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الموضوع" :القضاء على الفقر من خالل االستثمارات االستراتيجية على الصعيدين الوطني واإلقليمي
نحو تحقيق التنمية االجتماعية والعمل والعمالة في أفريقيا"
تقرير االجتماع الو اري للدورة االستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة
للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة
 6ديسمبر 2102
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مشروع تقرير االجتماع الو اري
مقدمة
عقد االتجتما الو اري للدورة االستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االتجتماعية والعمل
ُ .1
والعمالة لالحتااد األفريق ف أبيدتجان ،كوت ديفوار ،ف  6ديسمبر  .0212كان موضو اللجنة الفنية
المتخصصة هو "القضاء على الفقر من خالل االستثمارات االستراحتيجية على الصعيدين الوطن
واإلقليم ناو حتاقيق التنمية االتجتماعية والعمل والعمالة ف أفريقيا".
الحضور
 .0حضر االتجتما مندوبو الدول األعضاء ف االحتااد اإلفريق التالية :الجزائر ،بنين ،بوحتسوانا ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،تجمهورية أفريقيا الوسطى ،حتشاد ،كوت ديفوار ،تجيبوحت  ،تجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،مصر ،إرحتريا ،إسواحتين  ،إثيوبيا ،تجامبيا ،غانا ،كينيا ،ليسوحتو ،مدغشقر،
مالوي ،مال  ،موريتانيا ،المغرب ،ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،السنغال ،سيشيل ،تجنوب أفريقيا،
تجنوب السودان ،السودان ،حتونس ،أوغندا ،امبيا و يمبابوي.
 .3حضرت االتجتما أيضا مجموعة حتنمية الجنوب األفريق (السادك) والشركاء التالية أسماؤهم :منظمة
العمل الدولية ،والمؤحتمر األفريق للرعاية االتجتماعية ،ومنظمة الوحدة النقابية األفريقية
مراسم االفتتاح
 .4شكرت سعادة السيدة أميرة الفاضل ،مفوضة الشؤون االتجتماعية ،المكاحتب اإلقليمية ومكتب تجنيف
لمنظمة العمل الدولية لدعمها الراسخ للجنة الفنية المتخصصة االستثنائية للتنمية االتجتماعية والعمل
والعمالة .وأضافت معربة عن حتقديرها للترحيب الاار وكرم الضيافة المقدم من البلد المضيف-
تجمهورية كوت ديفوار .كما أشادت بالعمل الدؤوب لخبراء الدول األعضاء ف باثهم الشامل لوثائق
العمل (األتجندة االتجتماعية ،وبروحتوكول الاماية االتجتماعية ومشرو خطة العمل للقضاء على عمالة
الطفل ،والعمل القسري والرق المعاصر) ،ودور الشركاء االتجتماعيين واعترفت بمبدأ الثالثية الت
يقوم عليه هذا القطا .
 .5أكدت المفوضة أن أفريقيا ف مفترق الطرق .وف هذا الصدد ،أشارت إلى أن القيادة الااسمة ليست
خيارا بل ه ضرورية لمواتجهة حتادياحتها وتجها ً لوتجه ناو حتعزيز العدالة االتجتماعية واالندماج
ً
االتجتماع وحتاسين الاماية االتجتماعية ،ال سيما ف قطا االقتصاد غير الرسم وغيره من السكان
المستضعفين .وأكدت على الااتجة إلى حتقديم الالول والتوصيات لمستقبل العمل ،والعمل الالئق
والعدالة االتجتماعية ،من أتجل النمو الشامل والتنمية المستدامة بروح من الرخاء المشترك والتاول ف
القارة .ودعت مؤسسات الضمان االتجتماع إلى االنخراط ف حتنفيذ سياسات االحتااد األفريق والعمل
ناو منظمة قارية ف هذا الشأن.
 .6شكر رئيس اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتنمية االتجتماعية والعمل والعمالة لالحتااد األفريق ،
سعادة السيد سين مامدو وادراووغو ،و ير الخدمة العامة والعمل والاماية االتجتماعية ف بوركينا
فاسو ،حكومة كوت ديفوار على الترحيب الاار والدعم المقدم لمفوضية االحتااد األفريق ومندوب
الدول األعضاء والشركاء .وأطلع االتجتما على الاالة األمنية السائدة ف منطقة الساحل وحتأثيرها
على حتاديات سوق العمل ف أفريقيا .وأكد الرئيس أن الوثائق الت حتم باثها خالل هذه الدورة االستثنائية
للجنة الفنية المتخصصة ،ستساعد بال شك على مواتجهة التاديات المتعلقة بقضايا السياسات الت حتواتجه
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الشعوب األفريقية .وأكد من تجديد أن النهج المستدامة للقارة حتكمن ف قدرة الدول األعضاء على حتوحيد
الجهود حول اآلليات القائمة مثل اللجان الفنية المتخصصة لدفع أتجندة التنمية.
اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل
 .7قبل اعتماد تجدول األعمال ،استاضر االتجتما قضايا الثالثية واحتفق على ما يل :
( )1أن حتاتفظ مفوضية االحتااد األفريق بالهيكل الثالث للجنة الفنية المتخصصة
( )0أن حتؤكد المفوضية ف دعوات اللجنة الفنية المتخصصة للتنمية االتجتماعية والعمل والعمالة
المقدمة إلى الدول األعضاء إلى ضرورة حتشكيل تجميع الوفود بشكل ثالث
( )3أن حتنظر المفوضية ف حتعديل قواعد اإلتجراءات المتعلقة بالنصاب القانون لتشمل التركيبة
الثالثية؛
( )4ينبغ إرفاق التقرير بالفتوى القانونية الت قدمها مكتب المستشار القانون لمفوضية االحتااد
األفريق بشأن المسألة الخالفية للبروحتوكول ،بشأن إدراج أو استبعاد غير المواطنين.
 .8اعتمد االتجتما تجدول األعمال وبرنامج العمل مع التعديالت.
بحث تقرير اجتماع الخبراء
 .2باث الو راء حتقرير اتجتما الخبراء واعتمدوه مع التعديالت.
بحث الوثائق الثالثة في جدول األعمال
أوال .مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق بحق المواطنين
في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي
 .12بعد المداوالت ،اعتمد الو راء مشرو البروحتوكول الملاق بالميثاق األفريق لاقوق اإلنسان
والشعوب والمتعلق باق المواطنين ف الاماية االتجتماعية والضمان االتجتماع  .مع التعديالت التالية:
ّ
المطرد والتدريج ألحكام الاماية االتجتماعية وفقا ً لقدرات الدول األعضاء؛
( )1إدراج مبدأ التنفيذ
( )0حتقديم حتفاصيل آليات الشكاوى /التظلم وشرح نطاق الشكاوى المقدمة للمواطنين
ثانيا .مشروع األجندة االجتماعية لالتحاد األفريقي لعام 2162
 .11بعد المداوالت ،اعتمد الو راء مشرو األتجندة االتجتماعية لالحتااد األفريق لعام .0263
ثالثا .مشروع خطة العمل العشرية بشأن الحد من عمالة الطفل والعمل القسري والرق المعاصر واالتجار
بالبشر في أفريقيا ()2121 -2121
 .10بعد المداوالت ،اعتمد الو راء خطة العمل العشرية بشأن الاد من عمالة الطفل والعمل القسري والرق
المعاصر واالحتجار بالبشر ف أفريقيا (.)0232 - 0202
اعتماد تقرير الخبراء
 .13اعتمد الو راء التقرير على الناو المعدل.
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ما يستجد من أعمال
 .14حتم إبرا القضايا التالية:
()1

()0
()3

()4
()5

أكد المندوبون مجددًا على أهمية النظر دائ ًما إلى الشركاء الثالثيين واالعتراف بهم كجزء من
مندوب الدول األعضاء خالل اتجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للتنمية االتجتماعية والعمل
والعمالة ف المستقبل؛ وحتعزيز التعاون بين الشركاء االتجتماعيين والدول األعضاء ف رصد
وحتقييم وثائق السياسات الرئيسية؛
يتعين على المفوضية النظر ف عقد اتجتماعات ثالثية قبل االتجتماعات العامة لمنظمة العمل الدولية
لوضع موقف أفريق موحد من عدد من القضايا ،بما ف ذلك اقتراح مرشح أفريق لمنصب المدير
العام لمنظمة العمل الدولية
بنا ًء على اقتراح المفوضية للنظر ف حتنظيم منتدى سنوي يناقش القضايا االتجتماعية وحتبادل
الخبرات بشأن الممارسات الجيدة ف عدد من المجاالت مثل صناديق الضمان االتجتماع
وصناديق المعاش التقاعدي ،حتم االحتفاق على ما يل  :يمكن للمنتدى أن يبدأ ف عام  0202باتجتما
ثالث غير رسم ف أديس أبابا لمناقشة طرائق حتنظيم منتدى رسم
سيتم طرح القضية بشكل أكبر ف تجدول أعمال الدورة العادية القادمة للجنة الفنية المتخصصة
ف عام  0201لمناقشتها.
عقد اتجتما ثالث سنوي للجنة الفنية المتخصصة ف أديس أبابا لمدة يوم واحد للتاضير لمجلس
العمل الدول ف تجنيف ومناقشة قضايا منظمة العمل الدولية بما ف ذلك مجلس اإلدارة
(الترشياات) من أتجل التوصل إلى موقف موحد.

 .15بنا ًء على اقتراح إنشاء منبر لهجرة اليد العاملة ،أفادت المفوضية أن هناك عدة أطر قائمة بالفعل
لمعالجة قضايا مثل البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة ،ومبادرة القرن األفريق  ،وعملية الرباط،
وعمليات الخرطوم؛ باإلضافة إلى مراكز الهجرة الت سيتم إنشاؤها ف المغرب والسودان ومال ،
والت ستساعد ف حماية العمال المهاتجرين ويمكن استخدامها كأدوات لمعالجتها.
 .16عند إنشاء منتدى لمعالجة قضايا العمالة ،أفادت المفوضية أن هناك مبادرة تجديدة من سعادة رئيس
مفوضية االحتااد األفريق  ،أطلق عليها مبادرة مليون وظيفة وحتم إطالقها ف سبتمبر  ،0212بقيادة
إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوتجيا للتنفيذ وحتستهدف إنشاء  122222من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،بدعم من التدريب ،والقروض الصغيرة ،وريادة األعمال ،واألفكار المبتكرة.
 .17فيما يتعلق بالااتجة إلى إتجراء حتقييم للاوار االتجتماع مع منظمة العمل الدولية ،إضفاء الطابع
المؤسس على الاوار االتجتماع لتاديد االستراحتيجيات ومساعدة الدول األعضاء ،وف حين حتدرك
المفوضية أهمية الاوار االتجتماع ف الدول األعضاء ،يجب أن يخضع هذا الطلب إلتجراءات االحتااد
األفريق .
االختتام
 .18شكرت المفوضة تجميع الااضرين على التزامهم وحتفانيهم .وأشارت إلى أن الوثائق الثالث المعتمدة
ضرورية لتوفير الاماية االتجتماعية الشاملة والضمان االتجتماع لجميع مواطن أفريقيا .ومع
إقرارها بأن التنفيذ يمكن أن يمثل حتاديًا ،ناشدت الدول األعضاء أن حتواصل حتنفيذه بازم .ومن تجانبها،
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ستقدم المفوضية الوثائق إلى قمة مؤحتمر االحتااد األفريق ف فبراير  0202من أتجل اإلرادة السياسية
للسماح بتعميمها وحتنفيذها .ويعتبر نداء المفوضية ذا ثالثة مستويات ه  :االعتناء بالتنفيذ ،وحتسريع
التنفيذ ،وطلب احتخاذ إتجراء.
 .12شكر رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة أيضا الجميع على المشاركة واعتماد الوثائق
الثالث المقدمة للمناقشة بتوافق اآلراء .وأكد بالتزام هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة،
والتزامه الشخص بوصفه رئيسا لهيئة المكتب بمواصلة دعم األمانة لتنسيق حتنفيذ القرارات المتخذة؛
وأعرب عن أمله ف أن حتكون هناك ساناة أخرى لمواصلة مناقشة المبادرات الاالية والمستقبلية.
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تقرير الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة ،أبيدجان ،كوت
ديفوار،
يومي  2و 6ديسمبر  -2102الوثيقة )EX.CL/1184(XXXVI
 .1يحيط علما بتقرير الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االتجتماعية والعمل
والعمالة ،المنعقدة ف أبيدتجان ،كوت ديفوار ،يوم  2و 6ديسمبر 2112
 .2يعتمد ما يل :
( )1مشرو البروحتوكول الملاق بالميثاق األفريق لاقوق اإلنسان والشعوب المتعلق باقوق
المواطنين ف الاماية االتجتماعية والضمان االتجتماع  ،لتقديمه بعد ذلك إلى الدورة المقبلة
للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية
( )2األتجندة االتجتماعية لعام 2162؛
( )2خطة العمل العشرية للقضاء على عمالة الطفل ،والعمل القسري ،واالحتجار بالبشر والرق
المعاصر
 .2يطلب من المفوضية متابعة حتنفيذ نتائج الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية
االتجتماعية والعمل والعمالة وحتقديم حتقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي.
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