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 جتماع األول لمجنة الفنية المتخصصةتقرير اال
 العمالةلعمل و وا لمتنمية االجتماعية
 0202أبريل  02-02أديس أبابا، إثيوبيا 

 

لمتنمية  المتخصصة الفنيةاالتحاد األفريقي  لمجنة الوزاري األول االجتماع عقد -1
 وكان. 2015 أبريل 24إلى  20 من إثيوبيا أبابا، أديس االجتماعية والعمل والعمالة في

 ." الحماية االجتماعية من أجل التنمية الشاممة" ىو المؤتمر موضوع
لمجنة الفنية  قطاعي عبر الحاسمة المتعمقة بالموضوع القضايا االجتماع ناقش -2

 .بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة وكذلك المسائل الحاسمة المتعمقة المتخصصة
 أنغوال، الجزائر،: األفريقي االتحاد في األعضاء التالية الدول ممثمو االجتماع حضر -3

 الكونغو، القمر، جزر تشاد، الكاميرون، بوروندي، فاسو، بوركينا بوتسوانا، بنين،
 كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، إثيوبيا، إرتريا، مصر، الديمقراطية، الكونغو جميورية
 النيجر، ناميبيا، بيق،موزم موريشيوس، موريتانيا، مالي، مالوي، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو،
 جنوب سيراليون، سيشيل، السنغال، ، الصحراوية العربية الجميورية رواندا، نيجيريا،
 إلى جانب وزيمبابوي زامبيا أوغندا، تونس، توغو، تنزانيا، سوازيالند، السودان، أفريقيا،
 تحدةالم األمم ووكاالت اإلقميمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد أجيزة

، األعمال التجارية األفريقيةو  ،منظمة الوحدة النقابية األفريقية) االجتماعيين والشركاء
 غيرو  الحكومية، كما حضرت المنظمات ،(أفريقيا-واالتحاد الدولي لنقابات العمال

 .وفمسطين واليند والمكسيك البرازيل حكومات مثمووم المتعاونون والشركاء الحكومية
لمتنمية االجتماعية والعمل المجنة الفنية المتخصصة  واعد إجراءاتق االجتماع اعتمد -4

باإلضافة إلى  القانونية والشؤون حاليا إلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدلأو  والعمالة
 بع الثالثي لمجنة الفنية المتخصصة.اأحكام الط
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 :الرئيسية النتائج يمي فيما -5
 

 التنمية االجتماعية
 :يمي ما الوزراء قرر سياسة االجتماعية،بحثيم تنفيذ إطار ال في -6

 والضمان االجتماعية الحماية في الحقوق عمى القائم النيج متابعة (1
 تترك ال التي الشاممة التنمية تحقيق إلى ييدف والذي لمواطنييم االجتماعي

 بميثاق رفقةالم مالئمةال والسياسية القانونية األطر خالل من وراءىا،يا شئ
 .والشعوب اإلنسان لحقوق ياإلفريق االتحاد

 2063 أجندة تنفيذعممية  في في المشاركة الكاممة السياسية اإلرادة تعزيز  (2
 والعمالة؛ والعمل االجتماعية بالتنميةاألمر  يتعمق حيث لالتحاد األفريقي

 مدولةل سياسيةال رؤيةالو  الجازم االعتقاد خالل من االجتماعية حمايةال دفع  (3
 والدولة المواطنين بين العالقات في الزاوية حجر باعتبارىا والمقبولة

 االجتماعي؛ العقدب اإليي المشارو 
 عززي مضاعف تأثير عمى لمحصول االجتماعية الحماية في االستثمار  (4

 فرص توفيرو  الشامل االقتصادي والنمو المستدامة االجتماعية التنمية
 لمينيا االندماج وتحسين المحمية، األسواق في والتوسع العمل،

 واالقتصادي؛
 كأصحاب ،(والمزايا الخدمات) االجتماعية الحماية من المستفيدين اعتراف  (5

 الحماية خدمات ورصد وتنفيذ تصميم في لممشاركة فاعمين ومواطنين حقوق
 .االجتماعية
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 فريقيا، قررأ في األطفال زواج إلنياء األفريقي االتحاد لحممة بحثيم في -7
 ما يمي: وزراءال
ينبغي . و الفوري التنفيذ حممة من األفريقي الموحد الموقف مشروع داعتما (1

 المؤتمر تقريرفي لإلدماج  وتقدميا لمتنفيذ عمل خطة تضع أن لممفوضية
 أفريقيا؛ في األطفال زواج إنياء في عمميةعن التقدم المحرز  السنتين لفترة
 و
 طفال.رية لزواج األذحث الدول األعضاء عمى معالجة األسباب الج (2

في بحثيم لتنفيذ إطار سياسة االتحاد األفريقي وخطة العمل بشأن المسنين،  -8
 :ما يميقرر الوزراء 

 إلىفيما بعد  وتقديمو المسنين حقوقب المتعمق البروتوكول مشروع اعتماد (1
 الرصد إطار عن فضال القانونية، والشؤون معدلل المجنة الفنية المتخصصة

 العمل؛ لخطة والتقييم
 البروتوكول أحكام مع يتماشى بما العمل خطة يحتنق (2

 منظومة اإلعاقة لالتحاد األفريقي وقرروا ما يمي:بحث الوزراء تنفيذ  -9
 التعديالت مع التأىيل إلعادة األفريقي المعيد ىيكل استبدال عمى الموافقة (1

نشاءه كعنصر  المقترحة،  األفريقي التحادل لمنظومة اإلعاقة مؤسسيوا 
 لديو لن يكون أنو أساس عمى ،"االفريقي التحادل اإلعاقة دمعي" اسم وتحت

 .المنحل لمعيد األفريقي إلعادة التأىيلإلى ا نتماءا
 في المعيد األفريقي إلعادة التأىيل عمى دفع اسابق األعضاء الدول حث  (2

 جميع لتصفية ممحة كمسألة لمعيدفي ا مساىمات متأخرات٪ 30
 .المعيد امميعل والمستحقة المعمقة االلتزامات
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 العمل والعمالة

مخمس سنوات األولى لتنفيذ اإلعالن ل ولوياتاألبحث مشروع برنامج في  -10
قرر  ،وخطة العمل حول العمالة والقضاء عمى الفقر وتحقيق التنمية الشاممة

 الوزراء ما يمي:
 ،تنفيذهبتعجيل الاعتماد البرنامج مع التعديالت و  (1
لتنفيذ في الخطة العشرية  وات األولىمخمس سنل ولوياتاألبرنامج إدماج  (2

 لالتحاد األفريقي، 2063أجندة 
 اعتمد الوزراء الوثائق التالية: -11

المبادرة الخاصة حول الحماية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة  (1
 والمتوسطة،

 خدم المنازل،بالمبادرة الخاصة  (2
وضوع االتحاد وضع المرأة في أسواق العمل األفريقية كمساىمة في م برنامج حولال (3

 ،"ألفريقيا"2063 نحو أجندة النيوض بيا: "عام تمكين المرأة و 2015األفريقي لعام 
في البرنامج األفريقي الشامل  الوثيقة حول إدماج خطة الحماية االجتماعية (4

 ،لمتنمية الزراعية
- 
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 :مقدمة

والعمل والعمالة متنمية االجتماعية لاألول لمجنة الفنية المتخصصة وزاري جتماع الالعقد ا .1
 موضوع المؤتمر ىوقد كان . و 2015أبريل  24و 23يومي ثيوبيا إفي أديس أبابا، 

 ."الحماية االجتماعية من أجل التنمية الشاممة"
 

 :الحضور

 الجزائر،  التالية: وفود الدول األعضاء في االتحاد األفريقيوزاري جتماع الالا حضر .2
 الكونغو، جزر القمر، تشاد، الكاميرون، بوروندي، فاسو، بوركينا بوتسوانا،بنين، أنجوال، 
 ليسوتو، كينيا،ثيوبيا، غانا، غينيا، إيا، رتر إمصر، الكونغو الديمقراطية،  جميورية
 نيجيريا، النيجر، ناميبيا، موزمبيق، موريشيوس، موريتانيا، مالي، مالوي،ليبيا، ليبيريا، 

 السنغال، سيشل، سيراليون، جنوب العربية الصحراوية الديمقراطية،رواندا، الجميورية 
 .زيمبابويوغندا، زامبيا و أ تونس، توجو، تنزانيا،سوازيالند،  أفريقيا، السودان،

 قميميةإلممثمو أجيزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية ا أيضا حضر االجتماع .3
)منظمة الوحدة النقابية األفريقية، منظمة  نو والشركاء االجتماعي )اإليكواس، الكوميسا،(،

ووكاالت األمم  أفريقيا(،-األعمال التجارية األفريقية، االتحاد الدولي لنقابات العمال
)منظمة العمل الدولية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إدارة الشؤون االقتصادية  المتحدة

، مكتب األمم المتحدة لتنسيق لمسكان ألمم المتحدةاواالجتماعية لألمم المتحدة، صندوق 
منظمة المتحدة المشترك المعني باأليدز، المساعدة اإلنسانية، اليونيسيف، برنامج األمم ال
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان   الدولية لميجرة، منظمة األغذية والزراعة

منظمات حكومية مشتركة )البنك األفريقي لمتنمية، جامعة الدول العربية( و  االقتصادي(
الحكومات  ووممثم ني وشركاء التعاونومنظمات المجتمع المد حكوميةغير منظمات و 

 .: البرازيل، المكسيك، اليند وفمسطينغير األفريقية التالية
 

 :االفتتاح مراسم من جدول األعمال: 0البند 
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 نائب ،سميمان عطية محمدمعالي السيد/  لمكتب،ا لييئة واليتو المنتيية رئيسال أشار .4
عمى أيدي  ثيوبيينلإل غاشم األخيرال القتل إلى ليبيا في االجتماعية والشؤون العمل وزير

 إثيوبيا، وشعب الضحايا لعائالت تعازيو خالص عن وأعرب ليبيا، في رىابيةإ جماعات
 عبور محاولتيم أثناء حياتيم فقدوا الذينىؤالء  ودول وأصدقاء لعائالت التعازيب وبعث
 األفريقية الحكومات وحث. أجنبية ضاأر  في فرص عن بحثاً  المتوسطاألبيض  البحر
 العمل قاسو أ وتحسين عملال فرص توفيرل الجيد من المزيد بذلعمى  األعمال ورجال

. أفضل معيشية وظروف عمل عن اً بحث بحياتيم يينقير فادي مخاطرة األفلت القارة في
 الظروف ىذهتحت  ماتوا الذين أولئكحدادًا عمى أرواح  صمت دقيقة الىا ودع

 األفريقي االتحاد ومفوضية األعضاء مدولل شكربتوجيو ال واختتم. وغيرىا المأساوية
  .أفريقيا وشعوب القطاع ىذا خدمة فيا كونيل

 المنظمة التزام الدولية العمل لمنظمة اإلقميمي المدير ةنائب/ داينا ماينجا، السيدةت أكد .5
 فعالة اجتماعية حماية نظم بناءفي  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول بمساعدة
رحبت  الدولية العمل منظمة أن أشارت و . أفريقيا في المدقع الفقر عمى لمقضاء كوسيمة

 االتحاد يقودىا التي الريفيين والعمال الرسمي غير لالقتصاد االجتماعية الحماية خطةب
 الدولية العمل منظمة دعموشددت عمى . الشامل النمو لتحقيق أساسي كشرط األفريقي
. الدولية العمل منظمة آليات معاتساقًا  10+ وعممية واجادوجو  فريقياأل االتحادألجندة 
 اً حقباعتباره  أوالً  االجتماعية الحمايةالى  الدولية العمل لمنظمة المعياري اإلطار ويستند

 في بما العاممين لجميع االجتماعية الحمايةمزايا  من نياحزمة دو ، اإلنسان حقوق من
 المستوى عمىالثالثي األطراف  شركاءال وحثت. الرسمي غير االقتصاد فيالعاممين  ذلك

 االجتماعي الحوار أولويات تحديدعمى ( عملال وأصحاب لاعموال كومةحال) القطري
  .شاممة اجتماعية حماية لتوفير مستدامة حمول يجادال

 الغالبية أنمواسيا الى  جون /السيد نظمة األعمال التجارية األفريقيةأشار ممثل م .6
 الموارد من الرغم عمى حياتيم في حقيقية تنمية تشيد لم أفريقيا شعوب من العظمى
 مواردال لتخصيص خاص اىتمام إيالء إلى ويدعو. أفريقياتزخر بيا  التيالوافرة  الطبيعية
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 وجود أنب بقوة نظمة األعمال التجارية األفريقيةحيث تعتقد م أفريقيا، في التعميم لقطاع
. الجديدة التطوراتومواصمة  لنشرائل وسال أقوى من ىو مجتمع أي في جيد تعميم نظام

 الموارد تخصيص في الكفاءة تحقيقالى  أيضاً  نظمة األعمال التجارية األفريقيةم تدعوو 
 العالم أنحاء كافة في اجماعإ ىناك أن أشار و. األفريقية الحكومات قبل من واستخداميا

 فرصاً و  الئقةال عملال فرص فريو  الذي النمو محرك ىو نشطال خاصال قطاعال أنعمى 
مواسيا بإدراج برنامج األولويات  /السيد وأشاد. استدامةو  يةشمول أكثر لنمو متزايدة

 االجتماعية لمتنمية المتخصصة الفنية لمجنة األول الجتماعالخماسي في جدول أعمال ا
  الفترة غطيوالذي ي الشاممة والتنمية الفقر عمى والقضاء العمالةبشأن  ،عمالةوال والعمل
2015-2019. 

 عمى الحصول أرزقي إلى أن عدم فريقية مزىوددة النقابية األالعام لمنظمة الوحأشار األمين  .7
 الرئيسي السبب ىو الالئق والعمل االجتماعية والحماية األساسية االجتماعية الخدمات

 يتعمق فيما العمال احتياجاتاستعرض و . والحياة الصحة عمى اً كبير  اً خطر مما يمثل  يجرةمل
شاد وأ. شاممةال تنميةمن أجل ال االجتماعي وارلمح الرئيسي والدور االجتماعية بالحماية

تقود  المرأة بأن مقراً  والتنمية المرأة تمكين لتعزيز 2015 عام لتكريس األفريقي االتحاد قيادةب
وأكد ضرورة  .األفريقي االتحاد مفوضية ةرئيس مع الحال ىو كما أفريقيا في التنميةجندة أ

مجنة الفنية المتخصصة وأنو ينبغي إيالء بحث مبدأ ثالثية األطراف في اجتماعات ال
 االىتمام الحترام جنسانية العامل وحقوق نقابات العمال في كل مكان. 

بريسكا موبفوميرا، وزيرة الخدمة العامة والعمل والشؤون االجتماعية في  /أبرزت السيدة .8
نموذجين  اعية،رئيس لجنة العمل والشؤون االجتمكزيمبابوي بوصفيا النائبة المنتيية واليتيا 

رؤساء دول وحكومات  اعتماد ىو األول. لمكتبا لييئة المنتيية واليةال خالل النجاحات من
 الدورة خالل الفقر عمى والقضاء العمالة حول المنقح واجادوجو عالنإ األفريقي االتحاد
 ىو عمل الثاني واإلنجاز. 2015 يناير في منعقدةال فريقياأل االتحاد لمؤتمر العادية

 عام يونيو في تولت رئاستيا زيمبابوي التي الدولية العمل منظمةل األفريقية المجموعة
 في لعبت دورا محورياً  األفريقية المجموعة ن تدخالتأموبفوميرا  /السيدة وقالت. 2014
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 باتفاقية تتعمق بشأن قضايا وخاصة الدولية العمل منظمةمجمس إدارة  حققيا حمول إيجاد
 الحكومات جميع ووجيت الشكر الى. اإلضراب في والحق 87 رقم ليةالدو  العمل منظمة

 ممموسةال مساىماتوكذلك ال الالئق العمل برنامج تحقيق في عمى مساىماتيا األفريقية
 .األفريقي العمل لفريق

 لمشؤون األفريقي االتحاد مفوضكالوكو،  صديقي مصطفى /الدكتورسعادة  أشار  .9
 ىو فريقياأل التحادل 2063برنامج أجندة  فحوى أنإلى  احية،االفتت متوفي كم االجتماعية،

 خالل من والتنمية، النمو تحقيق إلى السعيإطار  فيأي فرد في الخمف"  ترك"عدم 
 أن أكدوالضمان االجتماعي المناسبة والمتقنة التوجيو. و  جتماعيةالا حمايةسياسات وبرامج ال

من  معظميمو  والميمشين، الفقراء يفيد نمو تحقيق لضمان وضعيا ينبغي السياساتتمك 
كما يحد غياب . اجتماعياً  المستبعدة الفئات من واألشخاصكبار السن والمعوقين و  النساء
 اإلنسان حقوق منظورمن تحقيق و  فعاليتيا من قانونية أطرالى  مسياساتل المناسبة الترجمة

كول حول الحماية وأكد المفوض عمى الحاجة إلى وضع بروتو  .االجتماعية محمايةل
لالتحاد  2063والضمان االجتماعي، وكذلك برنامج اجتماعي ألفريقيا وفقًا ألجندة 

 األفريقي.
 

 من جدول األعمال: المسائل اإلجرائية: 0البند 

انتخاب هيئة مكتب الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمل  ( أ
 :والعمالة

ي لالتحاد األفريقي بشأن تشكيل المجنة الفنية المتخصصة وبعد وفقًا لمقانون التأسيس .10
تم انتخاب ىيئة عضاء والشركاء االجتماعيين لكل منطقة، المشاورات الالزمة بين الدول األ

عمى النحو  مكتب الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمل والعمالة
 التالي:

 الجنوب األفريقي –ومةحكال –زيمبابوي الرئيس
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 فريقياأغرب    -حكومةال -النيجر   النائب األول لمرئيس
 فريقياأشمال   -عمال ال –الجزائر النائب الثاني لمرئيس
 فريقياأشرق  –عملالأرباب  -كينيا النائب الثالث لمرئيس

 فريقياأوسط  –حكومة ال –جميورية الكونغو الديمقراطية  المقرر
 

 دول األعمال وبرنامج العمل( اعتماد جب
اعتمد االجتماع جدول أعمالو وبرنامج عممو بما يشمل إحاطة حول نتائج االجتماع  .11

ووضع العمال في دولة فمسطين  2015واليجرة والتنقل في كيجالي، رواندا في مارس 
 كبنود منفصمة في جدول األعمال.

 
"الحماية االجتماعية من أجل  من جدول األعمال: حمقة نقاش وزارية حول موضوع 3البند 

 التنمية الشاممة":
 أفريقيا، جنوباالجتماعية ل التنمية وزير ةنائبزولو،  -أطمعت السيدة/ ىندريتا بوجوبيني .12

 جميعيتداخل مع و يعد شاماًل  الذي بالدىال االجتماعية الحماية برنامج عمى االجتماع
 وأبمغت. الضعيفة محميةال لمجتمعاتا دعم لضمان خدماتضمن مجموعة  القطاعات
 في مكفول ىو كما فريقيأ جنوب مواطن لكل حق ىي االجتماعية الحماية نبأ االجتماع
التحويالت النقدية  عمى سنوياً  راند مميار 129 حالياً  أفريقيا جنوبوتنفق . البالد دستور

 الحماية تدخالت مختمف % عمى األقل من ناتجيا المحمي اإلجمالي عمى20و
 خالل منالدعم  فريقياأ جنوب في األقل عمىشخص  مميون 16.5ويتمقى . يةاالجتماع
كبار السن  و  لألطفال المنح وتشمل متنوعة التدخالتوتعد . النقدية التحويالت

 االجتماعية والخدمات المجاني والسكن المجاني والثانوي االبتدائي والتعميمالمستضعفين 
عمى سبيل  االجتماعية الحماية برامج دعمت التي المدنية الخدمة منظمات ومساعدة

 جنباً  والعمل االجتماعية الحماية ت السيدة/ بوجوبيني زولو إنوقال. المثال ال الحصر
 ذلك ومع. لةامالع وىجرة بالبشر تجاراإل مثل نطاقاً  األوسع القضايا لمعالجة جنب إلى

 .نتاجيةإلا حساب عمى السكان بين االعتماد متالزمة خمق الرئيسي التحدي نلم يك
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 المنظماتو  االجتماعي الحوارو  ل لعممنظمات ال العام األمين ،سو مامادو /لسيدأشار ا .13
 ال ذاتو حد في االقتصادي النمو أنإلى  السنغال،في  المؤسسات مع والعالقات المينية

نما يمكن أن يحد ال. االقتصادية المساواة وعدم الفقر من حدي  جامعالو  شاملال برنامجوا 
 وطنية استراتيجية السنغال اعتمدتوعميو،  بشكل ممحوظ. الفقر نم االجتماعية محمايةل
 االستراتيجية ىذه تغطيو . االجتماعي لالندماج ىامة آليةتعد  االجتماعية محمايةل

 ذلك، ومع. واألطفال ينسنممل الدعمو  المجانية األساسية الصحية الرعاية مجاالت
 الحماية برامج من يستفيدونالذين  السكان من ٪20 من أقل مىع التغطية تقتصر

ستضعفين الم األشخاص احتياجات لتمبية مبادرة أيضا السنغال رئيس وأطمق. االجتماعية
 حدوال المجانية القيصرية والعمميات الشاممة الصحية والتغطية العائمية المنح: البالد في
لممشاريع الصغيرة.  مبسط  اجتماعي ضمان ونظاممسنين لم بالنسبة لدخلمن ا دنىاأل
 في االجتماعية لمحمايةشامل  وطني صندوق، ىناك  جيد ىذه السياسة لتعزيزو  و.

  .مرحمة التنفيذ

الوفود  الزراعية في البرازيل مع التنمية وزير سوزا، دي سنانياأ باتروسمعالي السيد/  تقاسم .14
 إن وقال. لسكانيا االجتماعية الحماية خدمات توفير مجال في الممارسات أفضل بعض
 اً استثمار باعتباره  الدولةتقوده  ممواطنينحقًا ل الشمول و  االجتماعية الحمايةتعتبر  البرازيل

 مجموعةقوم بإشراك وت العام التنسيق دور تمعب أن مدولةل ينبغي عميو،و . نفاقإ من بدالً 
 الحقوق بحماية يتعمق فيما تحويمية أداةك اتسياسال باستخدام الفاعمة الجيات من واسعة

وناشد معالي السيد/ دي سوزا الدول األعضاء في االتحاد األفريقي توحيد  .األساسية
 السياسات العامة لمكافحة الفقر في االستراتيجية االقتصادية واالجتماعية والوطنية الشاممة. 

 :التالية التوصيات قدم االجتماع النقاش، حمقات إلى باإلضافة .15

 المتعمقة األحكام لتنفيذمفوضية االتحاد االفريقي منح األولوية و  ءاألعضا مدولل ينبغي (أ 
في ىذا الصدد، و  2063في أجندة  والعمل االجتماعي والضمان االجتماعية بالحماية
 .فريقياأل التحادل 2063ألجندة  برنامج اجتماعي لمفوضية االتحاد االفريقي وضع ينبغي
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 األفريقي الميثاقب يرفق بروتوكول إعداد فين لمفوضية االتحاد األفريقي التعاو  ينبغي  (ب 
 .االجتماعية والحماية االجتماعي األمن بشأن والشعوب نساناال لحقوق

 والشباب؛ النساء وخاصة التنمية عممياتخالل  في الخمف  أحد تركعدم  ينبغي (ج 
، 102الدولية  العمل منظمةمعاىدة  عمى بعد دقُتص لم التي األعضاء الدوليتعين عمى  (د 

 في أسرع ما يمكن؛ ذلك ن تُقِدم عمىأ
مفيدة  ميارات لتطوير لمشباب التعميمية المؤسسات مناىج مراجعة األعضاء لمدول ينبغي (ه 

 لمحصول عمى الوظائف،
قائمة عمى االشتراكات  االجتماعية لمحماية شاممة نظم ستعراض ا األعضاء لمدول ينبغي (و 

 ؛(شتراكاتغير القائمة عمى اال) األمان شبكاتوتزويد كذلك 
 سوق خدمات في الرسمي غير القطاع اقتصادأن تقوم بإدماج  األعضاءيجب عمى الدول  (ز 

 .العمل
 بشأن الجنوب بمدان بين فيماالدولي  التعاون تعزيزيتعين عمى مفوضية االتحاد األفريقي  (ح 

حدة برنامج األمم المت) دوليين شركاء مع بالتعاون البرازيل معخاصة و  االجتماعية، الحماية
 فريقياأل والبنك ، ومنظمة األغذية والزراعة،سيفيواليون الدولية العمل ومنظمة االنمائي
   (.العالمي المركزريو +و  ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديلمتنمية

 
 من جدول األعمال: مناقشة تقرير اجتماع الخبراء: 2البند 

 التالية: قرراتمالالوزراء بحث تقرير اجتماع الخبراء، أصدر  عقب .16

 :التنمية االجتماعية –نتائج الجمسات القطاعية 

 تنفيذ إطار السياسة االجتماعية ألفريقيا

 :توصيات عامة 

 المفاهيمية والسياسية واالقتصادية لمحماية االجتماعية الجوانب .17



STC-SDLE-1/MIN/RPT 

Page 8 
 

يتعين س  التحاد األفريقي،ل 2063 في أجندة ىاتم تصور  كماأفريقيا  ازدىار من أجل ضمان (أ 
في إطار  عمى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي توسيع الضمان والحماية االجتماعية

نوعية. الصحية الرعاية التعميم و الإلى خدمات  لكل مواطن صول الكاملوالو  مواردىا المتوفرة
 .الحماية االجتماعية نطاقًا واسعًا من البرامج والسياسات شملوينبغي أن ت

تاحتيا لمجميع.  ينبغي اعتماد  (ب  ينبغي كما الحماية االجتماعية عمى أساس حقوق اإلنسان وا 
أن تستند الحماية االجتماعية إلى القناعة والرؤية السياسية غير المتحيزة لمدولة والمقبولة  

بالعقد االجتماعي.  زاوية في العالقات بين المواطن والدولة والتي يشار إلييا أيضاً كحجر 
تصميم نظم لمحماية االجتماعية مشفوعة بأىداف أوسع لضمان االندماج وينبغي لمبمدان 

الفئات المستضعفة، بما في ذلك النساء  بالنسبة االجتماعي والسياسي واالقتصادي وخاصة
والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز والمتأثرون  نو والمسنلمعوقون واألطفال وا

ية االجتماعية حزمة شاممة من السياسات المشتركة بين . وعميو، ينبغي أن تكون الحمابو
من الصدمات االجتماعية  -األولوية ألشد الناس فقراً  منح -القطاعات تحمي المواطنين 

تعزيز قدرتيم عمى التكيف وكذلك مع والبيئية واالقتصادية التي تنشأ طوال دورة حياتيم 
مثل  واسعة من السياسات مجموعة بحثتحسين رفاىيتيم. ويمكن لمدول األعضاء 

جمع الخدمات مما ي التحويالت االجتماعية، وتحويل النقود، واألمن الغذائي والصحي،
 ، المساىمة وغير  المساىمة االجتماعية نتقاالت شمل االينسقيا و يُ والمزايا االجتماعية و 

 مع السياسات القطاعية. بالتفاعل المتبادل
 

 الحماية االجتماعية تمويل .18

نقص التمويل المزمن لمحماية االجتماعية في أفريقيا إرادة سياسية قوية لتوفير  يتطمب  (أ 
الموارد الكافية واألطر المؤسسية لبرنامج الحماية االجتماعية وضمان االستدامة المالية. 
وتتوقف االستدامة المالية عمى ترسيخ برنامج الحماية االجتماعية بقوة في التمويل 

من شأن التعبئة و لمدول األعضاء.  مدر اإلنفاق المتوسط األالمحمي وبمورتو في أط
لتمويل، أن ا من الفعالة لمموارد المحمية من خالل اإلصالحات الضريبية وأشكال مبتكرة
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توفر الحيز المالي لمزيد من االستثمارات في الحماية االجتماعية في أفريقيا. ويمكن 
االستدامة المالية لمحماية االجتماعية  في ضمان أساسياً  أن يمعب دوراً  الخاص لمقطاع

 في القارة كمساىم مسؤول في السياسات المالية لمحكومات.

لتمويل برامج الحماية االجتماعية، فإن  اً رئيسي اً بينما يشكل التمويل المحمي مصدر   (ب 
ويتوقع في دعم البمدان األفريقية.  أساسياً  دوراً  انالدولي يمعب والتعاون الفني التنسيق

مبادالت وشراكات و األمم المتحدة وكاالت من الشركاء اإلنمائيين مثل  الدعملك ذ
إنشاء صناديق رأسية بل لتفادي  التعاون فيما بين بمدان الجنوب. وينبغي توخي الحذر

ينبغي تعزيز جيود الحكومات في توفير الدعم ضمن أولويات الحكومات والمؤسسات 
 واألنظمة.

ة استثمارًا ذا تأثير مضاعف يعزز التنمية االجتماعية الحماية االجتماعيتعتبر  (ج 
فرص العمل، وتعزيز األسواق  توفيرالمستدامة، والنمو االقتصادي الشامل، و 

جب بمورة الحماية االجتماعية مع ي. و ةواالقتصادي ةالميني يةالمحمية، وتحسين الشمول
 ئات.أضعف الف ىعم بالتركيز نحو اإلنتاجية الشاممة  تتجو إجراءات

 

 

 

 برامج الحماية االجتماعية إدارة .19

ينبغي إدارة برامج الحماية االجتماعية من خالل األنظمة العامة عمى أساس األطر   (أ 
ومواءمتيا مع االستراتيجيات والمعاىدات الدولية المصدق عمييا،  القانونية الوطنية

إطار  وضعاإلنمائية. ويمكن لمفوضية االتحاد األفريقي تقديم المساعدة لمدول األعضاء ب
. يالوطني واقعقانوني نموذجي يتسم بالمرونة الكافية  لإلدماج في القوانين المحمية وفقًا لم

لمدول األعضاء مفوضية االتحاد األفريقي أيضًا تيسير المساعدة الفنية  منويطمب 
بخصوص إدارة برامج الحماية االجتماعية. وينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي توثيق 
ونشر أفضل الممارسات وتشجيع إنشاء منابر لمتعمم. وىناك ضرورة قصوى إليجاد 
تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات فيما بين مؤسسات وىياكل التنسيق وما بين 
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ة. ومن الميم تعزيز نظم المعمومات والرصد لضمان كفاءة المستويات المحمية والوطني
. ياوتحسين الخدمات المقدمة ونتائجيا وكذلك عممية إدارتيا من أجل تعزيز السياسات

وسع أثرىا عندما يتم تعزيزىا أن يويمكن أن تكون نظم الحماية االجتماعية أكثر كفاءة و 
االحتياجات ومواطن الضعف  خدمات مخططة تخطيطًا جيدا عمى أساس تحميل وفيربت

وتغير المناخ واإلعاقة والصحة بما في ذلك فيروس  وي)مثل الفقر واألمن الغذائي والتغذ
نقص المناعة البشرية والسل والمالريا( تعمل عمى أساس معايير األىمية الشفافة والدقيقة. 

ن ىم في نفس الذيلجميع المواطنين  وينبغي أن يكون نظام الحماية االجتماعية متاحاً 
يسترشد بمبادئ الشمولية واالتساق والمشاركة، )أي التجانس في أن وف الضعف و ظر 

 .العدالةنوعية الخدمات المقدمة بغض النظر عن الموقع( و 

االعتراف بالمستفيدين من الحماية االجتماعية )الخدمات والمزايا( كأصحاب  ينبغي  (ب 
نفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية. حقوق ومواطنين فاعمين ليم الحق في الدعوة إل

وعميو، فمن الميم ضمان مشاركتيم في تصميم نظم الحماية االجتماعية وتنفيذىا 
الحماية االجتماعية غير  خطط ورصدىا من خالل عمميات المشاركة المجتمعية وربط 

 .الرسمية أو التقميدية
 

 محددة:توصيات 

وضع بروتوكول  يضية االتحاد األفريقي فالقاري، ينبغي أن تنظر مفو  المستوىعمى  .20
ميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في يرفق بالإضافي 

 األمن والحماية االجتماعية.

األعضاء أداة فاعمة في اعتماد الحد األدنى من الحماية االجتماعية كما  الدول كانت .21
الحماية االجتماعية  نم أرضية حول 202اعتمدت أيضًا توصيات منظمة العمل الدولية 

معايير الحماية االجتماعية لعام أدنى  ، و102التي تستند إلى المعاىدة  2013في عام 
ع الدول األعضاء عمى تحقيق تنفيذ الحد األدنى من الحماية ي. ومن ثم تشج1952

التعميم  باعتبارىا عممية قائمة عمى الحقوق، تشمل تقديم مستنيرةاالجتماعية بصورة 
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الدول األعضاء  منالبطالة. ويطمب  توالرعاية الصحية والمساعدة االجتماعية وبدال
ويمكن تحصيل الدعم في إطار الموارد المتاحة تنفيذ الحد األدنى من الحماية االجتماعية 

المالي والفني والسياسي من المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي 
 العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.ومنظمة 

نترنت جميَع إلا في شبكةل عمى موقعيا مفوضية االتحاد األفريقي أن تحمّ  عمىيجب  .22
البروتوكوالت وأدوات السياسات التي من شأنيا تسييل تنفيذ إطار السياسات االجتماعية من 

 قبل الدول األعضاء؛
 

 مالئمة لألطفالال  ل أفريقيالجعخطة العمل ل بشأن اإلجراء المعج نداءنفيذ ت

حممة االتحاد األفريقي إلنياء زواج  منمشروع الموقف األفريقي الموحد وزراء اعتمد ال .23
من  عمى معالجة األسباب الجذرية لزواج األطفال ي أفريقيا، وحثوا الدول األعضاءاألطفال ف

وفرص العمل  والعمالة الوصول إلى التعميمتقديم تدابير الحماية االجتماعية في شكل  خالل
إلى المناطق الريفية واألحياء الفقيرة الحضرية حيث تسود مستويات عالية من الفقر 

معدالت األمية والمستويات العالية من عدم االستقرار رتفاع والممارسات التقميدية الضارة وا
 األمني والسياسي.

 

 لشيخوخةإطار السياسات وخطة العمل حول ا تنفيذ

 :لوزراءاإن  .24

وبشأن كبار السن  رعاية بشأن مؤشراتإضافة  مع طمب إطار الرصد والتقييم وااعتمد (أ 
 البديمة؛السكنية و  الرعايةمعايير 

إلى المجنة الفنية لتقديمو بعد ذلك  كبار السن  بحقوق تعمقبروتوكول المال وااعتمد  (ب 
 .االتحاد األفريقي ومؤتمر قمة القانونية لعدل والشؤونبشأن  االمتخصصة 
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االتحاد  خطةمراجعة  تسييل عمميةضرورة مفوضية االتحاد االفريقي  من واطمب  (ج 
ألن المراجعة يجب مواءمتيا مع أحكام البروتوكول،  ،2002لعام  مشيخوخةل فريقياأل
إلى االجتماع الثاني لمجنة  الدول األعضاء من قبل الخطة تنفيذبشأن  تقديم تقرير و 

 لتنمية االجتماعية والعمل والعمالة.ا  بشأن  صصةالفنية المتخ

 عاقةلإلمنظومة االتحاد االفريقي  تنفيذ

 :الوزراءإن  .25

 معوقيناألفريقي لم القارية بشأن العقدالعمل  لخطةإطار الرصد والتقييم  استبيان وادماعت (أ 
وصول منح األولوية لسيولة  واوطمب مع التعديالت المقترحة، ،(2010-2019)

أفضل  وتبادل معوقيندعم منظمات الو  العملفي  يمحقو  ،إلى المبانين المعوقي
 .تحظى بالصدارةالتي  الممارسات

مع التعديالت  األفريقي إلعادة التأىيل لمعيدا استبدال ىيكل نع التقرير وااعتمد  (ب 
االتحاد االفريقي  معيدالمقترحة، واتفقوا مبدئيًا عمى الحاجة إلى المعيد، عممًا بأن 

دون والء لممعيد األفريقي إلعادة التأىيل  تماماً  معيدًا جديداً  الجديد سيكون قةإلعال
 .المنحل

 

 إلعادة التأهيل في المعهد األفريقي  متأخرات مساهمات الدول األعضاءدفع 

٪ من 30عمى دفع في المعيد األفريقي العادة التأىيل  األعضاء السابقة الدوللوزراء ا حث .26
بغية  عادة التأىيل فريقي إللممعيد األ عمى وجو السرعة لمستحقةا مساىماتيا متأخرات
 عادة التأىيل.فريقي إللموظفي المعيد األ المستحقة حاليةال جميع االلتزامات تصفية

 في مجال التنمية االجتماعيةمستجدة التحديات ال

 أفريقيا غرب في يبوالاإل ضلفيروس مر  االجتماعية والعواقب االجتماعية التنميةآلثار  نظرا .27
 الوزراء قرر والتي قدمتيا أيضًا المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ،2014 عام في
 :يمي ما
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زيادة غسل اليدين وممارسات ، والسيما من خالل تعزيز السموكيات االجتماعية اإليجابية  (أ 
عمى نوع والعنف القائم  الممارسات الضارة مثل ختان اإلناثالقضاء عمى الدفن اآلمنة، و 

 ؛الجنس
يبوال مع توصيات لتخفيف اآلثار إلإجراء دراسة شاممة حول األثار االجتماعية لمرض ا  (ب 

 ؛وكذلك تقاسم الخبرات حول رعاية مرضى اإليبوال االجتماعية
ية الخدمات االجتماع وفيرضعفة في البمدان المتضررة لتمستاألولوية لمفئات الفقيرة المنح  (ج 

 ية؛نقدلبما في ذلك التحويالت ا
من حيث التغطية وبصرف النظر عن  تعزيز خدمات الحماية االجتماعية في البمدان المتأثرة  (د 

لتحويالت النقدية والغذاء والبذور الموقع الجغرافي وتغطية جميع الفئات المستضعفة، أي ا
 واألسمدة واألدوات والثروة الحيوانية؛

عمى مشاركة منظمات المجتمع المدني  زيزلالحتياجات االقتصادية لممرأة، وتع ةولوياأل منح (ه 
 .تعافييكون لمشباب دور محوري في عممية الأن 
 حول المؤشر األفريقي لمتنمية االجتماعية  إحاطة

 قرر الوزراء ما يمي:  .28

استخدام المؤشر األفريقي لمتنمية االجتماعية كأداة لمتقييم واإلفادة بشأن  القرارات في  (أ 
 االجتماعي؛ مجال السياسات حول اإلقصاء

ينبغي أن تعتبر المفوضية، بالتعاون مع المجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم   (ب 
 المتحدة والدول األعضاء توزيع الثروة كمؤشر لإلقصاء االجتماعي. 

 :العمل والعمالة –نتائج الجمسات القطاعية 

ل العمالة ودحر الفقر لتنفيذ اإلعالن وخطة العمل حو يةولاألأ  س سنواتبرنامج الخم مشروع
 والتنمية الشاممة
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لتنفيذ اإلعالن وخطة العمل حول  يةولاألُ  سنواتس الخمبرنامج المشروع  وزراءال اعتمد .29
 .عميو عديالتعمى أن تتولى المفوضية إدخال الت العمالة ودحر الفقر والتنمية الشاممة

 في خطة ذات األولويةالسنوات الخمس اأُلولية  دمج برنامجترسيخ و مفوضية بتقوم السو
 .2063 ألجندةالسنوات العشر 

 بعمال المنازل. الخاصة المبادرة .30

 :عمى ما يمي لدول األعضاءتحث اأ. 
وتيسير تقديم تغطية الضمان االجتماعي عمال المنازل  جورحد أدنى ألتحديد  أوال(

 ليم؛
ات تعزيز الحوار االجتماعي بخصوص العمل المنزلي في وضع السياس ثانيًا(

 والتشريعات؛

، 189، 102التصديق عمى المعاىدات ذات الصمة لمنظمة العمل الدولية ) ثالثًا(
 الوطني؛تنفيذىا عمى الصعيد ( و 105، 29، 182، 138

 العمل المنزلي؛بشأن تحسين إنفاذ القوانين تنفيذ و  رابعًا(

 تفتيش العمل لألسر الخاصة؛  تيسير الوصول إلىخامسًا( 

كة في الحمالت والدعوة لتثقيف أصحاب المصمحة حول قوانين العمل المشار  سادسًا(
 زل؛االمنبعمال المتصمة 

 زل؛االمنعمال وضع إحصاءات عمل قوية متصمة ب سابعًا(

 ب( ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي:
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دعوة الدول األعضاء والتواصل معيا بخصوص التصديق عمى معاىدة منظمة  (1
 زل؛االمن عمال العمل الدولية حول 

عمال  جمع ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة حول السياسات المتعمقة ب (2
نفاذ التشريعات، والوصول إلى االمن زل وأصحاب االمنالخاصة بخدم  لياتاآلزل، وا 

 العمل و تفتيش العمل؛

قتصاد غير الرسمي مع التأكيد عمى إجراء دراسة حول التحديات التي تواجو اال (3
 مل المنزلي إلى فرصة عمل كريمة.عتحويل ال

 من قبل المفوضية. عديالتالت إدراج المبادرة الخاصة معوزراء ج. اعتمد ال

توعية وتعبئة القطاع الخاص لممشاركة في سياسات االتحاد األفريقي حول  بشأنتوصيات 
 الصيدالنية والتجارة والتنمية االقتصادية ات والصناع والزراعةالبنية التحتية 

 : الوزراء قرر .31

دارة الشؤون االجتماعية  (أ  المنيجيات  بشأنأن تعمل إدارة البنية التحتية والطاقة وا 
 العاممة لبرنامج تطوير البنية التحتية والطاقة؛ أليديالقائمة عمى كثافة ا

مشاركة مؤسسة األعمال التجارية ألفريقيا والقطاع الخاص في تنفيذ برنامج تطوير  (ب 
 ة.البنية التحتية والطاق

تعزيز مشاركة القطاع الخاص األفريقي، والسيما األعمال التجارية ألفريقيا كعجمة  (ج 
 لمنمو الشامل؛

دارة الشؤون االجتماعية إلى إجراء تحميل  (د  أن تسعى إدارة الشؤون االقتصادية وا 
 لمشاركة القطاع الخاص في التنمية االجتماعية.

 توسطةبرامج الحماية االجتماعية لممؤسسات الصغيرة والم

برامج الحماية االجتماعية لممؤسسات الصغيرة بشأن توصيات الالتقرير مع  وزراءاعتمد ال .32
 .الحجم والمتوسطة
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وضع المرأة في أسواق العمل األفريقية كمساهمة في موضوع االتحاد األفريقي لعام  تحسين
 " ألفريقيا" 0203نهوض بها نحو أجندة : "عام تمكين المرأة وال0202

عن وضع المرأة في أسواق العمل األفريقية  التقرير والتوصيات الواردة فيووزراء العتمد ا .33
: "عام تمكين المرأة والنيوض بيا نحو أجندة  2015كمساىمة في موضوع االتحاد األفريقي 

من قبل مفوضية االتحاد األفريقي وقدم مقترحات موضوعية إلدراجيا " ألفريقيا 2063
 :لتحسين الوثيقة

 باعتبارىا أصحاب مصمحة رئيسيين في المصفوفة؛ ائية منظمات النسإدراج ال .أ 
 تحسين الوثيقة بالرجوع إلى مصادر اإلحصاءات؛ .ب 
 في العمم والتكنولوجيا؛والفتيات  نساءإضافة ىدف جديد حول تشجيع تعميم ال .ج 
 ؛النساء والفتياتدعم تعميم ومحو أمية إلى دعوة الدول األعضاء  .د 
 لتمويل في األىداف؛اإلى المرأة إدراج وصول  .ه 
عمى النحو المشار إليو في  اإلدارة السياسية لتعزيز وقيادة تمكين المرأة رسيخ ت .و 

 ؛المصفوفة المرفقة بالوثيقة
 زيادة تمثيل المرأة ومشاركتيا في منظمات أصحاب العمل والعمال؛ .ز 
رىا إدراج الشركاء االجتماعيين وثالثة مراكز تدريبية إقميمية إلدارة العمل باعتبا .ح 

 أصحاب مصمحة؛
الوثيقة حول تحسين وضع المرأة في  متابعة تنفيذو وضع آليات لرصد وتقييم  .ط 

 .أسواق العمل األفريقية
 
 التقرير عن أنشطة المجموعة األفريقية في جنيفبشأن  مقررات

 :1986تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام  مقررات بشأن وثيقة .34
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 1986لتي لم تقم بعد بالتصديق عمى تعديل عام التباحث مع البمدان األفريقية ا .أ 
 ؛وثيقةفي التصديق عمى الالتي تتم مواجيتيا لتحديد التحديات 

إلى القيام  1986دعوة البمدان األفريقية التي لم تقم بعد بالتصديق عمى تعديل عام  .ب 
 بذلك؛

ك تمك البمدان والسيما في أمريكا الالتينية وكذل من تأييدالوضع استراتيجية لكسب  .ج 
التي تحتل مقاعد غير انتخابية في مجمس اإلدارة لمتصديق عمى تعديل عام 

 ؛1986
منسق المجموعة األفريقية التباحث مع المنسقين اإلقميميين اآلخرين  قيام مناشدة  .د 

 .1986لتعزيز التصديق عمى تعديل 
 

 الوزراء الترشيحات التالية لمناصب في منظمة العمل الدولية:أجاز  .35
 

سامي أيديكو، الممثل الدائم لجميورية غانا لدى األمم المتحدة والمنظمات  /السفيرسعادة 
 ؛2015/2016الدولية األخرى في جنيف بوصفو رئيس مجموعة الحكومات لعام 

 

مودست جوناتان ميرو، الممثل الدائم لجميورية تنزانيا المتحدة لدى األمم  /سعادة السفير
لمؤتمر  104خرى في جنيف بوصفو نائب رئيس الدورة الـالمتحدة والمنظمات الدولية األ

 العمل الدولي.
 ؛2016لمؤتمر العمل الدولي في يونيو  105لدورة الـافريقي رئيس األجنوب يوفر ال 
لمؤتمر العمل الدولي في يونيو  104لمدورة الـفحص أوراق االعتماد تشاد لجنة  تترأس

 ؛2015
لمؤتمر العمل الدولي في يونيو  104ن المالية لمدورة الـقدم شمال أفريقيا رئيس لجنة الشؤو ي

 ؛2015
 325السياسات لمدورة الـصياغة الجزائر قطاع العمالة والحماية االجتماعية لقسم تترأس 

 ( في بريطانيا العظمى؛2016)مارس  326( والدورة الـ2015)نوفمبر 
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لتمثيل أفريقيا في  األفريقي رق شالقميم فرعي: الغرب، والوسط، والجنوب و إبمد واحد من كل 
 تم االتفاق عمى فريق العمل الثالثي األطراف حول آلية مراجعة المعايير في ىذا الصدد

 الترشيحات التالية:
 كينيا )شرق أفريقيا( (1
 مالي )غرب أفريقيا( (2
 )الجنوب األفريقي(ناميبيا  (3
 )وسط أفريقيا(الكاميرون  (4

 

فريق العمل الثالثي األطراف حول أساليب عمل لجنة  تمثل الجزائر ومصر )شمال أفريقيا(  في
 تطبيق المعايير، ومن ىنا تم استبعاد اإلقميم من الفريق المذكور.

 

زيمبابوي بوصفيا الناطق باسم المجموعة األفريقية لمجنة تيسير االنتقال من االقتصاد ستمر ت
 غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي؛

 

ضاء تقديم الترشيحات إلى مفوضية االتحاد األفريقي بحمول طمب االجتماع من الدول األع .36
اليدف بناطق باسم المجموعة األفريقية في المجنة المعنية لمنصب ال 2015مايو  8

متابعة إعالن منظمة العمل في إطار االستراتيجي من الحماية االجتماعية )حماية العمل(، 
ناطق ،  وكذلك لمنصب ال2008دلة، الدولية حول العدالة االجتماعية من أجل عولمة عا

فرص الحجم وتوفير باسم المجموعة األفريقية في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 نتجة.والم ةالعمل الالئق

 

 اختصاصات المجمس االستشاري األفريقي لمعمل والهجرة بشأن مقررات

توصيات بعد تقديم أجاز الوزراء اختصاصات المجمس االستشاري األفريقي لمعمل واليجرة،  .37
 تشكيمة المجمس االستشاري وواليتو وىيئة مكتبو بشأنالوثيقة، بما في ذلك أساسية لتحسين 

 .واعتمد اختصاصاتو
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خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين  جوثيقة حول إدما مشروع
 في البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية

 مشروع الوثيقة. ءوزراأجاز ال .38

في في مكان العمل المهني  ضمانقميمي حول الصحة المهنية والالمؤتمر اإل اختصاصات
 0200أفريقيا في عام 

في نوفمبر  المؤتمر عقد واأىداف المؤتمر واقترحأساسية بشأن توصيات أجاز الوزراء  .39
بحمول ا . ويرجى من الدول األعضاء الراغبة في استضافة المؤتمر تقديم عرضي2016
 .2015يونيو 

 

من جدول األعمال: اعتماد قواعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمتنمية  2البند 
 االجتماعية والعمل والعمال:

قواعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمل والعمالة  الوزراء اعتمد .40
يا إلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدل مع التعديالت التي يتم إدخاليا عمييا قبل تقديم

 والشؤون القانونية.

قرر الوزراء كذلك ضرورة تقديم طمب عقد االجتماعات السنوية لمجنة الفنية المتخصصة  .41
لمتنمية االجتماعية والعمل والعمالة من قبل المجنة الفنية المتخصصة بشأن المالية والشؤون 

 إلى أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي؛النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، 

لالعتماد كبار السن بروتوكول حول حقوق ال مشروع اعتمادمن جدول األعمال:  0البند 
 :النهائي

لتقديمو إلى المجنة الفنية   كبار السن مشروع البروتوكول حول حقوقالوزراء  اعتمد .42
 .المتخصصة لمعدل والشؤون القانونية
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إحاطة عن نتائج المائدة المستديرة حول الهجرة والتنقل ألعمال: من جدول ا 7البند  
 0202في كيجالي، رواندا، مارس 

قدم وفد رواندا تقريرًا عن نتائج االجتماع، واعتمد الوزراء توصيات المائدة المستديرة حول  .43
ل اليجرة داخل اإلقميم وتنقل العمالة داخل أفريقيا، وطمب إدراج مسألة المياجرين في جدو 

 أعمال القمة المقبمة.

لمجنة الفنية المتخصصة  ةالثانيالدورة من جدول األعمال: تاريخ ومكان انعقاد  8البند 
 لمتنمية االجتماعية والعمل والعمالة

رحب الوزراء بعرض الجزائر استضافة الدورة العادية الثانية لمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية  .44
 اريخ يتم تحديده بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي.في تاالجتماعية والعمل والعمالة 

وعرضت رواندا استضافة اجتماع استثنائي لمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية 
  ه.عقد إلى الحاجة دعتوالعمل والعمالة إذا 

 :من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 9البند 
 يستجد من أعمال  يتم إدراج أي بنود لممناقشة تحت أي مالم  .45

 وزاريجتماع الاالمن جدول األعمال: بحث واعتماد تقرير  00البند 

عالنيم تقريرىم راءلوز ااعتمد  .46  .التي تتولى المفوضية إدخاليا عمييما مع التعديالت وا 

 جدول األعمال: الجمسة الختاميةمن  00البند 

 ،كان ومكافحة المخدراتصحة والسلمرئيس الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة  أعرب .47
عن ، زيمبابويلموبفوميرا، وزير الخدمة العامة والعمل والشؤون االجتماعية،   /معالي السيد

تقديميا دعم عمى مفوضية االتحاد األفريقي لالبناءة و  امساىماتي وفود عمىشكره لم
 . ةالسكرتاري
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ي لمشؤون االجتماعية، كالوكو، مفوض االتحاد األفريق يمصطفى صديق/د سعادة الدكتورأكّ  .48
المستوى القاري عمى في تنسيق تنفيذ مقرراتيم  المفوضيةعمى جيود لمدول األعضاء 

 .وأعرب عن شكره ليم  عمى مساىماتيم

- 
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 تنمية الشاممةحول الحماية االجتماعية من أجل ال أديس أبابا عالنإ

 

ن عن التنمية االجتماعية والعمل والعمالة من الدول األعضاء في االتحاد يالوزراء المسؤول نحن
متنمية االجتماعية لاالجتماع األول لمجنة الفنية المتخصصة المعنية خالل ن يألفريقي المجتمعا

"الحماية االجتماعية والتنمية  موضوعتحت  ، مع الشركاء االجتماعيينوالعمل والعمالة
أبريل  24الى  20ثيوبيا، من إمقر مفوضية االتحاد االفريقي في أديس أبابا، في الشاممة" 
2015، 

 

وخاصة أحكامو المتعمقة باألمن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ذ نستحضرإ
لعمالة اوالضمان االجتماعي لألطفال و غذاء ل الحق في التعميم والصحة والنساني بما يشماإل

والشباب والفتيات والنساء المسنين والمعوقين ضعفة مثل مستوالضمان االجتماعي لمفئات ال
، في االقتصاد غير الرسمي والقطاعات الريفية والعمال المياجرين وأفراد أسرىماممين العوالفقراء 

 ؛من بين مجموعات أخرى

 

ووظائف متعددة وخاصة  اليا أدوار أن ىي الوحدة األساسية لممجتمع و  األسرةبأن  منا واقتناعا  
التالي تحتاج الى كل وبفرادىا في أفريقيا حيث أنيا أساسية وفريدة ال غنى عنيا في دعم جميع أ

 بصورة أكبر؛الدعم الالزم لتعزيزىا 
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ذ نشعر بالقمق من أزمة مرض اإليبوالو  الناجمة عنو مما يؤكد المدمر والخسائر في األرواح  ا 
ة الوطنية وتوسيع نطاق خدمات ينظم الصحالعمى الحاجة الممحة لمحصول عمى دعم لتعزيز 

 ،فةضعمستال يةسكانفئات الالحماية االجتماعية لم

 

ذ نشير إو  التنمية تحقيق العمالة والقضاء عمى الفقر و حول عمل العالن وخطة اإلاعتماد لى ا 
لمتعاون  وتشجيعا  ، ASSEMBLY/AU/20(XXIV))األيدي العاممة جرة ىوكذلك برامج الشاممة 

من ألقاليم عمى جميع المستويات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول األعضاء وا
 ىذه؛ ةجل التنفيذ الفعال آلليات السياسأ

 

ذ نؤكد و   تكاملىي وسيمة ميمة لمتعاون والأليدي العاممة المنتظمة عمى أن ىجرة ا من جديدا 
ذ نو  قميمي؛إلا عمى الحاجة  نؤكدإزاء فقدان أرواح المياجرين الشباب في البحار، و بالقمق رشعا 

 الممحة إلدماجيم في جيودنا اإلنمائية؛

ذ نشعرو  من تدىور األوضاع األمنية في بعض الدول األعضاء واألقاليم، مما يؤثر  بالقمق ا 
 سمبًا عمى جيودنا اإلنمائية؛

ذ نو  رؤية اجتماعية وىي التحاد االفريقي، ل 2063 عمى المساىمة في أجندة لعزماعقد ا 
 تماعية لمجميعواقتصادية قارية جديدة من شأنيا أن تعزز التنمية البشرية الشاممة والحماية االج

 أوسع؛عمى نحو 

 يمي:نتعهد بما 
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من  قائم عمى الحقوق في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعيالنيج تنفيذ ال مواصمة (أ 
 ترك أحدا في الوراء عبر أطرتييدف الى تحقيق تنمية شاممة ال  والذي أجل المواطنين

 وق اإلنسان والشعوب.ل ميثاق االتحاد األفريقي لحققانونية مناسبة تكمّ سياسية و 
التحاد ل 2063 أجل المشاركة بشكل كامل في تنفيذ أجندة من تعزيز االرادة السياسية  (ب 

 ؛والعمل والعمالة تتعمق بالتنمية االجتماعيةحيث أنيا االفريقي 
من خالل اقتناع ورؤية سياسية غير حزبية تمتمكيا الدولة دفع الحماية االجتماعية  (ج 

ا بأنو لييا أحيانإبين المواطن والدولة ويشار  ةالزاوية في العالقوتقبل باعتبارىا حجر 
 عقد اجتماعي؛

مضاعف من شأنو أن يعزز إحداث أثر من أجل  الحماية االجتماعية االستثمار في (د 
التنمية االجتماعية المستدامة والنمو االقتصادي الشامل وتوفر فرص العمل والتوسع في 

 ؛ةواالقتصادي ةالميني ةيحسن الشمولياألسواق المحمية و 
من الحماية االجتماعية )الخدمات والمزايا( كأصحاب حقوق  لتعرف عمى المستفيدينا (ه 

 ؛ىاورصد ىاوتنفيذ الحماية االجتماعيةخدمات في تصميم  نومواطنين فاعمين يشاركو 
زواج األطفال في  إلنياءفريقي حممة االتحاد األن م الموقف األفريقي الموحدتنفيذ  (و 

 يذه الظاىرة؛ا ومعالجة األسباب الجذرية لأفريقي
 خادمات المنازل؛في أسواق العمل األفريقية وخاصة حالة ووضع  تحسين وضع المرأة (ز 
ليست ليم الجنسية والمتناغم لألفريقيين الذين  تامال تكاملحو الن جهودنا مضاعفة (ح 

 ؛الخاصة بنا أسواق العمل والنظم االقتصادية واالجتماعيةاألفريقية في 
دماجو في القوانين  التعجيل (ط  بالتصديق عمى البروتوكول المتعمق بحقوق المسنين وا 

 المحمية لجميع الدول األعضاء.
 :ما يمي المفوضيةب من طمن

ضافي لمميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن حقوق إبروتوكول  عدادإ (أ 
 المواطنين في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي.

 فريقي.التحاد األل 2063 ألجندة اجتماعيرنامج بوضع   (ب 
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تعزيز التعاون بين بمدان الجنوب بشأن الحماية االجتماعية وخاصة مع البرازيل بالتعاون  (ج 
سيف يمع شركاء دوليين )برنامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة العمل الدولية واليون

 و + المركز العالمي(.فريقي لمتنمية وريوالبنك األومنظمة األغذية والزراعة، 
مع ومواءمتيا ، 2002لعام  لشيخوخةا حول فريقياالتحاد األ عمل خطةمراجعة  تيسير (د 

 .المتعمق بحقوق المسنينبروتوكول الحكام أ
 اىمات المستحقةفريقي لإلعاقة وجمع متأخرات المسمواصمة إنشاء معيد االتحاد األ (ه 

 عادة التأىيل؛إل المنحل فريقياألالمعيد في أعضاء  ىيى الدول األعضاء التي عم
عمل العالن وخطة اإلتنفيذ من  ىبتنفيذ برنامج األولويات لمسنوات الخمس األول التعجيل (و 

دخال عمى أن تتولى المفوضية إعمى الفقر والتنمية الشاممة  العمالة والقضاءحول 
 .عميو تعديالتال

 في إمكانية عقد قمة استثنائية حول ىجرة العمالة.  النظر (ز 
 

بعرض الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الستضافة االجتماع الثاني لمجنة الفنية نرحب 
 .عمالةالمتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمل وال

- 
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