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 مبرراتالسياق وال أوال.

في واجادوجو، قمة  4882سبتمبر  89و  88استضافت بوركينا فاسو يومي  .1

الفقر. حّدة وتخفيف عمالة استثنائية لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي حول ال

كانت ىذه القمة المنبثقة عن رؤية االتحاد األفريقي الرامية إلى تحقيق السمم 

وح القانون التأسيسي، تيدف إلى ما بما يتماشى ور ر والرفاىية في القارة واالستقرا

 يمي: 

)النيباد( التي ترمي إلى ضمان التنمية  تعزيز الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (1)

 البشرية المستدامة في القارة؛
  استراتيجية  صمبفي عمالة مسألة ال بإدراج تأكيد التزام رؤساء الدول إعادة  (4)

الفقر في سياق العولمة، والتكامل، والتحوالت التكنولوجية واالقتصادية  مكافحة

  ؛والسياسية واالجتماعية
 العمل فرصمن أجل توفير  محددةإعداد خطة عمل فعالة تتضمن برامج  (3)

 المنتجة؛
 إنشاء آلية مالئمة وفعالة لنتائج ومقررات القمة  (2)

راتيجيات توفير وتعزيز "استالتي تم عقدىا حول موضوع  ،قمة واجادوجوعكفت  .4

والعمالة  عمى التحديات الكبرى المتمثمة في البطالة ، والتنمية المستدامة" العمالة

التي تواجو البمدان األفريقية. تم عقد ىذه القمة تنفيذا لممقرر  ،والفقر ،الناقصة

(AHG/DEC.166 (XXXVII الصادر عن الدورة العادية السابعة والثالثين )

العمالة ، المتعمق بعقد اجتماع وزاري حول تعزيز الدول والحكومات لمؤتمر رؤساء

في  4884في أفريقيا. تم خالل ىذا االجتماع المنعقد في إبريل  وتخفيف حّدة الفقر

، لمجنة العمل والشؤون االجتماعيةانعقاد الدورة الخامسة والعشرين  واجادوجو، بمناسبة

  لعمالة وتخفيف حدة الفقراتعزيز وخطة عمل حول  إعالن يبحث مشروع
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الدولي في جنيف العمل مؤتمر  أعمال دورة خاصة تم عقدىا عمى ىامش  اعتمدتيما

 .4884في يونيو 

عقب ىذه األعمال التحضيرية، قرر المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات االتحاد  .3

ة عقد قمة استثنائية حول العمال، 4883األفريقي، المنعقد في مابوتو في يوليو 

بميز  بوركينا فاسو، بل اقتراح رئيس، وعميو، ق  4882الفقر في حدة وتخفيف 

 .4882حول استضافة ىذه القمة االستثنائية في واجادوجو في  كومباوري 

التي تحتميا مسألة العمالة فى تحديد مستوى  اعترفت القمة بالمكانة البالغة األىمية .2

  خالل معالجة أوجو عيشة السكان منمستوى مرفع عدم المساواة والفقر بغية أوجو 

 الكمي ين. تم اقتراح عدة خيارات عمى مستوى االقتصادالبطالةالمساواة و  انعدام

تحسين مستوى حياة ، من بينيا اعتماد استراتيجيات وأعمال ترمي إلى والجزئي

بأن النمو االقتصادي المستدام والتقدم التكنولوجي  اعترفت القمة أيضا .السكان

والتنمية االجتماعية من خالل تعزيز  قميميالعمل وتحقيق التكامل اإلفرص ر وتوفي

بما في ذلك اعتماد سياسات سميمة في مجال  ،الصحة والتعميم والحكم الرشيد

حّدة لتخفيف  خرىاألوالضرورية رئيسية العوامل المن بين  ،، ىياالقتصاد الكمي

 الفقر.

ىم يجب  إعدادمن الشباب الذين  جداوعميو، أخذت القمة في الحسبان العدد الكبير  .5

في ىذا الصدد، اعتمدت  ضمان مستقبل القارة.بيدف لشغل مناصب عمل منتجة 

في أفريقيا  العمالة وتخفيف حّدة الفقرحول إعالنا القمة 

(III)EXT/ASSEMBLEE/UA/3) ، يف العمالة وتخف تعزيزجل أوخطة عمل من

ومراقبة  نشأت آلية متابعة لتنفيذأكما  (EXT/ASSEMBLY/UA/4(III) حّدة الفقر

عمى إعداد ىذه تقوم آلية المتابعة  وتقييم االلتزامات التي تم التعيد بيا في واجادوجو.

 تقرير مرة كل سنتين وتقرير كامل  كل خمس سنوات.
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تماعية لالتحاد األفريقي خالل الدورة العادية التاسعة لمجنة العمل والشؤون االج .6

االجتماع  ، قرر4813إبريل  9و  8في إثيوبيا، يومي  ديس أباباأالمنعقدة في 

اجتماع وزاري خاص عقد  مجنة العمل والشؤون االجتماعية لالتحاد األفريقيل الوزاري 

قمة استثنائية لرؤساء الدول والحكومات في  بعقد  وصأكما  4812في مارس 

، 4882وخطة عمل واجادوجو لسنة إلعالن تقييم شامل إجراء ة بغي، 4812سبتمبر 

 الفقر.تخفيف حّدة وذلك بعد عشر سنوات من انعقاد قمة واجادوجو حول العمالة و 

وبوركينا  4812تم اختيار ناميبيا الستضافة االجتماع الوزاري الخاص في مارس  .7

، الذي تمت المقرر يعكس ىذا .4812ائية في سبتمبر نفاسو الستضافة القمة االستث

العمل منظمة التوصية بو بقوه ودعمو من قبل جميع المشاركين في االجتماع وكذلك 

لتقييم االلتزامات التي  عقد لقاء في واجادوجو، رغبة أصحاب ىذه المبادرة في ةالدولي

، بعد عشر سنوات من المقاء التاريخي الذي 4882تم التعيد بيا في واجادوجو في 

 الفقر.تخفيف حّدة  نا فاسو حول العمالة وتم في بوركي

  األهداف  ثانيا.

 الهدف العام   -1

وخطة عمل واجادوجو إعالن  تقييم كامل لتنفيذإجراء لمقمة في  يتمثل اليدف العام .8

من تحديد التقدم المحرز والصعوبات التي يتعين تجاوزىا والتحديات بما يمكن  4882

 الواجب مواجيتيا.

  لخاصةاألهداف ا   -2

 التالية:المحددة ترمي القمة إلى تحقيق األىداف  .9
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بتعزيز المتعمقين وخطة العمل اإلعالن تقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ  (1)

 في أفريقيا؛ ة الفقرالعمالة وتخفيف حدّ 
العمالة تعزيز جديدة في مجال بحث ومراجعة واقتراح سياسات أو برامج  (4)

 ؛ة الفقروتخفيف حدّ 
 4842-4812رطة طريق لمعقد اعتماد خا (3)
 .4815ما بعد لفي إطار برنامج التنمية  موقف موحد لمقادة األفريقيينإعداد  (2)

  ثالثا. النتائج المتوقعة

  المنتظر، في إطار النتائج المتوقعة، أن تمّكن القمة مما يمي: من .18

 ؛4882وخطة عمل واجادوجو إعالن تقييم كامل لتنفيذ إجراء  (1)

وخطة  إعالندم المحرز والصعوبات التي تتم مواجيتيا في تنفيذ تحديد التق (4)

 ؛4882عمل واجادوجو 

 تعزيزحول وخطة العمل  اإلعالنتقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ  (3)

 الفقر في أفريقيا؛حّدة تخفيف  العمالة

العمالة  تعزيزبحث ومراجعة واقتراح سياسات أو برامج جديدة في مجال  (2)

 الفقر؛حّدة يف وتخف

 العمالة والقضاء عمى تعزيز حول 4842-4812اعتماد خارطة طريق لمعقد  (5)
 ؛الفقر

 .4815ما بعد لموقف موحد  في إطار برنامج التنمية اتخاذ  (6)
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