التقدم الرأي العامالقطاع الخاص و و ، والمجتمع المدني االقتصادي
 المستوى اإلقميمي.

إدارة هجرة األول حول  رئيسيين يكمل بعضهما البعض: العنصر جزأينحول  منطقيا يتمحور البرنامج
النتائج األهداف و  وتشملالسياسة. و  لمقانون العمميالتنفيذ العنصر الثاني حول و  األيدي العاممة

 :ما يميالمتوقعة  المحددة

 هجرة وتنقل األيدي العاممة في أفريقيا:تنظيم إدارة و  تعزيز .1

دراجها في القوانين  الدولية الرئيسية حول التصديق عمى المعاييرزيادة  1.1 هجرة األيدي العاممة وا 
 الوطنية

 منظمة العمل دارة هجرة األيدي العاممة: اتفاقيتي الرئيسية إل ليةالمعايير الدو  التصديق عمى
واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع   C-143و C-97 الدولية بشأن العمال المهاجرين رقم

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعايير العمل واتفاقيات منظمة العمل لمعمال المهاجرين رقم 
C-87وC-181  و C-189 تفاقيتي منظمة العمل الدولية لمضمان االجتماعي رقمواC-102 

 .C-118و

 .إدراج المعايير الدولية الرئيسية حول هجرة األيدي العاممة في القوانين المحمية 

 سياسة وطنيةاعتماد المجموعات االقتصادية اإلقميمية و  في حرية التنقل أنظمة تنفيذ 2.1

 ينية حول حرية التنقل واعتمادها من قبل الدول التصديق عمى تشريعات وطنية تمك زيادة
 األعضاء في المجموعات االقتصادية اإلقميمية

 الهجرة حول  أطر السياسات الوطنية أو تعزيز وضع. 
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 المجموعات بين المجموعات االقتصادية اإلقميمية و  في قوانين العمل مواءمة إحراز التقدم في
 .االقتصادية اإلقميمية

 في إدارة هجرة األيدي العاممة والشركاء االجتماعيينؤسسات العمل م توسيع مشاركة 3.1

 نشاء إدارة ه مسؤوليات وزارات العمل/العمالة في وأنشطة توسيع أدوار جرة األيدي العاممة وا 
 مؤسسات العملداخل مراكز أو وحدات االتصال 

 قدرات  ممة وتعزيزتوسيع مشاركة المنظمات االجتماعية الشريكة المعنية بهجرة األيدي العا
 مؤسسات العمل وتدريبها

 والقارةوالتنسيق عمى مستويات الوطن والمجموعات االقتصادية اإلقميمية  حوار السياسة الثالثي 4.1

 هجرة األيدي العاممة التي تم وضعها في البمدان  الوطنية حول آليات السياسة واإلدارة الثبلثية
 المعنية

 هجرة األيدي ية الثبلثية لممجموعات االقتصادية اإلقميمية حول التنسيقالتشاورية و  المنتديات
 العاممة المنشأة أو المعززة

  تنسيقية ثبلثية لبلتحاد األفريقي حول هجرة  األيدي العاممة ذات صبلت مع  –هيئة تشاورية
 آليات/منتديات المجموعات االقتصادية اإلقميمية.

 

 مقانون والسياسةلالتنفيذ التشغيمي  .2

 معايير العملالتطبيق الفعال ل مع لممهاجرين لعمل البلئقا 1.2

 عملي األماكن التي التي تغطي الصحة المهنيةو والسبلمة  معايير العمل الدولية تطبيق زيادة 
 .المهاجرونفيها 

 المهاجرون حيث يتركزفتيش العمل توسيع القدرة عمى ت. 

 دان مختارةبم وكراهية األجانب في لمكافحة التمييز خطط عمل وطنية. 
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 لممهاجرين الضمان االجتماعي تغطيةتوسيع نطاق  2.2

 قميمية وثنائية و  أحادية اتخاذ تدابير وقابميته لمتحويل لمعمال  تغطية الضمان االجتماعي لتوسيعا 
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية تنفيذالتوظيف إلى جانب توسيع المنشأ و  في بمدان المهاجرين
 ذات الصمة

 الضمان االجتماعي عمى مستوى المجموعات االقتصادية في مجال  تعاونأطر لم وضع
 مجموعات اقتصادية إقميمية معينة في لمهاجرينعمى ا اإلقميمية تنطبق

 مؤهالتاالعتراف بالوزيادة  نقص المهاراتمعالجة  3.2

 عتماد؛الجهات اإلقميمية والوطنية المعنية بالتعميم/التدريب واال بين عمميات تشاورية إطبلق 

 لمعالجة عدم المهني وذلك الفني و تحديث وتوسيع التعميم والتدريب عمى الصعيدين االلتزام ب
 .التطابق بين المهارات والتعميم

 أو معترف بها من قبل الجميع  تحديد عمميات الحصول عمى مؤهبلت مهنية موحدة/مطابقة
 الخبرةوكذلك في مجال التدريب و 

 داري من  ة من قبل المجموعات االقتصادية اإلقميمية والتشريعات الوطنيةاعتماد تدابير سياسية وا 
 .التدريبو  المؤهبلت أجل  تنفيذ معايير موحدة بخصوص

 االحتياجات االتجاهات و ب والتنبؤ العمل واحتياجات المهارات الحاليةحول  تجريبية توفير بيانات
 .المستقبمية

 لسوق العمل وهجرة األيدي العاممةقارنة بيانات ذات صمة وقابمة لممتوفير واستخدام  4.2

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية المؤسسات الوطنية ذات الصمة و  تعزيز قدرات 
  البيانات المتعمقة بالهجرةوتحميل  جمععمى 

 هجرة األيدي العاممة والتوسع في استخدام ومؤشرات اإلحصائية زيادة استخدام المعايير الدولية 
 .المجموعات االقتصادية اإلقميمية وفيما بينها البيانات داخل بادلمؤشرات مشتركة وت

 والمجموعات االقتصادية اإلقميمية؛الوطنية  والتنسيق بين المؤسسات البيانات تبادل 
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 جراء بحوث ودراساتهجرة األيدي العاممة سوق العمل و  قواعد بياناتب ربط البيانات  وا 
والتكامل اإلقميمي هجرة األيدي العاممة وحرية التنقل  جوانب محددة لمتفاعل بينحول  مواضيعية
 .والتنمية

 وأدوارها: الجهات الفاعمة

جنبا إلى  مفوضية االتحاد األفريقي تحت قيادة من قبل مجموعة من الشركاء األولي المشروع يتم تنفيذ
 ا.فريقيأل لمهجرة والمجنة االقتصاديةوالمنظمة الدولية العمل الدولية  مع منظمة جنب

بالتشاور مع المجموعات ، لممشروعالمنظور السياسي و  رؤية الشاممةتقدم مفوضية االتحاد األفريقي ال
اإلشراف  هي المسؤولة عنف اإلقميمية المعنية ومشاركتها. أما منظمة العمل الدولية االقتصادية

المنظمة  القيادة. وتساهم باعتبارها وكالة مشتركة فيالدعم التشغيمي والتوجيه و  المفاهيمي والفني العام
دارة الهجرة مجاالت المعرفة والخبرة فيب الدولية لمهجرة مكاتبها  وتمزمبرنامج لا وعمميات سياسات وا 

 والخدمات االستشارية في والموارد المعرفية الخبراتب المجنة االقتصادية ألفريقيا الميدانية، بينما تسماهم
في المشاركة الرئيسية  ر المجموعات االقتصادية اإلقميميةذات الصمة. وتعتب المجاالت المواضيعية

 التنسيق واإلدارة بشكل عام. وكذلك في البرنامج أنشطة

 أصحاب المصمحة:

والمهاجرين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ألفريقيا و  االقتصادية الجهات الفاعمةإن 
حرية أصحاب المصمحة في هم المستفيدون و  طقةالمن وشعوب منظمات المهاجرين وكذلكأسرهم و 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية  هم المباشرون في هذا البرنامج والهجرة. وأصحاب المصمحة التنقل
 المدني ذات الصمة ومنظمات المجتمع الوطنية المؤسسات الحكوميةو  والمؤسسات االجتماعية الشريكة

 .والقطاع الخاص المعنية؛
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 الرصد:واالتصاالت و وع إدارة المشر 

تنسيق البرنامج التوجيه  الحكم الرشيد. وسيقدم مجمس ضماندارة من شأن إنشاء هيكل لمحكم واإل
المشروع بتنسيق وتنفيذ األنشطة.  حدة المعنية بدعم، ستقوم الو واإلشراف العام. وعمى المستوى العممي

ربع )االتحاد لموكاالت المتعاونة األين والمالي والفنيين أعضاؤها الموظفين اإلداريين وسوف يشمل
وسيضم فريق والمجنة االقتصادية ألفريقيا(.  المنظمة الدولية لمهجرة، األفريقي، منظمة العمل الدولية

 مجموعة اقتصادية إقميمية. العمل موظفا معنيا بالهجرة من كل

األوسع. مصمحة والجمهور لدى أصحاب ال ستسمم االستراتيجية الدعائية بإطبلق برنامج توعية مناسب
تقييم نصف  البرنامج. وسيتم إجراء من قبل الفريق المعني بتنسيق وتقييم دائمين وسيتم إجراء متابعة

األهداف، بينما سُيجَرى  التقدم المحرز نحو تحقيق وتحميل، األنشطة المنفذةنجاح و أداء مرحمي ألهمية و 
 .نجاحها امج ودرجةتحقيق أهداف المشروع/البرن لتحميل تقييم نهائي

 :الخالصة 

إسهاما كبيرا في التطوير المحتمل لميد العاممة وتنقل  أربع سنواتالذي مدته  األولي سيسهم البرنامج
 .هجرة األيدي العاممةل اإلدارة الفعالة ودعم من خبلل تشجيع في أفريقيا الكفاءات 
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 :السياق أوال:

التنمية تحقيق عمل بشأن العمالة والقضاء عمى الفقر و العبلن وخطة اإلاالتحاد األفريقي زعماء اعتمد 
يومي  و، بوركينا فاسو،جادوجفي واالمنعقدة  الشاممة خبلل القمة االستثنائية لرؤساء الدول والحكومات

 .2014سبتمبر  7و 6

ا ملتعزيز تنفيذه شراكات بين القطاعين العام والخاصإلى إقامة كل من اإلعبلن وخطة العمل يدعو 
رئيسية ذات ستة مجاالت إلى  10زائد  وجادو واجسياسات خطة  ستندتو . عمى جميع المستويات

 :االجتماعية في العقد المقبل العمل والعمالة والحمايةباللتزام حول ااألولوية 

 القيادة السياسية، المساءلة والحكم الرشيد؛ .أ 
 عمالة الشباب والمرأة .ب 
 الحماية االجتماعية واإلنتاجية من أجل النمو المستدام والشامل .ج 
 مؤسسات سوق عمل تؤدي وظائفها بشكل جيد وتكون شاممة لمجميع؛ .د 
 هجرة القوة العاممة والتكامل االقتصادي اإلقميمي .ه 
 الشراكة وتعبئة الموارد. .و 

 األفريقي تحاداالالتعاون مع عمى أنه  بEX.CL/Dec.648(XIX)  الشباب والنساء عمالة وينص ميثاق
بتشجيع القطاع الخاص  لمفوضية االتحاد األفريقي الدعوة من أجل تعزيز التزامصحاب العمل، ينبغي أل

والقضاء عمى حول العمالة  وجادو واج تكرس خطة عملمنظور أوسع، والنساء . ومن الشباب  عمالة
الشراكة   مموضوع االستراتيجيل 6 مجالها ذي األولوية الرئيسي رقمالتنمية الشاممة تحقيق الفقر و 

ميع المستويات، عمى جتعزيز شراكات بين القطاعين العام والخاص . وتهدف إلى  إقامة/"وتعبئة الموارد
  .شركاتبما في ذلك خطط المسؤولية االجتماعية لم

مشراكة بين القطاعين العام واضم لقوم عمى إطار نهجا منظما ي الجديدة تنفيذالتتطمب استراتيجية 
من . وهذا اإلطار موجه نحو العمل و التنمية الشاممةفرص العمل وتحقيق خمق  بشأنوالخاص 
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مصممة العام شراكات بين القطاعين عمى إقامة  لدول األعضاءأداة لحفز اكون بمثابة ين أالمفترض 
 .تعكس مجموعة من اإلجراءات المشتركة في جميع أنحاء أفريقياحسب الحاجات الوطنية و 

مفوضية االتحاد بالتعاون مع Business Africa (201311 )ا مؤسسةأجرتهتبرز دراسة استقصائية 
م والخاص. شراكات بين القطاعين العاواستعداد  لبلنخراط في  تهاهتمام القطاع الخاص وخبر األفريقي 

جراءوغيرها  منظمة العمل الدوليةتمتمك عمى الصعيد العالمي، و  ات من المنظمات الدولية سياسة وا 
الدوليين في اإلنمائيين شركاء الويشارك عدد من محددة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

، مؤسسة نك الدوليالب: من خبلل تدخبلت محددة والخاص  تعزيز الشراكات بين القطاعين العام
الدولية لمواليات  لتنميةاوكالة  ،الدولية الدولية، الوكالة الكندية لمتنميةالتمويل الدولية، إدارة التنمية 

وغيرها.  دعا كل من أجندة  البنك اإلسبلمي لمتنمية والمؤسسات، واالتحاد األوروبيالمتحدة األمريكية، 
النمو القائم  دعمإلى سان الرفيع المستوى حول فعالية المعونة بو ومنتدى  2015التنمية العالمية لما بعد 

 .القطاع الخاص وتطوير الشراكة مع القطاع الخاصعمى 

  إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خمق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاممةيعتمد 
 حولفريقي تحاد األمن سياسات اال وغير  2014لعام  وجادوجالت زر والتكامل بين إعبلن وا عمى أوجه 

المهني  عمى الصعيدين التدريبالصناعية، والتعميم و  الوظائفمن أجل التنمية الزراعية والتصنيع 
 ني، والتجارة، والتمويل الصغير، والحكم المحمي، وتطوير البنية التحتية، الخ فوال

والخاص بشأن خمق فرص العمل فئات تدخالت/برامج إطار الشراكة بين القطاعين العام ثانيا: 
 :وتحقيق التنمية الشاممة

مشراكة بين وضع أطرها الوطنية ل برامج إلرشاد الدول األعضاء في/ التوخى سبع فئات من التدخبلتيُ 
خبلل تحديد البرامج من  القطاعين العام والخاص بشأن خمق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاممة

 .وطنيسياقها البواألنشطة ذات الصمة 

                                                           
11

حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل عمالة الشباب والنساء في  Business Africaدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة   
 بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي 2013عام 
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 االنتقال من المدرسة إلى العمل/البرامج المؤهمة لمعمل .1

الرئيسية النتقال صغار الخريجين من  نكساتإحدى النقص الخبرة باعتبار  عمى تم تسميط الضوء 
عمى التغمب عمى العقبات التي تحول دون  بدء التوظيف تدابيرأن تساعد يمكن . و إلى العملالمدرسة 

إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص عمى برامج االنتقال من المدرسة توظيف الشباب. وسيعتمد 
 :خطط المؤسسيةال، بما في ذلك إلى العمل والقابمية لمتوظيف التالية

من خبلل الشركات لعمل إلدماج الشباب في أثناء ا متدريب والتممذة والتدريببرامج ل وضع .أ 
 اإللحاق الصناعي.

قامة و المناهج  توافق أفضل بين ب لضمانالتعميم والتدري نظم إصبلح .ب  احتياجات سوق العمل وا 
إلعداد الشباب عمى الصعيدين المهني والفني  التدريبو  والتعميم /تعاون بين القطاع الخاصال

 لعالم العمل؛ 
جراء  المهارات/السموك: توقعات ةيمهنتقديم المشورة التفعيل معمومات سوق العمل لدعم  .ج  وا 

 وما إلى ذلك؛  في المهارات ثغرات والفوائضاللتحديد دراسات استقصائية 
 تنسيب الشباب والنساء  حوافز مالية واجتماعية لتعزيزتوفير  .د 
 ،والمجموعات االقتصادية اإلقميميةومفوضية االتحاد األفريقي  بالتعاون مع القطاع الخاص  .ه 

 في أفريقيا "مبادرة مهارات لسوق العملوضع   لعمل عمىا
الرسمي والقطاع  في االقتصاد غيرالعتراف والتحقق/اعتماد اكتساب المهارات برامج ا تنفيذ .و 

 الريفي.
 

 برامج إعداد المشاريع  .2

العامة التي  ئلداراتلخمق فرص العمل.  وينبغي لأمر بالغ األهمية تها سهولة إنشاء المشاريع وتنميإن 
مقطاع القدرة التنافسية ل يتها ودعمعمى إدارة إنتاجتها تؤثر عمى األداء أو القطاع الخاص تطوير قدر 

 .تحفيز روح المبادرة المحميةالمحمية  السمطات . ويجب عمىالخاص
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لتشجيع  أحكام محددةووضع  بيئة األعمال ومناخ االستثمارتحسين اتخاذ التدابير البلزمة ل .أ 
 ؛ عمى مباشرة األعمال الحرة النساءالشباب و 

لمشاريع ايا واالئتمان بأسعار معقولة وخاصة سهيل الحصول عمى رأس المال والتكنولوجت .ب 
 والزراعة الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر 

مبادرات التوجيه لدعم اتخاذ لشباب النساء و لمباشرة األعمال الحرة من قبل اانشاء حاضنات  .ج 
 النساء  ممارسة األعمال الرحة من قبل الشباب

الرئيسية المعنية باإلنتاجية مؤهمة لوضع  ت العامةتخاذ اإلجراءات البلزمة لجعل اإلداراا .د 
 ؛ المشاريع والقدرة التنافسية

 شامل؛ المستدام و التنافس القادرة عمى التعزيز الحوار االجتماعي واإلنتاجية لتعزيز التصنيع  .ه 
 األسواقضمان وصول مؤسسات الشباب والنساء إلى تخاذ التدابير البلزمة لا .و 
القطاع بما يضمن مشاركة  لتكامل اإلقميمي والتجارة األفريقية البينيةتدابير لتعزيز االاتخاذ  .ز 

 حوارالالتكامل االقتصادي اإلقميمي من خبلل حول الخاص والشركاء االجتماعيين في الحوار 
فعال لؤلطر القانونية لتنسيق الحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل المواءمة وا

 وغير ذلك. مالة، والضرائبالعمل والعذات الصمة ب
، بما في عمال الريفيةالزراعة واأل تنمية تدابير لحفز القطاع الخاص عمى االستثمار فيالاتخاذ  .ح 

 ذلك تجهيز المنتجات الزراعية والوصول إلى قنوات التوزيع وتطوير المهارات والتأمين وغير
 ذلك؛

بيئة األعمال و الستثمار في المناخ افي مجال قطاع الخاص مراجعة متبادلة بين أقران ال إجراء .ط 
 في بمدان مختارة 

 

 برامج التمكين  .3

الشباب والنساء وذوي وخاصة  دعم قدرات الفئات السكانية المحرومة تهدف برامج التمكين إلى
 ها.واالستفادة منفي عممية التنمية والمشاركة آرائهم تعبير عن عمى الاالحتياجات الخاصة 

 الشباب والنساءأصحاب المبادرات من رات مها تجديدالستثمار في ا .أ 
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الشباب والنساء والتعاقد من الباطن صحاب المشاريع من تخصيص نسبة من المشتريات أل .ب 
 معهم.

 الفرص وحماية حقوق المرأة في العمل أمام تعزيز المساواة  .ج 
 دعم عمالة المعاقين .د 
قامة شراكات معهاالنساء و رابطات أعمال  دعم .ه   الشباب وا 
منظمات أصحاب العمل، بما في النساء في الشباب و كة أصحاب المشاريع من مشار تشجيع  .و 

 ذلك المجالس والمجان 
 

 برامج التمويل الشاممة  .4

أسواق رأس أوجه القصور في والتمويل الصغير ضرورية لمتغمب عمى  الشامل استراتيجيات التمويلإن 
ضمن خدمات أكثر ات تاستراتيجي عوض يجب عمى شركات التأمين النظر في. و المال وآليات اإلقصاء

شمولية من خبلل االستجابة الحتياجات التغطية التأمينية لبلقتصاد غير الرسمي والمشاريع الريفية 
 .الصغيرة، واالستثمار في فهم أفضل الحتياجات التغطية التأمينية لهذ  المشاريع

 تعزيز سياسات ومؤسسات التمويل الصغير  .أ 
أصحاب  نشاء صناديق خاصة إلقراض النساء والشباببإع الخاص مؤسسات تمويل القطاقيام  .ب 

 بأسعار فائدة معقولة المشاريع 
 تسهيل التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل الصغير  .ج 
من خبلل  تمويل خمق فرص العملإشراك مؤسسات الضمان االجتماعي وصناديق التقاعد في  .د 

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ا لدعم وذلك ائتمان بأسعار معقولة وتنافسية وضع برامج
 مشباب والنساء؛ واألعمال التجارية لوالمتناهية الصغر 

 خدمات التأمين لبلقتصاد غير الرسمي والمشاريع الريفية وضع  .ه 
 

 برامج دعم االنتقال من المشاريع غير الرسمية إلى المشاريع الرسمية  .5
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. سواق العمل األفريقية، وال سيما في المناطق الحضريةألة السمة الرئيسية هي العمالة الناقصة الهائمإن 
رسمي الفئة الشباب والنساء في االقتصاد غير البينما ُيعتبر  ،في المتوسط %70تقدر بأكثر من و 

االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية ، ينبغي لمدول  12تمشيا مع سياساتاألكثر تعرضا منها. و 
باعتبار ذلك ، الرسميفي االقتصاد  ةغير الرسمي اتجريئة لدمج المؤسس األعضاء أن تتخذ تدابير

 .جزءا أساسيا ال يتجزأ من القطاع الخاص

 المحمية  المشاريع الحرةتحفيز الشراكات من أجل تنمية  .أ 
 الشباب والنساء في المجالس المحمية  من ضمان تمثيل أصحاب المشاريع .ب 
متعددة الجنسيات المشركات لمسمة العرض والطمب سالمشاريع الحرة المحمية في السوق/ دمج .ج 

 والشركات الكبرى لتعزيز وصولها إلى األسواق 
 المحمية  األعمال الحرةتنمية لدعم بناء القدرات  .د 
 القطاع الخاص في شراكات متعمقة بالزراعة  دمجتعزيز الجهود الرامية إلى  .ه 

 

 حرة المحميةبرامج المسؤولية االجتماعية لمشركات وتطوير األعمال ال .6
 

 متوظيف في المسؤولية االجتماعية لمشركات لالشباب والنساء قابمية دمج  .أ 
 متعددة الجنسيات واألجنبية في تنمية المهاراتالالشركات ضرورة أن تستثمر  .ب 
 خاصة في المناطق الريفية و التحتية االجتماعية  يةاالستثمار في حماية البيئة والبن .ج 
جراءات المواطن يةبالشباالقيادات االستثمار في  .د   ةوالنسائية وا 
 وحشد التأييدفي أنشطة الدعوة  التجارية الشباب والنساء بشأن األعمال مخاوف دمج .ه 
 دعم الضمان االجتماعي والشفافية المالية والحد من الخسائر الضريبية لمشركات  .و 

                                                           
12

 EX.CL/Dec.540 (XVI)برنامج النهوض باالقتصاد غير الرسمي  -  

 EX.CL/Dec.540 (XVI)لحماية االجتماعية لبلقتصاد الريفي والعمال الريفيين، خطة ا -   
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 فيروس نقص المناعة منتجة لمحد من تأثيرالصحية و الاالستثمار في القوى العاممة  .ز 
اإليدز والسل والمبلريا واألمراض المعدية األخرى، واألمراض غير المعدية، والصحة البشرية/

 وغير ذلك اإلنجابية، والكحول والتبغ والمخدرات غير المشروعة
 الشفافية وتبسيط إجراءات قبول المنقولين داخل الشركاترساء إ .ح 

 

 برامج الترويج واالتصاالت  .7

إجراء أنشطة بومفوضية االتحاد األفريقي Business Africa ؤسسة ستقوم معمى المستوى القاري، 
من األفريقيين  ستهدف الشركاءحول إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تاتصاالت وترويج 

، بما في ذلك مجتمعات األعمال والشركاء ينالقطاعين العام والخاص فضبل عن الشركاء غير األفريقي
 .أخرى من العالم مناطق مناالجتماعيين 

محكومات ومنظمات القطاع الخاص والشركاء االجتماعيين العمل معا ينبغي لعمى المستوى الوطني، 
لمشراكة  لوطنيةاطر األوتسهيل تنفيذها من خبلل الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لتعزيز إطار

 بين القطاعين العام والخاص.

حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص اء قاعدة بيانات إنشينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي 
الذين أقاموا شركات بين القطاعين العام والخاص القدرات مع الشركاء /وتنظيم حمقات عمل لبناء الوعي

 لمساعدة اإلنمائية في مجال اسياستهم في إطار 

 :التنفيذ: رابعا

 ص بشأن خمق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاممةإطار الشراكة بين القطاعين العام والخا سيتم تنفيذ
برام أطر وطنية مشتركة األدوار والمسؤوليات، بما في ذلك في . وينبغي تحديد من خبلل المفاوضات وا 

السمطات المحمية والقطاع الخاص يشمل المجاالت واألنشطة المشتركة، بين السمطات العامة، بما 
المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعمة من غير والنقابات ومنظمات المجتمع المدني و 

 . يجب أن يشملمبرلمانات أدوار مهمة في وضع سياسات العمالة القائمة عمى الحقوق. وسيكون لالدول
الوزارات  إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خمق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاممة
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لقطاع ا لتمثيلني والمالية فالمهني والعمى الصعيدين لعمل والتعميم والتدريب المسؤولة عن التوظيف وا
القطاع الخاص من قبل منظمات . وينبغي تمثيل الوزارات األخرى ذات الصمة. ويمكن إشراك العام

 .النقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية. ويمكن إشراك أرباب العمل األكثر تمثيبل

 :الرصد والتقييم :مساخا

اتخاذ إجراءات . غير أنه سيتم 2014واجادوجو  آلية متابعةإلى  ستند عممية رصد وتقييم هذا اإلطارت
إلى قدم تقارير متابعة ستُ . و متابعة مشتركة بين القطاعين العام والخاص عمى المستويين الوطني والقاري

 التدريبالتعميم و عمال ومناخ االستثمار وتحسين أجهزة االتحاد األفريقي ذات الصمة لتحسين بيئة األ
 ...لخاني، فالمهني وال عمى الصعيدين

 
 ننننننن
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