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 مقدمة -١
أدیس أبابا، (وضع االجتماع اإلقليمي األفریقي العاشر للدول األعضاء بمنظمة العمل الدولية في أفریقيا 

د من الفقر في أفریقيا ومؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد األفریقي لرؤساء الدول والحكومات بشأن العمالة والح) ٢٠٠٣
.  اإلطار الخاص بأعمال منظمة العمل الدولية في أفریقيا على مدى السنوات الثالث الماضية١)٢٠٠٤واغادوغو، (

 بّينوقد هيأ االجتماع اإلقليمي األفریقي العاشر األرضية لهذه القمة من خالل اعتماد مجموعة من االستنتاجات التي ت
واجه القارة، آما وافق على برنامج العمل الالئق آاستراتيجية فعالة ألفریقيا لمجابهة هذه التحدیات الرئيسية التي ت

وفضًال عن ذلك اعتمد المؤتمر قرارین أحدهما بشأن العمل الالئق للشباب وآخر بشأن دور الحوار . التحدیات
 . اإلیدز في عالم العمل/ االجتماعي لمكافحة نقص المناعة البشریة

ة واغادوغو بدورها بوضع مشروع برنامج أآثر تفصيًال لإلجراءات التي یتعين أن تتخذها منظمة وقد قامت قم
وقد . العمل الدولية والدول األعضاء واالتحاد األفریقي والجماعات االقتصادیة اإلقليمية والمجتمع الدولي بمجموعه

 من نوعه للشرآاء االجتماعيين للتحقق من سماع فریدًا  منتدى- قبل انعقاد هذه القمة -أقامت منظمة العمل الدولية 
صوت منظمات أصحاب العمل والعمال، وآذلك صوت غيرها من منظمات المجتمع المدني األخرى المعنية بعالم 

 أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع خمس عشرة وآالة أخرى من وآاالت األمم -وتضمنت ورقة بحث . العمل
 إطارًا متسقًا للسياسات، وبالتالي استخدمت هذه الورقة لالسترشاد بها في وضع -قمة واغادوغو المتحدة وقدمت إلى 

 . البرامج القطریة للعمل الالئق

وقد اعتمدت هذه القمة إعالنًا وخطة عمل وآلية متابعة تحث الدول األعضاء على وضع العمالة في محور 
آما دعت هذه القمة إلى وضع سياسات اقتصادیة . ر بصورة مستدیمةالسياسات االقتصادیة واالجتماعية للحد من الفق

واجتماعية متكاملة وتطبيق اإلصالحات على الُصعد الوطنية واإلقليمية والقاریة من أجل التخلص من القيود الهيكلية 
ى برامج زمنية  عل،وتشتمل آليات المتابعة، على المستویات المختلفة. تنظيم المشاریعالتي تعيق االستثمار وروح 
وقد أصبح العمل الالئق من خالل هذه القمة هدفًا أفریقيًا، آما آانت وال تزال أعمال . دقيقة للتنفيذ والرصد واإلبالغ

منظمة العمل الدولية في هذا اإلقليم تنصب بشكل رئيسي منذ انعقادها على مساعدة الدول األعضاء على تطبيق خطة 
 . العمل

 :  اعتمدتها القمة مجاالت األولویة الرئيسية التاليةوتغطي خطة العمل التي
ضمان القيادة السياسية وااللتزام بإیجاد بيئة مواتية لإلدارة الجيدة لغایات االستثمار والتنمية والحد من الفقر في  .١

 إطار الشراآة الجدیدة من أجل تنمية أفریقيا وتحقيق األهداف األلفية للتنمية؛ 
  والتنمية الریفية واإلدارة المستدامة للبيئة لغایات األمن الغذائي وتنمية الهياآل الداعمة؛تعزیز القطاع الزراعي .٢
 تنمية إطار مالئم لتكامل السياسات االقتصادیة واالجتماعية والمواءمة بينها؛ .٣
 ممن یستثنونتحسين وتعزیز خطط الحمایة االجتماعية القائمة وتوسيع نطاقها بحيث تشمل العمال وأسرهم  .٤

 منها حاليًا، وآذلك تعزیز الصحة والسالمة المهنيتين والقواعد الصحية؛
 تمكين المرأة من خالل إدماجها في أسواق العمل وتمكينها من المشارآة في وضع استراتيجيات الحد من الفقر .٥

 وسياساته وبرامجه إشراآًا فعاًال؛
كلفة بتعزیز العمالة والحد من الفقر، بما في بناء الطاقات البشریة والمؤسسية للمؤسسات العامة والخاصة الم .٦

 ذلك الشرآاء االجتماعيون وغيرهم من الفاعلين ذوي العالقة في المجتمع المدني؛
استخدام القطاعات الرئيسية التي تتمتع بطاقات آبيرة على توفير فرص العمل من أجل توليد عدد أآبر من  .٧

 الوظائف وتخصيص الموارد الكافية لهذه الغایة؛
بناء التعاون الدولي والعولمة المنصفة والعادلة والشراآات من أجل تعزیز الدعم الدولي لجهود أفریقيا نحو  .٨

إحراز التنمية المستدامة والترآيز على برنامج العمالة والحد من الفقر والتكامل اإلقليمي والمشارآة مشارآة 
 أفضل في عملية العولمة؛

دي ما بين الجماعات االقتصادیة اإلقليمية بغية توسيع نطاق المجال تعزیز التعاون اإلقليمي واالقتصا .٩
 االقتصادي والتجارة الخارجية والبينية واألسواق واستثمار وفورات الحجم؛

–––––––– 
 ". بقمة واغادوغو"   سيشار إليه في األجزاء الالحقة من هذه الوثيقة  1
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استهداف المجموعات الضعيفة وتمكينها آالمعوقين والمسنين والمهاجرین واألطفال والشباب واألشخاص  .١٠
اإلیدز أو المتأثرین بهذا الفيروس والمصابين بالمالریا والسل وغير / شريالمصابين بفيروس العوز المناعي الب

 ذلك من األمراض المعدیة ذات الصلة واألشخاص المشردین داخليًا والالجئين والمهاجرین والفقراء العاملين؛ 
 . تعبئة الموارد على المستویات الوطنية واإلقليمية والدولية .١١

آبر من البلدان على اللجوء إلى منظمة العمل الدولية لطلب المساعدة في وقد شجعت قمة واغادوغو عددًا أ
وقد . مجال استحداث الوظائف وتعزیز العمل الالئق، ممهدة بذلك السبيل أمام تطویر البرامج القطریة للعمل الالئق

 آما ،ل السلطات الوطنية لجان المتابعة الوطنية عندما طلب إليها ذلك من قبإنشاءدعمت منظمة العمل الدولية أیضًا 
 . أوصت بذلك قمة واغادوغو

وفي حين أنه تم دعم األنشطة في جميع المجاالت الرئيسية ذات األولویة التي حددتها خطة العمل التي اعتمدتها 
جعل العمالة أساسية لألطر : قمة واغادوغو، إال أن دعم منظمة العمل الدولية ترآز على أربعة مجاالت رئيسية هي

وقد حددت .  لدى المرأةتنظيم المشاریعنمویة؛ وعمالة الشباب؛ وتحسين معلومات وتحليل سوق العمل؛ وروح الت
الهيئات الثالثية المكونة للمنظمة هذه المجاالت أیضًا على أنها مجاالت ذات أولویة للكثير من البرامج الوطنية القطریة 

 .  ٢٠٠٦للعمل الالئق في أفریقيا التي تم وضعها في عام 

 منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ أنشطةوتصف الفصول التالية التقدم الذي أحرزته 
 والنتائج والحصائل التي انتهت إليها هذه اإلجراءات على ٢٠٠٦ و٢٠٠٤التزامات قمة واغادوغو ما بين العامين 

 على ذلك، قدم تلخيص لألنشطة واإلنجازات التي تم تحقيقها وآما درجت العادة. الُصعد القاریة واإلقليمية والوطنية
والمعلومات المقدمة هي معلومات إیضاحية . على الصعيد القطري في إطار آل هدف من األهداف االستراتيجية

حكام وليست مستوفاة، إذ إنها ال ترمي إلى مقارنة إنجازات البلدان أو الهيئات المكونة مع بعضها بعضًا أو اإلدالء بأ
 . حيالها

وقد أسهم آل من المكتب اإلقليمي ألفریقيا ومكاتب منظمة العمل الدولية في هذا اإلقليم ووحدات المقر الرئيسي 
 .والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية جميعها في هذا التقریر
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 الصعيدین اإلجراءات واإلنجازات على -٢
 القاري واإلقليمي

  القاريالتعاون على الصعيد ١-٢
آانت منظمة العمل الدولية تعمل، بعد قمة واغادوغو، مع الدول األعضاء واالتحاد األفریقي والجماعات 
االقتصادیة اإلقليمية والوآاالت المتخصصة لمنظومة األمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقيا ومصرف 

 أتساق السياسات وزیادة الدعم لبرنامج العمل الالئق في إطار التنمية األفریقي من أجل الوصول إلى قدر أآبر من
 . االستراتيجيات التنمویة القاریة واإلقليمية والوطنية

 منتدى توفير ل٢٠٠٦وقد شكلت لجنة االتحاد األفریقي ومنظمة العمل الدولية فرقة عمل مشترآة في عام 
حث على استحداث فرص العمل في أفریقيا باالستناد إلى للتفكير االستراتيجي وتحليل وصوغ المقترحات الخاصة بال

في إطارها نشرات وأقراص ل هذه استراتيجية اتصاالت أنِتجت وقد وضعت فرقة العم. التزامات قمة واغادوغو
ة العربية واالنكليزیة والفرنسي(مضغوطة لذاآرة القراءة فقط عن نتائج القمة باللغات الرسمية األربع لالتحاد األفریقي 

 ). والبرتغالية

تقریر ("آما قدمت منظمة العمل الدولية الدعم التقني للجنة االتحاد األفریقي في إعدادها لتقریر السنتين األول 
، حيث قدم هذا ")رئيس االتحاد األفریقي عن تنفيذ نتائج القمة االستثنائية بشأن العمالة والحد من الفقر في أفریقيا

وآان هناك ). ٢٠٠٦القاهرة، ( الرابعة للجنة االتحاد األفریقي للعمل والشؤون االجتماعية التقریر في الدورة العادیة
أعادت العمالة إلى مائدة صانعي القرار، إذ یتضح من التقاریر " واغادوغو"تعليق أخاذ في التقریر المذآور وهو أن 

ویمكن توضيح ذلك . شاغل األهداف الوطنيةلم یعد شاغل وزارات العمل وحدها، وإنما " العمل"التي تم استالمها أن 
من خالل المبادرات الوطنية المتعددة التي دمجت سياسات النمو واستحداث فرص العمل لنصرة الفقراء في العملية 

 ". التنمویة

وأوصى هذا اإلعالن بأمور من بينها . في نفس االجتماع" اإلعالن بشأن تمویل العمالة والحد من الفقر"واعتمد 
 توضع استراتيجيات شمولية باالستناد إلى الحاجة إلى تعزیز نمو آثيف العمالة وسریع ومستدام من أجل تسریع أن"

 ". وتيرة الحد من الفقر

وقد تناول المؤتمر التاسع والثالثون للوزراء األفریقيين للشؤون المالية والتخطيط والتنمية االقتصادیة 
وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم التقني للجنة .  العمالة في أفریقيا، قضية التصدي لتحدي)٢٠٠٦واغادوغو، (

 .  شارآت في اجتماع لجنة الخبراء والمؤتمر الوزاري آما،االقتصادیة ألفریقيا إلعداد وثيقة المعلومات األساسية

هذه الوفود وقد أقرت . واستعرضت الوفود الوزاریة المبادرات منذ قمة واغادوغو والصعوبات التي واجهتها
  في استراتيجيات التنمية الوطنيةوعدم إدماج العمالة إدماجًا آافيًا عن قلقها حيال عدم شمولية التنفيذ معلنة -الوزاریة 
 وقدمت عددًا من المقترحات من أجل زیادة ، بالقيود الكبيرة على القدرات البشریة والمالية والمؤسسية- حتى اآلن

 .  على جميع المستویات وتسریع وتيرتهاتشذیب استراتيجيات التنفيذ

وتشتمل المقترحات المدرجة في البيان الوزاري الذي اعتمده المؤتمر على الحاجة إلى إدماج هدف العمالة 
الالئقة في تصميم وتنفيذ ورصد الجيل الثاني من استراتيجيات الحد من الفقر، مع إدماج معایير العمالة في سياسات 

ستحداث فرص العمل من أجل تحسين والمتمثل في اواإلقرار بالهدف الهام للحكومة والقطاع العام تعزیز االستثمار، 
. نوعية اإلدارة المالية العامة، جنبًا إلى جنب مع وضع نظم دقيقة لإلحصاءات والمعلومات بهدف رصد أثر السياسات

 الخاص في توليد العمالة وبالدور المرآزي للدولة آما أقر البيان الوزاري أیضًا بالدور والمسؤولية المتزایدین للقطاع
في إیجاد بيئة مساعدة من خالل تدابير تغطي تحسين الهياآل وإلغاء اللوائح المكلفة والشراآات العامة والخاصة في 

 . تنمية المهارات

قدرات وتيسير آما دعا البيان إلى إقامة منتدى عمالة إقليمي آمرفق للموارد من أجل المساعدة على تطویر ال
وسيدار هذا المنتدى بشكل مشترك من قبل لجنة االتحاد األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقيا . تقاسم الخبرات القطریة

ویبقى هذا المنتدى مفتوحًا أمام المؤسسات . ومنظمة العمل الدولية حيث ستستضيف منظمة العمل الدولية األمانة
 . اإلقليمية األخرى
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 في عملها مع وآاالت األمم المتحدة األخرى في مجال دعم ٢٠٠٦ظمة العمل الدولية في عام وقد أسهمت من
الشباب والقيادة في "االتحاد األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقيا في تنظيم منتدى التنمية األفریقي الخامس بشأن 

 إلى ةخاصإشارة ء الذي اعتمده االجتماع ویشير بيان توافق اآلرا). ٢٠٠٦أدیس أبابا، " (القرن الحادي والعشرین
 . دور منظمة العمل الدولية في مجال عمالة الشباب

 التعاون مع الجماعات االقتصادیة اإلقليمية ٢-٢
فقد وقعت منظمة . تعزز التعاون بين منظمة العمل الدولية والجماعات االقتصادیة اإلقليمية بعد قمة واغادوغو

 ومع الجماعة االقتصادیة لدولة ٢٠٠٥ مع الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقيا في عام العمل الدولية مذآرة تفاهم
وقد حددت آلية متابعة القمة الدول األعضاء والجماعات االقتصادیة اإلقليمية على . ٢٠٠٦أفریقيا الوسطى في عام 

ون مع الجماعات االقتصادیة اإلقليمية، ویتوقع أن تقدم الدول األعضاء، بالتعا. أنها المسؤولة الرئيسية عن التنفيذ
تقاریر مرحلية آل سنتين عن أوضاع التنفيذ إلى لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفریقي، في حين 

 . ٢٠١٤ و٢٠٠٩یتعين على لجنة االتحاد األفریقي إعداد تقاریر تقييم شاملة في العامين 

 اجتماعًا مع الجماعات االقتصادیة ٢٠٠٥سبتمبر /  العمل الدولية في أیلولوقد نظم االتحاد األفریقي ومنظمة
القيود في قدرات آل من الجماعات تبّين أن اإلقليمية في أدیس أبابا لبحث دورها في متابعة قمة واغادوغو، حيث 

، نظمت لجنة ٢٠٠٦عام وبعد هذا االجتماع في . تشكل شاغًال هامًااالقتصادیة اإلقليمية ولجنة االتحاد األفریقي 
في آل من وند هوك وأبوجا والجزائر  (٢٠٠٦االتحاد األفریقي سلسلة مكونة من خمسة اجتماعات إقليمية في عام 

لنشر المعلومات عن نتائج قمة واغادوغو ودعم الجهود الرامية لبناء ) والخرطوم ویاوندي على التواليالعاصمة 
 . قليمية لمساعدتها على القيام بالوالیة التي أنيطت بها في قمة واغادوغوالقدرات لدى الجماعات االقتصادیة اإل

وتهدف األطر ". أطر إقليمية لسياسات العمالة المتكاملة"وقد اُعتِمدت في آل اجتماع من هذه االجتماعات 
ها لسكان اإلقليم ودعم اإلقليمية إلى إحراز التنمية والنمو االقتصادي والحد من الفقر وتعزیز مستویات المعيشة ونوعيت

وقد غدت هذه األطر اآلن الدليل الذي یمكن أن . المحرومين اجتماعيًا من خالل تعزیز فرص عمل أفضل وأآثر
تستخدمه الدول األعضاء في آل إقليم من األقاليم لدى صياغتها لسياسات عمالة وطنية شاملة، في حين تشكل التزامات 

 .ل أهداف العمل الالئق معالمهاقمة واغادوغو عصب هذه األطر وتشك
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تعزیز المعایير والمبادئ والحقوق األساسية  - ٣
 في العمل وتطبيقها

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل ١-٣

 الحریة النقابية والحق في المفاوضة الجماعية ١-١-٣

 )٢٠٠٦ -١٩٥١(عدد الشكاوى المقدمة حسب البلدان في أفریقيا  :١-٣الشكل 
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 إلى ىرت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بعين الرضأشا

ومنح بعض ) ٢٠٠٤(العدید من حاالت التقدم المحرز مثل إنهاء احتكار نقابة العمال في جمهوریة تنزانيا المتحدة 
، باإلضافة إلى عدد آبير من )٢٠٠٥( الجماعية الفئات من الموظفين المدنيين في بوتسوانا الحق في المفاوضة

وتتضمن أمثلة أخرى منح المزید من ). ٢٠٠٥(المواضيع التي یمكن أن تخضع للمفاوضة الجماعية في ليسوتو 
وبالرغم من هذه . وموریتانيا) ٢٠٠٥(الحقوق للعمال األجانب لتمكينهم من احتالل مواقع نقابية في بورآينا فاسو 

عة، یبقى وضع الحریة النقابية مصدر قلق في عدد من البلدان اإلفریقية، آما یبرز ذلك في الشكاوى التطورات المشج
 ). ١-٣أنظر الشكل (المقدمة إلى لجنة الحریة النقابية خالل الفترة المستعرضة 

 قانونًا -صيات تطبيق االتفاقيات والتوب المعنية بعد التعليقات التي أبدتها لجنة الخبراء -وقد سنت آوت دیفوار 
ومن الخطوات المرضية أیضًا حالة أنغوال فيما یتعلق ). ٢٩رقم  (١٩٣٠جدیدًا یتماشى مع اتفاقية العمل الجبري، 

آافة العوامل األخرى "و" المقاومة السلبية للعمل"حيث ألغت أحكام ) ١٠٥رقم  (١٩٥٧باتفاقية إلغاء العمل الجبري، 
وآانت عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام " جرائم ضد اإلنتاج"كلت والتي ش" التي تضر بعملية اإلنتاج

ومن حاالت التقدم المحرز أیضًا اعتماد غابون لقانون یشمل تدابير وقائية وتدابير للقضاء على أسوأ أشكال . واحد
وینطبق .  فيها وترصدها وتبطلها، إلى جانب التدابير التي تمنع هذه األشكال وتحققإعادة النظر فيهاعمل األطفال أو 

ویمكن اإلشارة إلى بعض التقدم في مجال إدخال المعایير . الحال نفسه على اعتماد المغرب لقانون ضد دعارة األطفال
غير القانونية للتمييز التي یمكن ألي شخص أن یسعى على أساسها إلى إصالح قانوني في حال تم انتهاآها، آما هو 
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 مبدأ المساواة في األجور بين الرجال والنساء الذین تم ترسيخ ،وعلى نفس الغرار). ٢٠٠٥(فاسو الحال في بورآينا 
 . یقومون بنفس الوظائف وبالعمل ذي القيمة المتساویة في القانون في زمبابوي

ة وتوخيًا لمعالجة انتهاآات الحریة النقابية والمفاوضة الجماعية، تم االضطالع في أفریقيا بعدد من أنشط
المساعدة التقنية وغيرها من األنشطة، بما في ذلك المشروع الذي تموله فرنسا لدعم تعزیز اإلعالن بشأن المبادئ 

 . والحقوق األساسية في العمل في بلدان أفریقيا الناطقة بالفرنسية

 والمفاوضة ، واتفاقية حق التنظيم)٨٧رقم  (١٩٤٨وقد ترجمت اتفاقية الحریة النقابية وحمایة حق التنظيم، 
إلى لغات آينيارواندا ) ١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(، واتفاقية التمييز )٩٨رقم  (١٩٤٩الجماعية، 

 . والسواحلية ولينغاال الستخدامها على التوالي في رواندا والكونغو وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية

، فقد حقق مساهمات ٢٠٠٦صل إلى نهایته في عام أما مشروع تعزیز عالقات العمل في شرق أفریقيا الذي و
مهمة بشأن المجریات السياسية للتصدیق على االتفاقيات األساسية ومراجعة قوانين العمل في آينيا وجمهوریة تنزانيا 

  بتمویل من إدارة العمل في الوالیات-وفضًال عن ذلك، قامت مشاریع مماثلة في أفریقيا الجنوبية . المتحدة وأوغندا
 .  بالترویج للمفاوضة الجماعية وحل النزاعات البدیلة آما سهلت مراجعة قوانين العمل في مالوي وزامبيا-المتحدة 

الحوار "وقد عزز مشروع البرنامج اإلقليمي لتعزیز الحوار االجتماعي في بلدان أفریقيا الناطقة بالفرنسية 
ًا الدعم المؤسسي لمؤسسات الحوار االجتماعي المنشأة حدیثًا موفر" االجتماعي في بلدان أفریقيا الناطقة بالفرنسية

 . ومساهمًا في تعزیز قدرة منظمات أصحاب العمل والعمال على التنظيم والمفاوضة الجماعية

وبدعم من مشروع لمنظمة العمل الدولية ممول من الحكومة السویسریة بشأن إدارة النزاعات اإلقليمية وتطویر 
، تم إصدار قانون جدید بشأن النزاعات التجاریة في بوتسوانا خالل العام نشآتالممستوى القائمة على القدرة التنافسية 

وباإلضافة إلى ذلك، جرت تعدیالت أساسية على . ، وآان هذا القانون مبشرًا بمنهج جدید لحل نزاعات العمل٢٠٠٤
صياغة قانون لتعدیل قانون العمل في ليسوتو وتم . قانون االستخدام وقانون نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل

وفي سوازیلند، أعيد النظر في . وقدم إلى لجنة العمل االستشاریة الوطنية الثالثية لوضعه في صيغته النهائية واعتماده
 .آل من قانون العالقات الصناعية وقانون االستخدام استنادًا إلى الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية

 المشروع الممول من الحكومة السویسریة، والذي سبق ذآره، أیضًا إنشاء فریق عامل ثالثي رفيع وقد سهل
دخالت في زمبابوي وموزامبيق انتهت إلى إجراء ت وقام المشروع ب.المستوى قام بإصدار قانون عمل جدیدًا لناميبيا

وقد ترافقت . ثة للوقایة من النزاعات وفضهاتعدیالت جوهریة على القوانين األساسية للعمل من أجل إتاحة أنظمة حدی
عملية إصالح قانون العمل هذه مع وضع مجموعة من مدونات الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية التي تساعد على 

آما ساهم المشروع في . تفسير القانون للموظفين القضائيين واإلداریين والشرآاء االجتماعيين في آل بلد من البلدان
ل إلى ترتيبات مؤسسية، سواء ضمن وزارات العمل أم من خالل المؤسسات المستقلة مثل مدیریة الوقایة من التوص

النزاعات وفضها في ليسوتو أو لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم في سوازیلند بهدف تقدیم خدمات أسرع وأآثر 
مؤسسات دعمًا حاسمًا لعملية المفاوضة الجماعية وتقدم القدرات التي تتسم بها هذه ال. فعالية وجودة لفض النزاعات
 . وتدریب الشرآاء االجتماعيين

وسوف .  ودعمت إنشاء منتدى في جنوب أفریقيا لفض النزاعات أیضًاوقد مولت مشاریع منظمة العمل الدولية
 المهارات وترویج تقوم هذه الشبكة المكونة من ثماني وآاالت عامة لفض النزاعات بتقاسم التكنولوجيا وتسهيل نقل

وستقوم أیضًا بتنسيق االلتزامات مع . أفضل الممارسات المتصلة بالوقایة من النزاعات وفضها في هذا اإلقليم الفرعي
 . الوآاالت العاملة على الساحة الدولية

 القضاء على عمل األطفال ٢-١-٣

خاص باعتبارها اإلقليم الرئيسي في  إلى أفریقيا بشكل ٢٠٠٦یشير التقریر العالمي بشأن عمل األطفال لعام 
العالم الذي شهد أقل قدر من التقدم في معالجة مسألة عمل األطفال وأعلى نسبة لعمل األطفال، آما أنه اإلقليم الذي 

بيد أنه تم تسجيل بعض الحاالت الناجحة، . أزداد فيه عدد األطفال العاملين حاليًا في الفترة التي یستعرضها التقریر
 والمشار إليها تاليًا، ومن خالل تم تحقيقهافة إلى تنامي الوعي بهذه المشكلة، آما یتبين من اإلنجازات التي باإلضا

 .  بعمل األطفالتعلقتينزیادة عدد الدول التي صدقت على االتفاقيتين الم

في إطار  طفل عامل وأعيد تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ٦٠٠٠وفي نيجيریا وغانا، تم انتشال أآثر من 
مشاریع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال التي تعدها منظمة العمل الدولية وتمولها إدارة العمل في الوالیات 

مشروع مكافحة "و" بناء األسس للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في أفریقيا الناطقة باإلنكليزیة"المتحدة بشأن 
وفي نيجيریا، ضم ". القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في زراعة الكاآاو"و" االتجار باألطفال في غرب أفریقيا
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العدد اإلجمالي لألطفال الذین أعيدوا إلى بالدهم داخليًا في إطار مشروع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال، 
وفي الوقت نفسه، تم .  فتاة٧١ًا و صبي٣٩وأما أولئك الذین أعيدوا إلى خارج البالد فقد آانوا .  فتاة١٥١ صبيًا و٩٩

 شخص من آباء األطفال الذین آانوا یعملون سابقًا أو األوصياء ٦٠٠تحسين الحالة االجتماعية واالقتصادیة ألآثر من 
). بتزویدهم بأدوات العمل والتجهيزات والمواد(عليهم، وذلك من خالل تدریبهم على تنظيم المشاریع ودعمهم عينيًا 

آما .  موظفًا قضائيًا ومسؤوًال عن تنفيذ القوانين على قانون االتجار باألطفال١٤٠ك، تم تدریب أآثر من وإلى جانب ذل
تم وضع استراتيجية وطنية للتوعية بعمل األطفال في البلدین، في حين یتم تطویر سياسة وطنية بهذا الشأن في 

آال البلدین، وتم تدریب مسؤولين عن برامج العمل وباإلضافة إلى ذلك، أنشئ نظام رصد لعمل األطفال في . نيجيریا
وتعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة والشرآاء االجتماعيين على إجراء دراسة استقصائية حول . إلدارة هذا النظام

 .  الجنوبية الغربيةاعمل األطفال في مزارع أشجار المطاط في والیات نيجيری

ين ال یزال مرتفعًا في مناطق أفریقيا الواقعة جنوب الصحراء، شرع عدد وبالرغم من أن عدد األطفال العامل
.  مالي وزامبياذه البلدانه  وآخر،من البلدان في اتخاذ تدابير وطنية محددة زمنيًا لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال

رقم  (١٩٩٩ال عمل األطفال، وقد طالبت زمبابوي بمشروع لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وفقًا التفاقية أسوأ أشك
 . قيادة منظمة العمل الدوليةبوسوف یقوم عدد من وآاالت األمم المتحدة بتنفيذ هذا المشروع بشكل مشترك ). ١٨٢

وتوجد في بوتسوانا وجنوب أفریقيا وزامبيا وسوازیلند وليسوتو ومالوي وناميبيا مشاریع للبرنامج الدولي 
وقد . نشاء مشروع رائد جدید بتمویل من حكومة البرازیل في أنغوال وموزامبيقللقضاء على عمل األطفال، ویتم إ

طورت جنوب أفریقيا برنامج عمل وطني بشأن عمل األطفال، وهو برنامج تم تنفيذه بتمویل من إدارة العمل في 
وقد أدرجت ". طفالنحو القضاء على أسوأ أشكال عمل األ"الوالیات المتحدة وبدعم من برنامج منظمة العمل الدولية 

ومن ناحية أخرى، وضعت برامج وطنية . الذي یتم البحث فيه في هذا البلد" قانون الطفولة"قضایا عمل األطفال في 
 . ٢٠٠٧محددة زمنيًا في بوتسوانا وسوازیلند وليسوتو وناميبيا العتمادها بحلول عام 

 یستخدمهم الكبار الرتكاب الجرائم وللقيام واستهدفت البرامج االبتكاریة في جنوب أفریقيا األطفال الذین
وقد دعم البرنامج المتعلق بأنشطة نقل المياه البرنامج الحكومي الموسع لضخ المياه إلى . باألنشطة المضنية لنقل المياه

ي یعتبر وهو یساعد في إعطاء األولویة لعملية تأمين المياه إلى المناطق الت. المناطق التي ال تتمتع بمصادر مياه آمنة
 من األطفال الذین یعملون لساعات آثيرة، مما یؤثر على تعليمهم ًا آبيرًا عددتشملفيها نقل المياه عملية شاقة و

 . المدرسي

وفي زامبيا، أنشأت وزارة العمل والضمان االجتماعي وحدة لعمل األطفال وقامت بصياغة سياسة عامة جدیدة 
الخطة اإلنمائية ) مشروع(ویتضمن . مال الخطرة، ومن المتوقع اعتمادهمابشأن عمل األطفال إلى جانب قائمة باألع

 وسوف یشكل هذا المشروع أساس .الوطنية الخامسة برنامجًا محددًا، برعایة الوزارة، حول الوقایة من عمل األطفال
 . والیات المتحدةبرنامج وطني محدد زمنيًا للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، بتمویل من إدارة العمل في ال

وفي شمال أفریقيا، قام مشروع رئيسي في المغرب بتمویل من بلجيكا وفرنسا وإدارة العمل في الوالیات 
وأجرت مصر أول دراسة استقصائية حول . ٢٠٠٦ طفل من العمل في نهایة عام ١٦٣٠٠المتحدة بانتشال أآثر من 

، أطلقت منظمة العمل ٢٠٠٦أآتوبر / ي تشرین األولوف. عمل األطفال وقدمت استراتيجية وطنية للقضاء عليه
 مشروعًا في مصر مموًال من إدارة العمل في الوالیات ، وبرنامج األغذیة العالميفالدولية، بالتعاون مع اليونسي

 . عمل األطفال من خالل التعليماستغالل المتحدة لمكافحة 

ن العمل في قطاعات التعدین والزراعة التجاریة  صبي وفتاة م٢٠٠٠٠وفي جماعة شرق أفریقيا، منع أآثر من 
 . ٢٠٠٥ و٢٠٠٢ا بين عامي ذه القطاعات مه والخدمة المنزلية واالستغالل الجنسي التجاري أو انتشلوا من

 طفل من أسوأ أشكال عمل ٧٥٠٠٠وفي آينيا وحدها، ساهمت منظمة العمل الدولية في انتشال أآثر من 
وفي جمهوریة تنزانيا المتحدة، حالت اإلجراءات . من خالل عدة برامجاطهم فيها أو الحيلولة دون انخراألطفال 

 طفل في أسوأ أشكال عمل األطفال ٣٥٠٠٠المباشرة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال دون عمل أآثر من 
وغيرهم من أصحاب أو انتشلوا من هذه األشكال من العمل من خالل اإلجراءات التي یتخذها الشرآاء الثالثيون 

 . المصلحة الرئيسيين

اإلیدز، والذي بدأ / وفي أوغندا وزامبيا، یهدف مشروع لعمل األطفال في مجال فيروس نقص المناعة البشریة
 طفًال مصابًا باإلیدز، آما یساهم في وضع مشروع سياسة عامة ١٣٥٠، إلى انتشال ٢٠٠٦ینایر / في آانون الثاني

 . بشأن عمل األطفال

 تم تقدیم الدعم للقضاء على عمل األطفال في آل من أوغندا وجمهوریة تنزانيا المتحدة وآينيا من خالل وقد
وقد دعمت هذه البرامج الحكومات بشأن مسائل قانونية ومسائل تتعلق . برامج محددة زمنيًا ومن خالل بناء القدرات

آما أشرآت برامج عمل األطفال . يات واإلجراءاتبالسياسة العامة، بما في ذلك دمج عمل األطفال في االستراتيج
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وساعدت لجان عمل األطفال العاملة في المقاطعات أیضًا في . نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل إشراآًا مكثفًا
 . عمل األطفال وانتشالهم منهللحيلولة دون إدخال ممارسات جيدة 

ة للعمالة وسوق العمل في زامبيا واستراتيجية العمالة وتعالج مسألة عمل األطفال في آل من السياسة الوطني
والتدریب المهني في موزامبيق واستراتيجية االنتعاش االقتصادي في آينيا واالستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو والحد 

وطنية وتتمتع آينيا آذلك بخطة عمل . من الفقر في جمهوریة تنزانيا المتحدة وخطة عمل اجتثاث الفقر في أوغندا
وقد استفاد األطفال الذین آانوا یعملون سابقًا من إدخال برنامج التعليم االبتدائي المجاني . للقضاء على عمل األطفال

 . ٢٠٠٣في آينيا عام 

ویعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج منظمة العمل الدولية . وزادت التغطية اإلعالمية من وعي الناس أیضًا
" دعم حقوق األطفال من خالل التعليم والفنون ووسائط اإلعالم"وقد استخدمت مجموعة . التوعيةاإلعالمي للتدریب و

وفي زامبيا والمغرب، نشطت الشبكات الوطنية بشكل خاص في دمج مواد هذا . بشكل واسع وأدت إلى نتائج جيدة
 . لبرنامجالبرنامج في النظام التعليمي وقامت بعدد من أنشطة التوعية القائمة على هذا ا

" دعم حقوق األطفال من خالل التعليم والفنون ووسائط اإلعالم"، أطلقت حملة بشأن برنامج ٢٠٠٦وفي عام 
وحصل اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات المصریة، باإلضافة إلى عدد من . في مصر بمناسبة یوم عمل األطفال

فضل تآزر جهود منظمة العمل الدولية والسفارة اإلیطالية المنظمات غير الحكومية، على تغطية إعالمية واسعة، ب
بشأن استخدام مجموعة " لتدریب المدربين"، تم تنظيم حلقتي عمل ٢٠٠٦وفي عام . وبدعم من الوزارات الحكومية

آما للمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والوطنية، " دعم حقوق األطفال من خالل التعليم والفنون ووسائط اإلعالم"
 مشروع تعاون تقني آامل بتمویل من إیطاليا لنشر منهجية هذه المجموعة في ٢٠٠٦نوفمبر / ستهل في تشرین الثانيا

 . مصر وغيرها من الدول الناطقة بالعربية

مشروع منظمة العمل الدولية بشأن منع األطفال من القيام بعمل خطر في قطاع الزراعة التجاریة في وقد أدى 
شالهم منه وإعادة تأهيلهم إلى إنشاء تحالف بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية إفریقيا وانت

آما أجریت دراسة . وأصحاب العمل والعمال واآلباء واألطفال في قطاع زراعة الشاي والسكر واألرز والبن والفانيال
في أوغندا، مما وفر فرص تعليم لهؤالء األطفال  طفًال ١٨٧٣انتشال إلى استقصائية أساسية، وأدت برامج عمل 

وشملت مشاریع .  طفل في عمل األطفال٢٠٠٠ أآثر من خراطوتم أیضًا الحيلولة دون ان. وفرصًا لتوليد الدخل آلبائهم
 .ناجحة أخرى في أوغندا مكافحة عمل األطفال في الخدمات المنزلية وفي أسوأ أشكال عمل األطفال

 طفًال من ٧٥٣٧ انتشال ومنع فيع مكافحة عمل األطفال في الزراعة التجاریة  مشرونجحوفي مالوي، 
وقد أدى تفشي عمل األطفال في مالوي والحاجة إلى . العمل، وقد تم دعمهم جميعًا لكي یتابعوا أنشطتهم التعليمية

. في الوالیات المتحدةمعالجة هذه المسألة إلى إنشاء برنامج قطري جدید لمدة ثالث سنوات بدعم من إدارة العمل 
العدید من التدخالت االستباقية قيام ب آخرین من العمل، وال٣٠٠٠ طفل ومنع ٢٠٠٠ویهدف هذا البرنامج إلى انتشال 

وقد ساهمت منظمة العمل الدولية في تمویل . التي من شأنها تحسين إطار السياسة العامة لمعالجة مسألة عمل األطفال
 . ئض النقديهذه البرامج من أموال الفا

وفي إطار برنامج تمویل من الوآالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي، قدمت المساعدة لمنظمات أصحاب 
العمل في زمبابوي ومالوي لدعم أعضائها في القطاع الزراعي لمكافحة عمل األطفال، وخاصة في قطاع زراعة 

تشاریة ألصحاب العمل إلجراء دراسة في قطاع زراعة وقدمت أیضًا المساعدة لرابطة مالوي االس. الشاي التجاري
لها فيما یتعلق بعمل األطفال وتوعية اعمأ هاترآز فيالتي تمواطن الوبالتالي، تمكنت هذه الرابطة من تحدید . الشاي

 . أعضائها في قطاع زراعة الشاي وإعداد سياسة عامة بشأن عمل األطفال تغطي أصحاب العمل آافة

تم بذل الجهود للتنسيق مع الوآاالت األخرى لألمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالتعليم وفي الكاميرون، 
، إلى جانب دمج عمل األطفال في )، واليونيسف بشأن إعداد قانون حمایة لألطفال"التعليم للجميع"في ) اليونسكو((
 ". اإلنمائية ةإطار عمل األمم المتحدة للمساعد"و" ورقة استراتيجية الحد من الفقر"

وفي غرب أفریقيا مّكن مشروع الزراعة التجاریة وزراعة الكاآاو لمكافحة عمل األطفال الخطير واالستغاللي 
.  طفل بالمدارس أو بمراآز مهنية١٣٠٠ طفل في مقاطعتين، آما عمل على إلحاق ٥٠٠٠في الكاميرون من تحدید 

وفي إطار المسؤولية االجتماعية . ه في مقاطعات أخرىوقد تملكت الحكومة منهجية هذا المشروع وتنوي تطبيق
للشرآات، أنشئت شراآة مع أصحاب العمل في الكاميرون من أجل تقدیم الدعم لتعليم األطفال الذین تم انتشالهم من 

 . االتجار بهممن عمل األطفال و

 الحمراء ضد عمل األطفال حملة البطاقةالنطاق من خالل ازداد الوعي على أعلى المستویات وبشكل واسع وقد 
، منظمة العمل الدولية ونظمتها ٢٠٠٦فریقية التي استضافتها مصر في أوائل عام ألالتي أطلقت خالل آأس األمم ا
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فریقي العام ألآرة القدم واالتحاد ارابطة ل  في مصر واالتحاد الدوليولة واألمومةالمجلس الوطني للطفباالشتراك مع 
 .لكرة القدم

ل، أدت نتائج البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال إلى إنشاء وحدة عمل األطفال ضمن في السنغاو
وزارة العمل وإلى صياغة خطة عمل وطنية للقضاء على عمل األطفال بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية 

 اإلجراءات مكنتو. ألخرىالتقنية والشرآاء االجتماعيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ا
 طفًال من ٥٠٨٤ ومنع صاعدًا، و٢٠٠٥ طفًال من أسوأ أشكال عمل األطفال منذ عام ١٥٧٠انتشال من المباشرة 

 نظاميوتم تقدیم خدمات التعليم ال. مولدة للدخلأنشطة عن طریق  عائلة ٦٩٠  إلىدعم، ومن تقدیم الدخول سوق العمل
 زيوالوالتدریب واالستشارة والخدمات الصحية ) صفوف محو األمّية (النظاميوغير ) التحاق األطفال بالمدرسة(

المدرسي والكتب والمنح الدراسية والمواد المدرسية إلى األطفال لدعم السياسة الوطنية لمكافحة عمل األطفال وأسوأ 
 .أشكاله

ال الفرنسية، لدعم القدرات إفریقيا الناطقة بالفرنسية، بفضل األموبلدان  في منظمة العمل الدوليةنشطت و
وقد .  وإعادة تأهيلهم العاملين منهم األطفال وانتشالالحيلولة دون عملالوطنية لمكافحة عمل األطفال وزیادة الوعي و

 . طفًال من العمل بشكل فعلي١٢٨٥ انتشال إلى في توغو أدى التدخل الذي جرى القيام به

 لمذة الصناعية على عمل األطفال من خالل التدریب المهني والت القضاءبشأنتمت صياغة استراتيجية إقليمية و
بنن وبورآينا فاسو وتوغو والسنغال ومالي آل من  من خالل مشروع آخر بتمویل فرنسي یقوم بتغطية ٢٠٠٥في عام 
 .والمغرب والنيجر ومدغشقر

منظمة التي تقوم بها دخالت تالمحيط الهندي بفضل المنطقة في تراجع تدریجي في لهو إن عمل األطفال و
 مدغشقر ملوتع. ٢٠٠٥عام في   في المائة١٨٫٨  إلى٢٠٠١ عام  في المائة في٢٣، إذ تدنت نسبته من العمل الدولية

 اإلجراء الذي قام به البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال مّكن وقد ،خطة عمل وطنية لمكافحة عمل األطفالب
وتعتبر سيشل نموذجًا في مكافحة عمل األطفال، باعتبارها . اليوم في العاصمة طفل حتى ٥٠٠انتشال أآثر من من 

 .١٨٢ البلد األول الذي صّدق على االتفاقية رقم

  باألشخاصواالتجارالقضاء على العمل الجبري  ٣-١-٣

ألطفال ن معظم الضحایا هم من اأ خاصًة و، تشكل تحدیًا رئيسيًا في أفریقيا باألشخاصاالتجارال تزال نسبة 
 . الخليج العربيبلدان آبلدان القارة أو ُیرسلون إلى داخل بهم االتجارالذین یتم 

بعثات منظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق المتصلة باتفاقية العمل ، ٢٠٠٦  عامقبلت موریتانيا والنيجر فيوقد 
. ٢٠٠٦نوفمبر  /ن الثانيفي تشریروجعت وأعدت توصيات و. ١٨٢واالتفاقية رقم ) ٢٩رقم  (١٩٣٠الجبري، 

 على إعادة النظر في الحاجة إلى إجراء تعدیالت تشریعية والقدرة الوطنية على تنفيذ القوانين البعثاتوساعدت هذه 
لدعم الحكومات ، وذلك توخيًا منظمة العمل الدوليةلالمساعدة التقنية تلمس فيها الحاجة إلى ذات الصلة والمجاالت التي 

، لالطالع على موجز لإلعالن بشأن برنامج عمل ١-٣انظر أیضًا اإلطار ( .أفضلتطبيقًا تفاقيات االمن أجل تطبيق 
ریق مساعدة أصحاب المصالح الرئيسيين على إدماج المشاغل المتصلة باالتجار خاص لمكافحة العمل الجبري عن ط

 ).ورقات استراتيجية الحد من الفقر، التي یعتمدونهافي بالبشر، 

 بتمویل من المملكة المتحدة في آل من نيجيریا بالبشر واالتجار العمل الجبري بشأنالع ببرنامج تّم االضطو
بصورة  الوعي إذآاء اإلنجازات أآبروقد شملت . ٢٠٠٦ هیوني / وحزیران٢٠٠٤ هیوني /بين حزیرانما وغانا 

 . القوانينإلنفاذ ثالثيين وإنشاء وآاالتالشرآاء المستدامة وإجراء دراسات أساسية وبناء قدرات 

وقد تم . ثيوبياإمشكلة جدیة في ) إلى دول الخليج العربي( بالنساء االتجار والسيما بالبشر، االتجار عملية وتعتبر
 یبدأوا بإعداد سياسات عامة وتشریعات لرصد الحرآة القانونية لكيبذل الجهود لتوعية ممثلي المؤسسات ذات الصلة 

حكومة  تستهدي بها دراسة حول وآاالت االستخدام الخاصة منظمة العمل الدولية ولهذه الغایة، نشرت. لألشخاص
 .عادة النظر في قوانينها وتشریعاتهاحاليًا في أنشطتها إلزامبيا 

بفضل الدعم الذي  آينا فاسو وتوغوربنن وبوآل من  باألطفال في االتجاراعتماد قوانين وطنية لمكافحة وتم 
البرنامج الدولي للقضاء على عمل  "دخالت التي قام بها توآانت ال. قضاء على عمل األطفالالبرنامج الدولي للیقدمه 
 في الكاميرون وغابون " غرب أفریقيا ووسطهاالعمل في في الستغاللهم  باألطفال االتجارمكافحة " وبرنامج "األطفال

آما .  المعارفقاعدة في البلدین وتحسين  باألطفالاالتجار بمكافحة الخاصةأساسية في الحث على اعتماد التشریعات 
مكافحة "وآان التزام برنامج . لعبت التحالفات البناءة مع البرلمانيين والهيئات الدینية ونقابات العمال دورًا مهمًا

 أساسيًا أیضًا في إحراز تقدم قّيم من خالل زیادة " في غرب أفریقيا ووسطهاالستغاللهم في العمل  باألطفال االتجار
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 منظمة العمل الدوليةوتحقيقًا للنتائج المستدامة، طلبت حكومة الكاميرون من . الوعي وانتشال الضحایا وإعادة تأهيلهم
ضمان المزید من األنشطة وتعزیز الملكية ودعم الحكومات في أفریقيا الوسطى لصياغة اتفاقية واتفاقات ثنائية بشأن 

 لدول ة االقتصادیالجماعةمشارآة الكاميرون في إعداد اتفاق بين  لدوليةمنظمة العمل اآما دعمت .  باألطفالاالتجار
 باألطفال تم االتجارأفریقيا، إلى جانب خطة عمل مشترآة بشأن  وسط لدول االقتصادیةوالجماعة أفریقيا غرب 

 .٢٠٠٦ هیولي /في تموز) نيجيریا(توقيعها في أبوجا 

مكافحة االتجار باألطفال "ألطفال ویعتني بهم، جعل برنامج  بااالتجار ضحایا یستضيففي غابون، وهو بلد و
 السيما ، خالل إنشاء لجان رصد له، وذلك منمن الوقایة أولویة" هاأفریقيا ووسطغرب الستغاللهم في العمل في 

 . آذلكهذه المسألةب الوعي ذآاءوإل، االتجارهّن من ضحایا ولشابات اللواتي یعملن في الخدمة المنزلية ل

 برنامج عمل خاص لمكافحة العمل الجبري  -١-٣طار اإل

 باألطفال، سّهل االتجارللبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال بشأن مكافحة اعتمادًا على مبادرات سابقة 
العمل الجبري في بورآينا إجراء البحوث عن  بالدرجة األولىاإلعالن عن برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري 

وتم تنفيذ . في غانا ونيجيريا والنيجرالتنفيذية المزيد من المشاريع ذلك بثم تابع ومن . و وغينيا ومالي ومدغشقر والنيجرفاس
توحيد  سعى هذا البرنامج إلى وقد. فريقيا في آل من غانا ونيجيرياأ في غرب واالتجاربرنامج مكافحة العمل الجبري 

 ما يراودهم من إدماج، وإلى مساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين على االتجاروالعمل الجبري ب الخاصةقاعدة المعارف 
 في ورقات استراتيجية الحد من الفقر وفي أطر السياسات العامة القانونية واالتجار العمل الجبري بشأنمشاغل 

 االتجاركاملة تشمل منع متو رائدة خطط من خالل واالتجارواالجتماعية، واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العمل الجبري 
 في آل من االتجاروقد عزز البرنامج قاعدة المعارف بشكل آبير مشيرًا إلى أن مشكلة . في آن واحدوإعادة تأهيل الضحايا 

 االتجارتشريعات جديدة لمكافحة وضع آما سّهل .  مما آان يظن البعض في السابقخطورةغانا ونيجيريا قد تكون أآثر 
.  ومكافحتهاالتجار لمنع لقنصلياتتنفيذ القوانين وموظفي اللموظفين القائمين على لعمل و الموظفي ووفر بناء القدرات

وعلى المستوى المحلي، اتخذ البرنامج تدابير تقوم على المجتمع المحلي لزيادة الوعي بمخاطر الهجرة ورصد ممارسات 
جموعات المستضعفة والضحايا التي تحررت من التوظيف وتوفير فرص لتدريب المهارات والعمل للحساب الخاص للم

 .، بمرحلة ثانية لهذا المشروع٢٠٠٦عقب عملية تقييم إيجابية في عام  ،قد طالبت الحكومتانو. االتجارأتون 

 مكافحة التمييز ٤-١-٣

ـر انظ( اـي إفریقيـة التمييز فـلمكافح ةـل الدوليـمنظمة العمعاون التقني أداة رئيسية تستخدمها ـ التكلـیش
 ).٢-٣ اإلطار

 مشروع المساواة بين الجنسين في أوغندا وجمهوریة تنزانيا المتحدة وآينيا  -٢-٣اإلطار 

 المساواة بين الجنسين في الفصول المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية الواردة في ورقات إدماجشّكل مشروع تعزيز 
لمعالجة  منظمة العمل الدولية مبادرات إحدى ية تنـزانيا المتحدة وآينياأوغندا وجمهورآل من استراتيجية الحد من الفقر في 

 .وغادوغ المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع النتائج التي تمّخضت عنها قمة واقضايا
لفة آبتقدير بما في ذلك تقديم الدعم التقني للمسائل المتعلقة ، تم تنفيذ عدد من األنشطة في جمهورية تنزانيا المتحدةو

 المراعية االئتمانيةلوفورات والتعاونيات للترويج لالعمل والعمالة في االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتوفير األدوات 
أوغندا الجنسين وقوانين العمل في قضايا  بشأن مراعاة توعيةمواد إنتاج آما تم االضطالع بنجاح ب. لجنسينلقضايا ا

 :يلي يجة لهذه األنشطة، تحقق ماونت. جمهورية تنزانيا المتحدةو
تستجيب لمتطلبات المساواة بين الحاجة إلى ميزانية  بمنظمة العمل الدولية وعي الشرآاء االجتماعيين في زيادة 

وتقليص الفجوة بين السياسة في استراتيجيات الحد من الفقر آوسيلة لمعالجة الالمساواة بين الجنسين الجنسين 
 وتوزيع الموارد؛

 تعزيزادة معارف المشغلين من نساء ورجال وشباب في آل من االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي بشأن زي 
 ؛االئتمانيةالعمل الالئق من خالل الوفورات والتعاونيات 

 . المساواة بين الجنسينمنظور تطبيق القوانين الجديدة للعمل من تعزيز 
من  منظمة العمل الدوليةآينيا الشرآاء االجتماعيين في وأجريت في أوغندا هذا وقد مّكنت الدراسات التشارآية التي 

 وجوهري من خالل مساهمتهم في المراجعات السنوية الستراتيجيات الحد من فعاللمساواة بين الجنسين بشكل لترويج ال
 .لجنسينللمساواة بين من دعم النتائج المراعية ، آما مكنتهم الفقر

تحديات المساواة من حيث المعلومات المتعلقة ب بتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين وقامت الدراسات آذلك
عضاء حلقة العمل ألوقد أآدت االستنتاجات التي خلصت إليها .  المناطق الريفيةإطاربين الجنسين في العمل الالئق في 



 تعزيز المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل وتطبيقها 

African-2006-12-0039-Ar 11 

المزيد من اإلجراءات اإليجابية والدعم  على طلب ٢٠٠٦فريقيا التي نظمت في أروشا عام أالجمعية التشريعية لشرق 
 . التحدياتلمجابهة هذه

 :وقد أظهرت الدراسات
وإذا ما وجد هذا اإلطار فإنه يعاني من نقص في .  المساواة بين الجنسينلدمجإطار مؤسسي واضح وجود نقصًا في  

 ؛ محدودة في الميزانيةحصصالقدرات البشرية و
 توّجهوال تزال المزارع التجارية . تمان والتمويل والملكية والتحكم بالمواردلم تحصل المزارعات بعد على االئ 

بسبب إمكانياتهن المحدودة للنفاذ إلى من السوق ألرباح الرجال النساء أرباحًا مساوية وال تجني . لصالح الرجال
 ؛ مربحيلسوق بمثابة خيار استثمارله وّجوبالتالي فهن ال يعتبرن اإلنتاج المالموارد، 

غياب اآلليات المؤسسية لتسهيل حصول المزارعين على الخدمات المالية، السيما من يعيش منهم في المناطق  
وفي حين أن التعاونيات قد ُتستخدم آمورد ائتمان بديل للمزارعين . تشكل مانعًاوال تزال القوانين المصرفية . الريفية

 وإذا استطعن ذلك، تبقى عملية اتخاذ القرار ،مام لهذه التعاونيات عوائق في االنضنواجهيالنساء ال يزال الريفيين، 
 ؛ حكرًا على الرجال

. في األنشطة الزراعية وغير الزراعيةباليد العاملة تزويد الاإليدز يقلل من  /إن فيروس نقص المناعة البشرية 
ن حاجات عائالتهن، بيقدمن الرعاية ويلاء هن اللواتي يوباعتبار أن النس. والنساء أآثر عرضة وتأثرًا بهذا الفيروس

. اإليدز /ن بشكل متزايد عن أنشطتهن اإلنتاجية لالهتمام بمن يعانون من فيروس نقص المناعة البشريةليفإنهن يتخ
آما يتم توقيف الفتيات عن الدراسة لالهتمام بأفراد العائلة المرضى، مما يؤدي إلى المزيد من الفقر وضياع القدرات 

 لى آخر؛من جيل إ
 وهي ال تالئم احتياجات النساء والشباب العاملين في ،يتم توجيه مبادرات القطاع الخاص نحو قطاع األعمال الكبرى 

 ؛األنشطة الزراعية وغير الزراعية صغيرة الحجم
 .يقتصر قانون العمل على االقتصاد المنظم 

لدى المرأة  تنظيم المشاریعروح أن تنمية بش منظمة العمل الدولية اتقوم بهاألعمال التي یهدف معظم و
واألعمال ق المال اسوأفریقيا إلى وضع حد للتمييز الذي تواجهه النساء المقاوالت في أفي والمساواة بين الجنسين 

 الصادر عن خطة ٢٠١٠-٢٠٠٦إدراج العمل الالئق في إطار التنفيذ االستراتيجي للفترة وقد تم اآلن . وسوق العمل
إعداد برنامج متابعة حاليًا ویتم . فریقيأل للجنوب ااإلنمائيةقليمي القائم على المساواة بين الجنسين للجماعة التكامل اإل

 .بشكل فعالللقيام بالتنفيذ وشرآائها  منظمة العمل الدوليةالمكونة لالهيئات لبناء قدرات 

 الهيئاتلم العمل لتعزیز قدرات لمساواة بين المرأة والرجل في عال مشروع ٢٠٠٥عام استهل في رواندا، و
لدى المرأة  تنظيم المشاریعروح للترویج لالثي القيام بنشاط ثعلى حتى اليوم المشروع هذا ساعد قد و.  للمنظمةالمكونة

 .ت وأنتج مواد لالتصاالالدخول خطط توليد على رجل وامرأة ٤٠٠دّرب أآثر من حيث 

وبية وفریق العمل المعني بالشعوب والمجتمعات األصلية التابع ویعتبر المشروع المشترك بين المفوضية األور
 النهوض بحقوق  من أجلللجنة األفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب نتيجة رئيسية لتدخالت منظمة العمل الدولية

وق وهو یساهم في صياغة واعتماد وتنفيذ التشریعات والسياسات والبرامج الوطنية التي تدمج حق. الشعوب األصلية
منظمة ویستهدي هذا البرنامج باتفاقية . الشعوب األصلية واحتياجاتها وأولویاتها استنادًا إلى مبادئ التشاور والمشارآة

  ).١٦٩رقم  (١٩٨٩ بشأن الشعوب األصلية والقبلية، العمل الدولية

 ١٦٩ االتفاقية رقم أنوبش حقوق الشعوب األصلية والقبلية بشأن تدریبيتين حلقتي عملتّم تنظيم  في الكونغو،و
 آما تم تقدیم . استجابة لطلب تقدمت به وزارة العدل وحقوق اإلنسانموظفي الوزارة،لممثلي الشعب القزمي و

على الذات لشعوب األصلية والقبلية االبرنامج الدولي لدعم اعتماد "من خالل في الكاميرون القزمية المساعدة للشعوب 
 المستخلصة الدروس أدمجتوقد . لتحسين ظروف عيشهم وعملهم" مساعدة الذاتيةعن طریق التعاونيات ومنظمات ال

تستخدم الحكومة استراتيجيات الحد من و. ٢٠٠٦أآتوبر  /في تشرین األولتم الشروع فيه في مشروع لترویج حقوقهم 
لدولي لزیادة الوعي  تتخذ تدابير على المستویين الوطني وا،وفي الوقت نفسها، الفقر لمساعدة الشعوب في معاناته

 . هذه الشعوببوضع
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 النشاط المعياري ٢-٣

 التصدیق على معایير العمل الدولية وتنفيذها  ١-٢-٣

 إذ جدیر بالتنویه، وهذا تقدم .بلدًا في هذا اإلقليم ٥٣من أصل  على االتفاقيات الثماني األساسيةبلدًا  ٤١صّدقت 
 دول عشر ومنها ،ى االتفاقيات الثماني األساسية في السنوات األخيرةل انتهى من التصدیق ع من الدولآبيرًاإّن عددًا 

 لجماعة شرق أفریقيا دولة من أفریقيا الغربية الناطقة بالفرنسية ودولتين من أصل ثالث دول تابعة ١٢من أصل 
 على أفریقيا منطقة وسطوقد صّدقت جميع الدول في . ٢٠٠٦-٢٠٠٤لفترة خالل ا) جمهوریة تنزانيا المتحدة وأوغندا(

 ١٩٧٣غابون التي تنظر في التصدیق على اتفاقية الحد األدنى للسن، (واحدة باستثناء دولة آافة، االتفاقيات األساسية 
 في اتفاقية المساواة( باستثناء ناميبيا ، األفریقيالجنوبمنطقة شأن الدول التسع في في ذلك ، شأنها )١٣٨رقم (

صّدقت حيث  الدول في منطقة المحيط الهندي على االتفاقيات األساسية، جميعت آما صّدق). ١٠٠رقم (١٩٥١األجور،
 وتتخذ مدغشقر ما یلزم من تدابير ٢٠٠٥عام ) ٨٧رقم (١٩٤٨موریشيوس على اتفاقية الحریة النقابية  وحق التنظيم، 

وبيا بتصدیقها على اتفاقية  وتكون إثي.٢٠٠٦بنهایة عام ) ١٠٥رقم  (١٩٥٧للتصدیق على اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 
خالل الفترة المستعرضة قد ) ١٨٢رقم  (١٩٩٩واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ) ٢٩رقم  (١٩٣٠العمل الجبري، 

في االستخدام (اتفاقية التمييز شأن جيبوتي التي صّدقت على صّدقت على جميع االتفاقيات األساسية، شأنها في ذلك 
 .١٨٢واالتفاقية رقم ) ١١١رقم  (١٩٥٨) والمهنة

أّما فيما یخص . ٢٩ لالمتثال ألحكام االتفاقية رقم منظمة العمل الدوليةطلبت حكومة زمبابوي مساعدة وقد 
 ١٠٠ االتفاقية رقمواالتفاقيتان المتبقيتان هما (ليبيریا، فمن المشجع أن نذآر أّنها صّدقت على ست اتفاقيات أساسية 

وفي شرق أفریقيا، . ٢٠٠٦البحري لعام العمل  األولى التي صّدقت على اتفاقية البلدان دحأوهي ) ١٣٨ االتفاقية رقمو
 ، بسبب مخاوف نقابات العمال من أن یؤدي ذلك إلى تجزئة الحرآة النقابية،٨٧رقم تفاقية اللم تّصدق آينيا بعد على ا

اء دراسة معمقة للنظر في آثار التصدیق غير أّن وزارة العمل تبقى ملتزمة بإجر. وبالتالي إلى إضعاف قوة المفاوضة
 .٨٧أّما المغرب فهي بصدد النظر في التصدیق على االتفاقية رقم .  منظمات العمالِقَبلبغية تجاوز المعارضة من 

عام في  االتفاقيات الثماني األساسية، فقد صّدقت الجزائر مثًال خالفأّما فيما یتعلق بمعایير العمل الدولية 
، )١٥٥( رقم ١٩٨١، واتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، )١٣٥رقم  (١٩٧١ممثلي العمال،  ةاقي على اتف٢٠٠٦

في ) ١٨١رقم  (١٩٩٧، واتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، )١٦٧رقم  (١٩٨٨واتفاقية السالمة والصحة في البناء، 
وصدقت غانا على اتفاقية ) ١٦٦رقم ( ١٩٨٧، )مراجعة(اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم حين صّدقت مصر على 

 اتفاقية العمل في الموانئ، وصّدقت نيجيریا على ٢٠٠٥عام ) ١٤٧رقم  (١٩٧٦، )المعایير الدنيا(المالحة التجاریة 
 ١٩٦٦واتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، ) ١٧٨رقم  (١٩٩٦، )التجارة(، واتفاقية تفتيش العمل )١٣٧رقم  (١٩٧٣

، صّدقت إضافًة إلى ذلك،و. ٢٠٠٤في عام ) ١٨٥رقم  (٢٠٠٣) مراجعة( وثائق هویة البحارة ، واتفاقية)١٧٩رقم (
اتفاقية القواعد الصحية : على ثماني اتفاقيات هي وحده ٢٠٠٦حزیران / في شهر یونيهجمهوریة أفریقيا الوسطى 

 واتفاقية تحدید المستویات ،)١٢٢رقم  (١٩٦٤، واتفاقية سياسة العمالة، )١٢٠رقم  (١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(
واتفاقية المشاورات الثالثية ) ١٤٢رقم  (١٩٧٥واتفاقية تنمية الموارد البشریة، ) ١٣١رقم  (١٩٧٠الدنيا لألجور، 

، واتفاقية السالمة والصحة )١٥٠رقم  (١٩٧٨، واتفاقية إدارة العمل، )١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معایير العمل الدولية(
 ).١٥٨رقم  (١٩٨٢، واتفاقية إنهاء االستخدام، )١٥٥رقم  (١٩٨١المهنيتين، 

وبالرغم من الوضع اإلیجابي العام الذي تتسم به عملية التصدیق على معایير العمل الدولية، فإّن تطبيقها 
فریقيا، أتشمل االتجاهات العالمية العامة، بما في ذلك و. ينرئيسيين  على المستوى الوطني یشكالن تحدیاالمتثالو

 وتقلص االقتصاد المنظم، مّما یؤدي إلى انتشار االقتصاد غير يةنقابالحرآة ال المفاوضة الجماعية وضعف لاضمحال
وقد أحرزت بعض . المنظم وما ینشأ عنه من انتهاآات لحقوق الحمایة االجتماعية وتزاید حاالت الضعف والهشاشة

علقة أمام لجنة الخبراء المالعدید من الحاالت هناك زال  یالتفاقيات األساسية والفيما یتصل باتقدم القليل من الالدول 
 من  على مدى العدیدمنظمة العمل الدوليةوبالرغم من المساعدة المقدمة من . المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

 .مع معایير العمل الدوليةمتوافقة السنوات، فشلت الدول األعضاء األخرى في القارة في جعل قوانينها 

آل الخطوات التي اتخذتها الحظت باهتمام خاص  أّن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات غير
ورواند وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية  وجمهوریة تنزانيا المتحدة بورآينا فاسو وبوروندي وتونسوبوتسوانا من 

ومالوي وموریتانيا وموریشيوس وناميبيا  ومصر والمغربوليسوتو ومدغشقر  وآوت دیفواروزمبابوي والسودان 
آما أعّدت اللجنة قائمًة بالحاالت الجدیدة التي قامت الحكومات فيها بتعدیل . لضمان االمتثال لالتفاقيات المصدق عليها
تفاقية تالؤم القوانين أو الممارسات الوطنية مع أحكام االبدتها اللجنة حيال قوانينها وممارساتها عقب التعليقات التي أ
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  في المائة١٦ آلسيا و في المائة١٨ ألوروبا و في المائة٤٣: وقد بلغت نسبة التقدم لكل قارة ما یلي. المصدق عليها
 .وتشّكل هذه النتائج برهانًا ملموسًا على فعالية النظام اإلشرافي. فریقياأل  في المائة٢٣لألمریكتين و

یير العمل الدولية المصدق عليها، یجب اعتماد قوانين عمل قدمًا في تسهيل عملية تنفيذ معاتوخيًا للمضي و
أجریت فيها التوصل إلى نتائج مشجعة شملت نيجيریا التي في هذا السياق تّم وقد . متوافقة مع هذه المعایيروطنية 

كل األساسية في العمل والهيوالحقوق إعالن المبادئ " إطار المشروع المعنون فيقوانين العمل لشاملة مراجعة 
آما تّمت صياغة خمسة مشاریع قوانين بشأن عالقات العمل . في الوالیات المتحدة العمل إدارةبتمویل من " الثالثي

الجماعية ومعایير العمل ومؤسسات العمل والسالمة والصحة المهنيتين وتعویض الموظفين ورفعتها الحكومة بشكل 
بوتسوانا وجمهوریة  وإلى جانب ذلك، قامت دول مثل أوغنداو. لعمل واإلنتاجيةاالتحادیة لوزارة الرسمي من خالل 
 لضمان يها، أو هي في طور القيام بذلكفوآينيا وناميبيا بإعادة إصالح قوانين العمل  وسوازیلند تنزانيا المتحدة

 .لمعایير العمل الدولية المصدق عليهااالمتثال 

لبلدان األفریقية زیادة وعي موظفي وزارتي العمل  اجميعومن األعمال البارزة التي یجري االضطالع بها في 
والعدل ومفتشي العمل وتدریبهم على معایير العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوزارات وتعزیز ما یشكل عادًة 

 عن ٢٢المادة رفع التقاریر بموجب في الغالب، یكون مسؤول واحد عن وزارة العمل مكلفًا بو. هيكلية أساسية ضعيفة
 ظروف عمل البحارة إلى العاملين في المجال الزراعي والتفتيش ما بين تتراوح التيواسع والنطاق ذات القيات االتفا

ه ليس من إذ أنالمسؤول أن یقدم تقاریره هذا ویكون من الصعب على . في أماآن العمل والحد األدنى لألجور الخ
التقاریر بموجب  تشكل ،في الواقعو. آن واحد  هذه المواضيع فيعلى جميع مطلعًاشخص واحد أن یكون الممكن 
االتفاقيات المصدقة في القانون والممارسة تطبيق على لمساعدة الدول األعضاء أولى  وسيلًة أساسية ٢٢المادة 

  .واإلشراف على هذا التطبيق في آن واحد

بين الوزارات مشترآة سمية محاوالت في مختلف البلدان إلنشاء وحدة صغيرة غير رتم القيام بوبناًء على ذلك، 
تقدم تدریبية في العدید من الدول حلقات عمل ولهذا الهدف، تّم تنظيم . بشكل مشترك للتعاون على رفع التقاریر

 منظمة العمل الدوليةمعلومات عن جتماعيين االشرآاء الرسمية والسلطات المن مختلف الوزارات التقنية وللمشارآين 
تفي وفاًء آامًال بالتزامها برفع  - ٢٠٠٥ عام ها فيجري فيُأعقب هذا النشاط الذي  -ياقد أصبحت آينو. ومعایيرها
وفي زامبيا، تّم تدریب موظفين من . ام في حين حّسنت آل من جمهوریة تنـزانيا المتحدة ومدغشقر أداءهالتقاریر،

 .٢٠٠٦عام في وزارة العمل في مرآز تورینو 

 ولكّنه غالبًا ما یكون على غير علم بالمسائل المرتبطة ، القوانينإنفاذ في یلعب النظام القضائي دورًا حاسمًاو
 العمل التدریبية استنادًا إلى حلقاتمن المشجع اإلشارة إلى أنه تّم تنظيم عدد من فإنه لذا و. بمعایير العمل الدولية

عدة ظمت وقد ُن. منظمة العمل الدوليةلدون اإلقليمية البرنامج الذي صممه مرآز تورینو بالتعاون الوثيق مع المكاتب 
وبالتالي، أّعدت . للمعهد الوطني للقضاة مع المشارآة الفعالة ٢٠٠٦ و٢٠٠٣بين عامي ما في مدغشقر حلقات عملية 
.  بعيدة المدىتدریبية في هذا المعهد تضمنت معایير العمل الدولية، ومن المتوقع أن یكون لها آثار إیجابيةمواد تعليمية 

آما نظمت ". مرآز التدریب القضائي" وتوقيع اتفاق مع حلقات عملتنظيم بعد د السنغال حاليًا خطوة مماثلة وتشه
 ".معهد التدریب القضائي" بمشارآة فعالة من ٢٠٠٦عام في  عمل وطنية للقضاة في مالي حلقة

. للنزاعات في مجال العمل في آينيا في ضوء العدد المتزاید ة القضائيالهيئةآانت هناك حاجة ماسة لتدریب و
 عمل حلقة في تهبعد مشارآ  أحال قاض في المحكمة الصناعية إلى معایير العمل الدولية في العدید من الدعاوىوقد

لتدریب حلقات عملية ثيوبيا، تّم تنظيم عدة إفي و .٢٠٠٤عام في " تعزیز عالقات العمل في شرق أفریقيا"بشأن 
وفي حين أّن المحكمة العليا استندت في العدید . األقاليم في م سواء في العاصمة أ،ملالقضاة المشارآين في دعاوى الع

 بشأن ٢٠٠٥ في أدیس أبابا عام ة القضائيللهيئةلعمل التي نظمت ا حلقةمن أحكامها إلى معایير العمل الدولية، عقب 
وفي .  بحدوده الدقيقةلقانون المحلياالخروج عن  راغبين في یظلون غيربعض القضاة إال أن معایير العمل الدولية، 

حتى اليوم التصدیق على قرارات محكمة العالقات الصناعية ترفض بعض البلدان، مثل زامبيا، ال تزال المحكمة العليا 
الموازي لهذه  التصدیق باعتماد التشریع استكمال عدم، في حال منظمة العمل الدوليةالتي تستند إلى اتفاقيات 

معایير العمل جال لتعزیز قدرة القضاة في مجنوب أفریقيا والمغرب تونس و في أنشطةا تّم االضطالع بآم. االتفاقيات
 .الدولية

، فإّن دور الهيئة  األولالمقامفي  بما أّن تطبيق معایير العمل الدولية یتطلب اعتماد التدابير التشریعية المناسبةو
 معایير العمل الدولية علىساهم تدریب أعضاء البرلمان السنغالي وقد . ًا حاسمًاأمرُیعد التشریعية ومشارآتها الفعالة 

وللدور  منظمة العمل الدوليةأفضل للمبادئ والحقوق األساسية في العمل ولكافة اإلجراءات المعياریة لهم تفهمًا في تفهم
   .الرئيسي الذي تقوم به السلطة التشریعية الوطنية في هذه العملية
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تضمن التي زید من الفرص  الماستحداث -٤
 ودخًال الئقين للمرأة والرجل عمًال

 العمالة وأسواق العمل والمهارات  ١-٤
 والقابلية لالستخدام

 العمالةالنهوض ب ١-١-٤

.  الفقرالحد منالعمالة وب بشأن النهوض واغادوغوتّم ایالء أولویة خاصة لمتابعة خطة العمل الصادرة عن قمة 
لمنظمة إلى إعداد إطار عمل ل في أفریقيا والمقر الرئيسي منظمة العمل الدوليةيق بين مكاتب وقد أدى التعاون الوث

حد أل في مجال العمالة وبين آل مجال من المجاالت امنظمة العمل الدوليةي للربط بين األنشطة التي تدعمها نفيذت
   . لك أحد األمثلة على ذ١-٤ویبرز اإلطار . عشر التي تتضمنها خطة عمل القمة

 صياغة سياسة وطنية للعمالة  :بورآينا فاسو  -١-٤اإلطار 
يعتبر ، آما ي في برنامجهاحوروقد وضعتها الحكومة آعنصر م.  العمالة أولوية وطنية في بورآينا فاسوتمثل
تّمت و. إلنمائيةاًا في ورقة استراتيجية الحد من الفقر وفي إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة جليالعمالة هدفًا ب النهوض

 . واغادوغوصياغة خطة عمل وطنية لمتابعة قمة 

في حين ، ٢٠٠٣ من السكان يعيشون تحت خط الفقر في عام  في المائة٤٦ على نطاق واسع حيث آانالفقر وينتشر 
 ونسبة عالية اليد العاملةقبل يتمتع سوق العمل بمشارآة عالية من و.  من الفقراء في المناطق الريفية في المائة٩٥يعيش 

 ممن هم  في المائة٨٥ توفر العمل لنسبة المهيمن حيثتشكل الزراعة القطاع و. اإلنتاجية منمن البطالة ونسبة منخفضة 
ويتسم .  غير منظمة في غالبيتهافي المناطق الحضرية والعمالة  في المائة٥تّقل نسبة العمالة المنظمة عن و. في سن العمل

مساواة بين الجنسين الالأوجه بوضوح تبرز و. لوفياتل المعدل المرتفعلتعليم ولمنخفض ال لبالمعدرأس المال البشري 
 .وعمل األطفال

، ١٩٩٤ومنذ عام . لقد حقق البلد استقرارًا اقتصاديًا شامًال في السنوات األخيرة بالرغم من البيئة الخارجية المتقلبة
ولكن الحكومة قلقة ألّن النمو االقتصادي المستدام لم يؤِد إلى الحد ئة،  في الما٥٫٦ معدًال وسطيًا هوبلغ النمو االقتصادي 
ري للعمالة باعتبارها الصلة الرئيسية التي تربط بين النمو حووقد اعترفت الحكومة بالدور الم. من الفقر بشكل آاف

نها أن تؤدي إلى وظائف أفضل  وبالتالي فهي تقوم بإعداد سياسات وبرامج لسوق العمل من شأ،االقتصادي والحد من الفقر
 .ل أعلىوأجرًا ودخ

 بشكل وثيق مع وزارة الشباب والعمالة والشرآاء االجتماعيين إلعادة النظر في منظمة العمل الدوليةعملت وقد 
 .الت الوطنية في مجال العمالةالتدخ جميع رؤية وإطارًا لالسياسة المراجعة روفتوس. ٢٠٠١السياسة الوطنية للعمالة لعام 

 مع الوزارات التقنية رسمية وغير رسمية استشارات  على المشارآة، مع إجراءصياغة سياسة العمالة الجديدةوتقوم 
 مرفقة بخطة ٢٠٠٦  عامتّم إعداد النسخة النهائية للسياسة الوطنية للعمالة فيوقد .  أصحاب العمل ونقابات العمالرابطاتو

 .عمل بشأن تنفيذها

العمالة ب لنهوض السياسة العامة لاتساق تدخالت المساعدة إلى بورآينا فاسو لتحسين  الدوليةمنظمة العملقد قدمت و
 لأللفية اإلنمائية واألهداف واغادوغووتحقيق االتساق مع ورقة استراتيجية الحد من الفقر وخطة العمل الصادرة عن قمة 

  هذهجماويتم بذل الجهود حاليًا إلد. رنامج الرئيسواالستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر وزراء المالية األفارقة وب
وقد شجعت . االستراتيجيةهذه األولوية لورقة استراتيجية الحد من الفقر لضمان تمويل ذات عمل الاالستراتيجية في خطة 
  ذاتعمللا التعاون بين وزارة الشباب والعمالة ووزارة االقتصاد والتنمية المكلفة بصياغة خطة منظمة العمل الدولية

التي تشكل  قضايا وهي اآلن على علم تام بال،األطراف رغبتها في العمل سويًاهذه ت جميع بدوقد أ. األولوية ووزارة المالية
 .مواطن الخطر
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عن اآلفاق  ة وطنيندوة العمالة إلى جانب عن آفاق حلقة دراسية وطنية ٢٠٠٤عام في الجزائر، نظمت في و
أجریت دراسات و. وتّم تعزیز قدرات الوآالة الوطنية للعمالة بمساعدة فرنسا.  ٢٠٢٠تى عام شمالي أفریقيا حل بالنسبة

في   العمل الدوليكتبملمطبوعة  وصدرت بذلك ، في سوق العملعن التدخالتوطنية في الجزائر والمغرب وتونس 
 .٢٠٠٦عام 

  عام المستوى فية رفيعة ثالثيةندولعمالة مدته سنتان إلى عقد اسياسة ل انتهى استعراض شاملوفي مصر، 
  عام عمل دون إقليمية فيحلقةآما عقدت .  مجموعة من توصيات السياسة العامة بشأن تحدیات العمالةتمد ق٢٠٠٥
 جميع النمو والعمالة والحد من الفقر ونشرت االستنتاجات التي توصلت إليها دراسات حالة مختارة في بشأن ٢٠٠٦

 .أنحاء شمال أفریقيا

. ستراتيجية الحد من الفقر لشمال السودانمؤقتة ال السودان آجزء من ورقة  الوضع فيي تقييم الحتياجاتأجرو
وهو بمثابة تحليل للوضع القائم في " العمالة والفقر في السودان: موجز قطري"، نشر آتاب عنوانه ٢٠٠٤وفي عام 
 .السودان

 من خالل أتمتة تسجيل منظمة العمل الدوليةبمساعدة في أثيوبيا، تّم تعزیز قدرات خدمات العمالة العامة و
وأتيح  خدمة العمالة العامة عن التوجهات الوظيفية وبرمجيات عنوأعّدت آتيبات . طلبات العمل والتوظيف

، واغادوغو البلد في تنفيذ النتائج التي صدرت عن قمة  هذا إلى الخطوات المتخذة لمساعدةباإلضافةو. استخدامها
وطلب .  المعلومات ونشرثو العمالة من خالل البحبشأن قضایاإنشاء قاعدة معارف ب مة العمل الدوليةمنظالتزمت 

أجریت و. النمو الذي تراعى فيه مصلحة الفقراء إلى جانب ،المكتب إجراء دراسات حول سلسلة النمو والعمالة والفقر
 العامة الضروریة للحكومة العتماد سياسات ةقر والسياسفيما بين النمو والعمالة والفالمتبادلة دراسة لتحدید العالقات 

حلقات عملية  النتائج التي توصلت إليها األبحاث وحللت من خالل وقد نشرت. مالئمة بهدف معالجة مشاآل العمالة
 للحد الوطنيةالحكومة في استراتيجية اآلن  العمالة تنعكس شواغلونتيجًة لهذه النشاطات المستمرة، . لتوعيةلدراسية و

 ).خطة التنمية المستدامة والسریعة للقضاء على الفقر(من الفقر 

 بما في ذلك مشروع ،لحد من الفقرمن أجل ا العدید من مشاریع التعاون التقني العمالة عززفي غرب أفریقيا، و
ائية في ييممكافحة الفقر في المناطق القریبة من الصناعات الكالداعم لمشروع ال"و" آيف تبدأ مشروعك وتحسنه"

/  لدى المرأةتنظيم المشاریعتعزیز روح ات من خالل رابطمشروع التدریب لتعزیز قدرات التعاونيات وال" و"السنغال
الذي یهدف إلى استحداث الوظائف للشباب في المناطق الریفية " آثيف العمالةبرنامج عمالة الشباب " و"مكافحة الفقر

 في "مشروع مكافحة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي"لة واجية آثيفة العموالحضریة في مالي، وذلك باستخدام منه
في تعزیز قدرات أصحاب المشاریع الصغيرة وفي تحسين "  وتحسنهآيف تبدأ مشروعك"قد ساهم مشروع  و.غامبيا

الداعم روع مشالوقد القى .  أفریقيا غرب في أآثر من ثمانية بلدان فيوالبالغة الصغرت الصغيرة نشآإنتاجية الم
 ٣٥٠  األموال إلىعلى نحو خاص حيث قدم المجتمعات المحلية في السنغال نجاحًا لمكافحة الفقر الذي یقوم بعمله في

تعزیز روح ت من خالل رابطاالتدریب لتعزیز قدرات التعاونيات وال"وقد ساعد مشروع . مشروعًا فردیًا وجماعيًا
 في تعزیز قدرة التعاونيات النسائية في بلدة بيكين في السنغال حيث توصلت "مكافحة الفقر / لدى المرأةتنظيم المشاریع

المشروع على إنشاء تعاونيات لمائتي امرأة عاطلة عن العمل هذا آما ساعد . النساء إلى زیادة دخلهن بأربعة أضعاف
 شخص ١٠٠٠أآثر من ، تّم تدریب "مكافحة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي"وبفضل مشروع . في باماآو، مالي

ها وتلوینعقد األقمشة النسيج والغزل و (العدید من مجاالت أنشطة توليد الدخللكسب وتحسين مختلف المهارات في 
 . في المائة٩٩  نسبة، مع مشارآة نسائية مذهلة بلغت) وصناعة الصابون واألشغال الجماعيةوتطبيعها

برنامج األمم  والممول من منظمة العمل الدوليةلذي قدمته بعد الدعم التقني ا - حكومة موزامبيق مدتتعاوقد 
منظمة العمل وزارة العمل ووتعاونت . ٢٠٠٦عام في  استراتيجية جدیدة للعمالة والتدریب المهني - المتحدة اإلنمائي

شرآاء  االستراتيجية خالل اجتماع مع الشرآاء االجتماعيين ومجموعة رفيعة المستوى من ستهالل هذها في الدولية
 لالستراتيجية الجدیدة رآيزًة للبرنامج منظمة العمل الدولية الدعم الذي تقدمه ویشكل. التنمية ونظرائهم الحكوميين

آما ". من الفقرالتخلص " وعنوانه هولندا هبرنامج جدید تمولل ویعتبر أساسًا ،القطري للعمل الالئق في موزامبيق
 . ليسوتو في إعداد الصيغة النهائية لسياسة العمالةوتقنيًا لكل من زمبابوي  آذلك توجيهًا منظمة العمل الدوليةقدمت 

  على وضع اللمسات النهائية على قانون-منظمة العمل الدولية  دعم  باالستناد إلى- الحكومة الناميبية وتعكف
الرامية  الوطنية لتدخالتلوهذه الهيئة مكلفة بمسؤولية توفير تنسيق رفيع المستوى . نشاء لجنة الستحداث العمالةإل

 .لتوليد العمالة

 المتوسطة األجل اإلنمائيةر الخطة قوت.  العمالة بشكل فّعال في برنامج ليسوتو للتنمية الوطنيةأدمجتقد و
 اآللية الرئيسية المستدامة لمعالجة الفقر، وبالتالي یشكل العمالة إقرارًا آامًال بأن استحداثالستراتيجية الحد من الفقر 

وبالتالي، تقوم حكومة ليسوتو بمناقشات .  المتوسطعلى المدى أولویات البلد رفع العمالة على أنه أاستحداثهي تحدد ف
 .منظمة العمل الدولية التوجيه التقني لستند إلىمالنهائية حول مشروع سياسة العمالة 
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للنمو االقتصادي وإلى االرتقاء ن إلى توزیع أآثر تساویًا ا العمالة الهادفاستحداث الحد من الفقر وویشكل
وقد أعطى ذلك .  لجنوب أفریقياالمعجل والمشترك من مبادرة النمو ًاباالقتصاد غير المنظم في جنوب أفریقيا جزء

، حيث ترأس مجموعة االقتصاد اإلنمائية لمساهمتها في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة منفذًا منظمة العمل الدولية
 .  القطري للعمل الالئق لجنوب أفریقياوتتولى التحضير للبرنامج ،مالةواالستثمار والع

منظمة العمل ت آان السياسة الوطنية لسوق العمل والعمالة، بعد أن ٢٠٠٥في زامبيا، اعتمدت الحكومة عام و
ي للمساعدة على  مع وزارة العمل والضمان االجتماع حاليًامنظمةالوتعمل .  سابقًادعمها التقنيلها قد قدمت  الدولية

 العمالة بشأن والوزارة، أضيف فصل جدید منظمة العمل الدوليةلواستنادًا إلى الجهود المشترآة . تنفيذ هذه السياسة
السياسة الوطنية صلة  وثاقة منظمة العمل الدوليةآما تعزز ). ٢٠٠٦(والعمل إلى الخطة الخامسة للتنمية الوطنية 

یشكل تنفيذ هذه السياسة ودعمها حجر الزاویة للبرنامج القطري للعمل الالئق في و.  بالواقعلسوق العمل والعمالة
 . زامبيا

عام ،  في صياغة خطة عمل بشأن العمالة الوطنيةمنظمة العمل الدوليةاستفاد الرأس األخضر من مساعدة و
 .  واغادوغو إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن قمة في، ٢٠٠٦

وزیر العمل والعمالة وتنمية الشباب لتحدید ل بإصدار توجيهتحدة، قام الرئيس وفي جمهوریة تنزانيا الم
 مليون دوالر أمریكي ٢١خصصت الحكومة حوالي قد و. المجاالت المحتملة لتسریع استحداث أآثر من مليون وظيفة

 .ة العمالة الوطنية المساعدة لصياغة مشروع سياسمنظمة العمل الدوليةوفي أوغندا، قدمت . ألنشطة توليد العمالة

 الحكومة في إعداد نماذج تدریبية للشباب حول آيفية البدء في قطاع منظمة العمل الدوليةفي آينيا، ساعدت و
 روابط ضمن إیجاداألعمال وتحسينه من خالل إدارة مكاتب تعنى بقطاع األعمال في مختلف أنحاء البالد، إلى جانب 

وقد أّدت هذه األنشطة إلى إطالق جائزة أفضل صاحب مشروع . عمالة الشبابب لنهوضالجهات الفاعلة وفيما بينها ل
 . لذلك العامشاب

قدمت المساعدة آذلك إلى آل من الكاميرون وغابون وتشاد وبوروندي وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية و
لكاميرون وأنغوال ونظمت ا.  العمالة ومكافحة الفقرعزیزوجمهوریة أفریقيا الوسطى إلعداد خطط عمل وطنية لت

 .  على التوالي٢٠٠٦ و ٢٠٠٥  العامين العمالة فيبشأن وطنية ندوات

أنشأت بوروندي والكاميرون وجمهوریة أفریقيا الوسطى وتشاد وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية لجانًا ثالثية و
عرفت هذه الجهود نجاحًا وقد .  وإعداد خطط عملواغادوغو لمتابعة التزامات قمة ولجانًا مشترآة بين القطاعات

الكاميرون والكونغو وتشاد (لحد من الفقر ا استراتيجية اتإعداد ورقعملية آبيرًا في البلدان التي آانت قد شارآت في 
 ).كونغو الدیمقراطيةالوجمهوریة 

تضم  جماعة شرق أفریقيا على إنشاء لجنة إقليمية للمتابعة منظمة العمل الدوليةوفي شرق أفریقيا، ساعدت 
للتوفيق بين یعطي األولویة ، اعتمدت هذه اللجنة إعالنًا ٢٠٠٦وفي عام . وزراء مسؤولين عن العمال والعمالة

 ).٢-٤انظر اإلطار (سياسات العمل والعمالة 

 جمهوریة تنزانيا المتحدة وأوغندا وآينيا : متابعة القمة  -٢-٤اإلطار 

واعتمد . ٢٠٠٤أغسطس  /دون إقليمي لشرق أفريقيا في آب، تم تنظيم مؤتمر وزاري واغادوغوتحضيرًا لقمة 
وفي آلية المتابعة، التزم رؤساء الدول . المؤتمر ورقة موقف مشترآة وبيانًا مشترآًا وفرا أساسًا للمناقشة خالل انعقاد القمة

 . اإلفريقيتحادنتائج القمة ومتابعتها بشكل فعال على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري لالتنفيذ والحكومات ب
وقد . ٢٠٠٥مايو  / متابعة القمة في أياربشأن عقد المؤتمر الوزاري دون اإلقليمي لشرق أفريقيا ، هذا اإلطارفيو

 أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مع جميعسبقت المؤتمر الوزاري مشاورات على المستوى الوطني مع شرآاء اجتماعيين و
خذ حاجة بلدان جماعة شرق أفريقيا أومع . ري للسياسات االقتصادية واالجتماعيةحو أن العمالة هدف صريح ومإذ اعتبروا

، طالب الوزراء أمانة  بعين االعتبارالفقرحدة  برنامج العمالة والتخفيف من من أجل تعزيز اإلى العمل مع بعضها بعض
 : بما يلي آذلكجماعة شرق أفريقيا

 ؛اإلقليم االستثمار في تاتنسيق سياسات العمالة وقوانين العمل ومدون 
 استحداث العمالة والحد من الفقر ضمن أحكام معاهدة بشأنإضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى الوزاري السنوي  

 جماعة شرق أفريقيا؛
 ؛٢٠٠٦عام  استحداث العمالة والحد من الفقر في بشأنالدعوة إلى عقد قمة استثنائية لجماعة شرق أفريقيا  
 جنة الفرعية لجماعة شرق أفريقيا المعنية بالعمل والعمالة لمتابعة المسائل المتعلقة بالعمالة داخل الجماعة؛تعزيز الل 
 . سوق العمل للجماعةمعلومات عنإعداد قاعدة بيانات  
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 ،، برعاية جماعة شرق أفريقيا٢٠٠٦أغسطس  /العمل في شرق أفريقيا في آبالمسؤولون عن وزراء الالتقى وقد 
 بين الدول رابطةتوفير ال"باإلضافة إلى أمور أخرى منها ، ء الصفة الرسمية على لجنة المتابعة التي ستجتمع سنويًاإلضفا

الشريكة في جماعة شرق أفريقيا واالتحاد اإلفريقي على المستوى اإلقليمي، نحو تنفيذ إعالن القمة وخطة العمل وآلية 
 العمالة استحداث بما في ذلك العمل الالئق و،لمسائل المتعلقة بالعملعلى ا" اللجنة آذلك "ترآز"وسوف  ."المتابعة

وفي هذا الصدد، سوف يتم إنشاء . آاستراتيجية للتخفيف من حدة الفقر في شرق أفريقيا وإعطاء األولوية لعمالة الشباب
 . "الشباب عمالة بشأنلجنة إقليمية تقنية متعددة القطاعات بشأن عمالة الشباب إلعداد استراتيجيات 

لعمالة في استراتيجياتها الوطنية لمكافحة الفقر وإنشاء لجان وطنية ا دمجحقق عدد من بلدان المحيط الهندي وقد 
آما أدرجت دول شمال أفریقيا . ٢٠٠٦عام في  برنامجها الوطني لدعم العمالةعلى  مدغشقر صادقتو. تعنى بالعمالة
وقامت حكومة . اإلنمائيةوالحد من الفقر آهدف استراتيجي في خططها ) ال سيما للشباب والنساء(العمالة النهوض ب

 . الفقروالحد من، بإقامة مرصد وطني للعمالة واغادوغوالجزائر، مباشرًة بعد انعقاد قمة 

 تطویر المهارات وقابلية االستخدام  ٢-١-٤

 ویوفر للمتخرجين شهادة  الوظيفةوالتدریب في یستخدم التدریب المنظم للتلمذة المهنية في مصرانتشر برنامج 
سوف تصب دراسة و. في ست مناطق  لحسابهم الخاصعلى العملدبلوم معترف بها ومجموعة أدوات لتشجيعهم 

، في ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ أجریت في الفترة عن مصير خریجي التعليم والتدریب المهنيين في سوق العمل،استقصائية 
 بمثابة انطالقة في في السودان، آان تطویر نظام وطني للتدریب المهنيو.  للمهاراتالوطنيةخاص بالمعایير مشروع 
 .هذا البلد

 ٢٠٠٦  عام والتعليم لمدى الحياة فيالتلمذة المهنيةفي النيجر، اعتمدت الحكومة قانونًا جدیدًا حول تدریب و
الجدید من خالل تنظيم منتدى  دعمها لتطبيق القانون منظمة العمل الدوليةآما قدمت . منظمة العمل الدوليةبدعم من 

 .ثالثي وتعزیز قدرة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بتدریب المهارات

 امرأة عاملة من مبادرة تتعلق بتعزیز فرص عمل المرأة ١٠٠٠ زهاءوفي جمهوریة تنزانيا المتحدة، استفاد 
تّم تزویدهن بمهارات التسویق لخفض نسبة عمل األطفال، وقد قّسمت هؤالء العامالت إلى مجموعات اقتصادیة و

 اليد العاملة في البلدان الثالثة في شرق أفریقيا بدعم من بشأنستجرى دراسة استقصائية و. وإدارة قطاع األعمال
 . في المهارات على مستوى جماعة شرق أفریقيا القائمة سعيًا لتحدید الفجوة، وذلكمنظمة العمل الدولية

آيف "و" آيف تبدأ مشروعك" برامج على صاحب مشروع ٥٠٠٠ب أآثر من ، تّم تدریفریقياأل في الجنوبو
 تنظيم المشاریعروح تنمية " برنامج ویمارس .المستعرضةفترة الخالل " آيف تّوسع مشروعك"و" تحّسن مشروعك

لوصول اإمكانيات تدریب لتحسين ال  وقد وفّر،٢٠٠١في زامبيا منذ عام أعماله  " والمساواة بين الجنسينلدى المرأة
 تنمية قطاع األعمال المحليين ات خدمموردي ات قدرمقاولة، آما أنه یعمل على بناء ٢٥٠إلى السوق ألآثر من 

 .المقاوالتلتمكينهم من تلبية احتياجات 

 قطاع األعمال ورابطات في زمبابوي، یّتم تعزیز المنشآت الصغيرة والمتوسطة یضطلع بهمشروع وفي إطار 
 وفيروس وعيةاء القدرات في مجاالت حساسة مثل القيادة واالتصاالت وجماعات الضغط والتمن خالل التدریب وبن

نقص المناعة البشریة واإلیدز وآيفية العمل مع منظمات أصحاب العمل والعمال للمشارآة بشكل أآثر فعالية في 
 وزارة تنمية جنبًا إلى جنب مع  المنشآت الصغيرة والمتوسطةعنویتم إعداد قاعدة بيانات وطنية . الحوار االجتماعي

 .المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 الكفاءاتلمراآز تطویر إعمار بدعم من مرآز تورینو، دراسات تقييم وإعادة  ،منظمة العمل الدوليةأجرت وقد 
ي  ف القائمة بشكل رئيسيوفي إطار مشاریع التعاون التقني. في بوروندي وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية وأنغوال

 الدعم قدیمبوروندي وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية وأنغوال وجمهوریة أفریقيا الوسطى وساو تومي وبرنسيب، تّم ت
آما أظهرت آل من رواندا وبوروندي اهتمامًا خاصًا .  مراآز التدریب المهني ووآاالت العمالة الوطنيةإعمارإلعادة 

 في حين أّن ،ا في إنشاء مرآز تدریب قائم على االستثمار آثيف العمالةوتنظر رواند. بتقنيات االستثمار آثيفة العمالة
الوظائف في القطاع الریفي الستحداث  منهجًا بدیًالالتدریب المهني في شق الطرقات باعتباره أتاحت حكومة بوروندي 

 . إنشاء شبكة أفریقية حلقة عمل دعمتها منظمة العمل الدولية بشأن٣-٤ ویبين اإلطار .٢٠٠٦غير الزراعي خالل عام 

في جنوب أفریقيا، دعم مشروع بتمویل سویسري مبادرات في قطاعات األلبسة واألنسجة والسياحة الموجهة و
ومن أهم خصائص هذه المبادرات التي تعمل على مستوى المنشأة . التقدم في العمل الالئقإحراز نحو تحسين األداء و

 .  العمال الحوار بين أصحاب العمل ونقاباتالتفاقات القائمة علىلثمرة تمثل أّنها 
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  لتمویل التدریب المهنياألفریقيةالشبكة   -٣-٤اإلطار 

آوتونو، ( عمل هدفها إنشاء شبكة أفريقية لتمويل التدريب المهني حلقة الدعم التقني لمنظمة العمل الدوليةقدمت 
  لغاياتاالستثمار في التدريب وفي الموارد البشرية: وشملت المواضيع الرئيسية التي تناولها االجتماع ما يلي). ٢٠٠٦

ن لهذه وأّما األعضاء المؤسس.  وآليات تعبئة الموارد لشرآاء التنميةواغادوغو قمة التزاماتالستخدام؛ تحقيق للقابلية ا
 . بنن وبورآينا فاسو وآوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وتشاد وتوغو:الشبكة فهم
العمالة وتحديد سياسات وبرامج ب النهوض الشبكة إلى تحسين تقاسم المعارف والممارسات الجيدة وتهدف هذهو
 قابلية لقضيةآما تولي الشبكة أهمية خاصة .  على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي وتصميمها وتنفيذهاواإلدماجالتدريب 

 . وفرص عملهم الشبابلدىاالستخدام 

المساعدة  -وفرص عملهم لمعوقين لدى ا قابلية االستخدام عزیزتفي هدفه ویتمثل رلندا  أیهتمول -قدم مشروع و
أّما .  وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالعمالة والتدریبوضعفي مجال وجنوبها إلى ثمانية بلدان في شرق أفریقيا 

ص المعوقين وتتضمن أحكامًا مضادة للتمييز  قوانين تخوضع فقد ساعد هذا البرنامج في ،في جمهوریة تنزانيا المتحدة
، في حين )١٥٩رقم  (١٩٨٣، )المعوقون(بشأن التأهيل المهني والعمالة  منظمة العمل الدوليةبما یتماشى مع اتفاقية 

ؤثر ات السياسة العامة التي تیجرمالمشارآة في من مما مّكنهم في آينيا  ممثلي األشخاص المعوقين اتتّم تعزیز قدر
في أوغندا، ُقدمت المساعدة التحاد أصحاب العمل األوغندیين إلعداد سياسة عامة من شأنها أن تساعد و. معليه

 فعالية القوانين حلقات عمل بشأنوتّم تنظيم . أصحاب العمل على إدماج األشخاص المعوقين في أماآن العمل
وقد تبع . ين في مالوي وجنوب أفریقيا وزامبيا فرص العمالة والتدریب للمعوقعززوالسياسات العامة والبرامج التي ت

رة تدریب وعمالة المعوقين من منظور وشمت هذه الدرسو. ٢٠٠٥ تقنية إقليمية في أثيوبيا عام مشورةذلك تنظيم 
 وصكوك دولية أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان، إلى جانب منظمة العمل الدوليةحقوق اإلنسان، استنادًا إلى اتفاقيات 

 .نموذجية على المستوى الوطنيلاقوانين ال

 عمالة الشباب ٣-١-٤
 بطالة الشباب في منطقة بشأندراسة استقصائية  ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترة خالل ،منظمة العمل الدوليةأجرت 

 هذه الدراسة في المناطق الریفية ومن شأن تمت محاآاةوقد . مابوتو، بدعم من السفارة الفرنسية في موزامبيق
 .في موزامبيق"  من الفقرتخلصال" تتأتى عنها أن تحدد آيفية تنفيذ برنامج االستنتاجات التي

 مكونة هيئاتتّم تنظيم عدة حلقات دراسية في تونس حول عمالة الشباب وشبكة عمالة الشباب، شارآت فيها و
 الشباب عام لدىآما نشرت دراسة خاصة في المغرب حول البطالة وقابلية االستخدام . ثالثية من بلدان شمال أفریقيا

 .عمالة الشباب في مصرشبكة  أنشطة ٤-٤ ویوجز اإلطار .٢٠٠٥

 شبكة عمالة الشباب في مصر  -٤-٤اإلطار 
سياسة جدول أعمال يحظى بأهمية آبرى على يعتبر تحديًا مما  ،يشكل الشباب في مصر ثلثي العاطلين عن العمل

بخطوة أولى في توفير المساعدة إلعداد وتنفيذ خطة عمل دولية  ٢٠٠٦  عامقامت منظمة العمل الدولية فيوقد . الحكومة
وتستند استراتيجية خطة .  البلد باعتباره البلد الرائد في شبكة عمالة الشباب هذابشأن عمالة الشباب، آما جاء في التزام

 :التي تقوم علىإلى حٍد آبير و العمليات التشارآية إلىالعمل الوطنية 
وزارة القوى العاملة والهجرة التي تشمل مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة الوطنية الرئيسية لجنة توجيه بقيادة  

 والتعليم العالي والتعاون عليم بما في ذلك وزارات المالية واالستثمار والتخطيط والصناعة والت،والشرآاء الدوليين
 ي وتنفيذه؛برنامج العمل الوطنل التحضيراتالدولي وممثلين عن الشباب لتوجيه 

 مسؤولة مشترآة بين المؤسساتلجنة تقنية مع ممثلين عن مختلف الوزارات والشرآاء االجتماعيين، باعتبارها آلية  
 عن العمل التقني في صياغة برنامج العمل الوطني وتنفيذه؛

لى المستوى المحلي  عفي جميع أرجاء القطر لتأآيد الحضور في مكاتب العمالة ومراآز الشباب بؤرات اتصالإقامة  
  بالهيكلية المرآزية؛الصالتو
 .أمانة مصّغرة لتنسيق العمل 

 آما قامت ، بما في ذلك مجموعات الشباب،لقد سهلت أمانة شبكة عمالة الشباب عمليات التشاور مع المجتمع المدني
 .بتيسير التعاون الوثيق بين شرآاء التنمية

 إعداد برامج العمل الوطنية، بشأنلمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية وتمشيًا مع المنهجية الوارد ذآرها في ا
سوق عمل الشباب وسياساته وبرامجه، استنادًا إلى خمسة أفرقة عمل موضوعية وضع أجرت اللجنة التقنية أوًال تحليًال ل

يات الرئيسية التي تواجهها عمالة وقد أشار هذا التحليل إلى التحد. لتعميق العمل في مجاالت محددة من السياسة العامة
 .األولوية لمعالجتها، آما تّم استخدامه أساسًا لوثيقة برنامج العمل الوطنيذات سياسات ال باإلضافة إلى ،الشباب
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لشباب في ل استهل مشروع لتوليد فرص عمل في حين ،لشبابلفي مالي وموریتانيا، أنشئت وآاالت عمالة و
ل الالئقة للشابات من خالل التعليم و الوظائف والدخالستحداثاسو، تّم تصميم مشروع وفي بورآينا ف. آوت دیفوار

 .األساسي وروح تنظيم المشاریع التعاونية

ثيوبيا وآينيا إ في أفریقيا الجنوبية وفي جميع البلدانعمالة الشباب أولویة للبرنامج القطري للعمل الالئق وتشكل 
، قامت أوغندا، باعتبارها بلدًا رائدًا في شبكة عمالة الشباب، ٢٠٠٥ عام وفي. وأوغندا وجمهوریة تنزانيا المتحدة

من  مكّون ،عمالة الشبابب معني وطني عملق یوتّم إنشاء فر. بصياغة خطة العمل الوطنية بشأن عمالة الشباب
مثل منظمة ف األطرامجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشرآاء االجتماعيون والشرآاء متعددو 

 بما فيها ،آما تّم تحدید عدد من األولویات.  والبنك الدوليمنظمة العمل الدوليةاألمم المتحدة للتنمية الصناعية و
 وتوفير العمالة لمجموعات تنظيم المشاریعنمية روح  إطار عالمي للمؤهالت المهنية وتوضعالحصول على التمویل و

 تكون بمثابة وسائل لتوفير معلومات حول سوق العمل وخدمات الكترونيًامجهزة  مراآز وإقامةالشباب الضعيفة 
 .تدریبية

قد قدمت حكومة ف. كونغو الدیمقراطية من البلدان الرائدة في شبكة عمالة الشبابالرواندا وجمهوریة وتعتبر 
وفي جمهوریة . منظمة العمل الدولية تم إجراؤها بإدارة عمالة الشباب عقب دراسات بشأنرواندا خطة خمسية 

خطة عمل وطنية في إطار عمل األمم ب بریادة األعمال الخاصة منظمة العمل الدوليةالكونغو الدیمقراطية، تقوم 
 . والبنك الدوليبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبتمویل من اإلنمائيةالمتحدة للمساعدة 

مثًال في الكاميرون آما هو الحال ئق للشباب، الالعمل ال الستحداثآما طبقت تقنيات االستثمار آثيف العمالة 
 مؤسسات تمویل المرآزیة، ال سيما في  تعزیزفي الكاميرون وتشادقد تم و. وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية وغابون

بوروندي والكونغو آل من في  عمل األطفال مشاریع البرنامج الدولي للقضاء على عززتالمناطق الریفية، في حين 
 ، آما عززت إدماجالكونغو الدیمقراطية ورواندا والكاميرون وغابون المنشآت الصغيرة والمتوسطةوجمهوریة 

 عامًا والذین آانوا ضحایا ألسوأ أشكال عمل األطفال في سوق العمل، بمن فيهم ١٥لشباب الذین یتجاوز عمرهم ا
  .المحاربون السابقون

 وقد تال . عمالة الشباببشأن خطة عمل مشترآة ٢٠٠٥م ، اعتمد مؤتمر دون إقليمي عافریقياأل جنوبالوفي 
 .منظمة العمل الدولية خطط عمل وطنية تلقى حاليًا دعمًا من وضعذلك 

 آلياتفي " آن على درایة بمشروعك "منظمة العمل الدولية في بوتسوانا منهجية عليمأدخلت وزارة التو
على مراجعة مناهج التعليم األساسي إلدراج التدریب بأخرى  وبدأت العمل مع وحدات حكومية ،التدریب للمعلمين

بعمالة منه  في بوتسوانا لتعزیز القسم المتعلق "لسياسة الوطنية للشبابا"ویّتم مراجعة مشروع . تنظيم المشاریعروح 
 .منظمة العمل الدوليةالشباب، على أساس الدعم التقني الذي تقدمه 

 واليونيسف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليسوتو إلى يةمنظمة العمل الدول، انضمت ٢٠٠٦  عاموفي
 .لشبابلومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة لتنفيذ برنامج عمالة 

تنظيم  روحوالتعليم بشأن " آن على درایة بمشروعك"منهجية وفي نيجيریا، بدأت الجهود تبذل إلدخال 
موجه لخمسين  برنامج توعية تم الشروع فيفي حين ) والخاصةمنها ة العام( الجامعات النيجيریة جميع في المشاریع

 .٢٠٠٦ في عام جامعة بالتآزر مع لجنة الجامعات النيجيریة

وضع عن  واألوضاعمعلومات وتحليل ال عمالة الشباب في الریف لتوفير عنوفي ليبيریا، أجریت دراسة 
 شباب الریف وعبر الحدود، ولصياغة ودعم إنشاء خطة ىولدفرص العمالة في المناطق المحيطة بالمناطق الحضریة 

 . عمالة الشباببشأنعمل وطنية 

 معلومات سوق العمل ٤-١-٤

 سوق العمل، بما معلومات مبادرة إلنشاء شبكة أفریقية لمكتبة ،٢٠٠٦  عامفيالدولية منظمة العمل أطلقت 
لمبادرة على مجموعة أساسية من مؤشرات سوق وترّآز هذه ا. واغادوغویتماشى مع القرارات التي صدرت عن قمة 

وبدأت . في الوقت المناسب المؤشرات الوطنية توفر من معلومات منهجية لتحسين یصحبهاوما ذات الصلة العمل 
األنشطة بتجميع المعلومات حول سوق العمل وتنظيمها، بهدف ملء قاعدة بيانات المكتبة اإلقليمية بمعلومات عن سوق 

 ."تقریر عن التوجهات اإلقليمية األفریقية"العمل وإعداد 

 شكل ، وآان هذا النشاط على٢٠٠٦عام في بناء القدرات ل هامفریقي، تّم االضطالع بنشاط األجنوب وفي ال
إنشاء منتدى لتبادل اآلراء حول معلومات سوق هي وآانت األهداف الرئيسية .  معلومات سوق العملعن عمل حلقة
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وسع لسياسة العمالة األ في اإلطار معلومات سوق العمل ووضعفریقي، األجنوب الفي  وخصائصه ونطاقهالعمل 
 سوق عن للجنوب األفریقي إلعداد معلومات اإلنمائيةمستوى الجماعة على  والقطريمستوى ال على اتوتعزیز القدر

ع حساب التنمية التابع  مشروأدمج للجنوب األفریقي، اإلنمائيةوعلى مستوى الجماعة . العمل وتجميعها وتحليلها
 . في األمم المتحدة إحصاءات العمل باعتبارها مجاًال رئيسيًا ینبغي الترآيز عليهاإلحصاءاتلوحدة 

 اإلحصاءات وتحليل وضعالقارة في في جميع أجزاء  الدعم للعدید من البلدان منظمة العمل الدوليةقد قدمت و
 إلنشاء وحدة تقنية في وزارة القوى ٢٠٠٦داد برنامج في مصر عام المعلومات المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك إع

 للوآالة الوطنية للعمالة "للمؤشرات األساسية لتدریب سوق العمل"وتّم تقدیم الدعم التقني في الجزائر . العاملة والهجرة
 .بالتعاون مع مرآز تورینو

. فریقياأ  وسطالعمل وتحليلها نشرها في سوق عن عملية تجميع المعلومات منظمة العمل الدوليةآما دعمت 
مدرجة من اآلن وصاعدًا أّن إحصاءات العمل أصبحت في هذا المضمار ومن النتائج الملموسة للجهود التي تّم بذلها 

 .فریقيا وفي لجنة اإلحصاءات التابعة لهاألوسط في جدول أعمال وزراء العمل في الجماعة االقتصادیة والنقدیة 

منظمة إلى بوتسوانا لتحسين العقب الدعم الذي قدمته  -ضية األوروبية منظمة العمل الدولية وقد دعت المفو
 إلى توفير مدخالت تقنية في المرصد - وتحليلها ونشرهاالمتصلة بالسياسة قدرتها على توليد معلومات سوق العمل 

 .المقترح لسوق العمل

يشل ومدغشقر والنيجر لتنفيذ أنظمة معلومات سوق سو من الجزائر ًال آمنظمة العمل الدوليةآما ساعدت 
 .وقّدم الدعم إلى تونس لتحسين الدراسة االستقصائية بشأن العمالة. العمل بهدف إنشاء قواعد بيانات وطنية

  لالقتصاد غير المنظمل متكامنهج ٥-١-٤

إنجازات هامة في إثيوبيا، في "  لدى المرأة والمساواة بين الجنسينتنظيم المشاریعتنمية روح مبادرة "حققت 
تدخل السوق وأآثر مقاولة  امرأة ١٠٠٠ وتوفير الخدمات التقنية، مما جعل أآثر من والتوعيةمجاالت بناء المعارف 

نقابات العمال العام لتحاد ال امنظمة العمل الدوليةفي زمبابوي، دعمت و.  على خدمات ائتمانيةیحصل معوق ٣٠٠من 
 .ة لدعم العمال في االقتصاد غير المنظممن خالل صياغة استراتيجي

 بمساعدة المنشآت البالغة الصغر في الحصول على هولنديوفي شرق أفریقيا، قام مشروع تعاوني بتمویل 
" في تقدیم خدمات البلدیةاستحداث فرص العمل " برنامج باسم أتاحوفي جمهوریة تنزانيا المتحدة، . قروض دّوارة

تموله إدارة التنمية الدولية في المملكة  مشروع حظيوقد . اء من النساء والرجال والشباب وظيفة للفقر٤٠٠٠أآثر من 
مبادرة بحيرة " باهتمام) ٢٠٠٦-٢٠٠١( إدارة النفایات الصلبة في العدید من مجتمعات شرق أفریقيا المتحدة بشأن

 .الوآالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدوليالذي تدعمه " فكتوریا

 على بناء القدرات من خالل تنظيم ٢٠٠٥عام في  منظمة العمل الدوليةفریقيا، رّآزت استراتيجية أوسط وفي 
تعزیز قدرات األعمال لآما تّم االضطالع بالكثير من . المشاریع التعاونية للوفورات المتبادلة والمؤسسات االئتمانية

 . في القطاع غير المنظماوحقوقهقيادة المرأة بشأن وفي بوروندي وساوتومي وبرنسيب، استكملت دراستان . النساء

وفي مدغشقر، تّم تقدیم المساعدة إلى وزارة الزراعة لمشروع لتقدیم المساعدة العاجلة إلى المجتمعات المحلية 
 .الریفية في الجنوب التي تعاني من الجفاف والمجاعة المزمنين

 استحداث فرص العمل ٢-٤

  تنظيم المشاریع روحتنمية ١-٢-٤

نظرًا إلى أن أغلبية السكان العاملين في أفریقيا مستخدمون في المجاالت الریفية، فإّن هناك حاجة ملحة لزیادة 
منظمة ر من دعم يویشمل جزء آب.  حدة الفقرتخفيفإنتاجية واستيعاب اليد العاملة المنتجة في هذا القطاع من أجل 

لخاص وروح تنظيم المشاریع لدى المجموعات من خالل  للقطاع الریفي تعزیز العمل للحساب االعمل الدولية
  . من جهة أخرى الستثمار الهياآل األساسيةالبرامج آثيفة العمالةو ،من جهة ،التعاونيات

وینظر بشكل متزاید إلى تحدید القطاعات الرئيسية التي تتمتع بطاقات استخدام مرتفعة وتقدیم الدعم لتطویرها، 
 وإنما في ،التنافسية، على أّنه عنصر أساسي في استراتيجية العمالة، ال في أفریقيا وحدهامع ضمان آفاءتها وقدرتها 
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 بما فيها ، لذلك على تنمية المنشآت الصغيرة وبالغة الصغرمنظمة العمل الدوليةویترّآز دعم . معظم البلدان النامية
فترة الخالل  -" آيف تبدأ وتحّسن مشروعك" منظمة العمل الدوليةأظهرت منهجية وقد .  النساءلدىتنظيم المشاریع 

القارة ووصلت إلى في جميع أنحاء مت بشكل واسع د استخإذ ،مرة أخرى أنها ذات فعالية عالية -التي یغطيها التقریر 
تأمينات صغيرة (آما شملت أنظمة الدعم التي تّم االضطالع بها على المستوى الوطني آًال من بورآينا فاسو . بلدًا ٣٤
الخاصة  - الشراآة العامة(وساوتومي وبرنسيب والصومال ) التمویل بالغ الصغر(وبوروندي ) قاولين الصغارللم

خدمات األعمال وصناعة البناء (وزامبيا ) خدمات معلومات المنشآت(وأوغندا ) لتولي المنشآت إلدارة النفایات
للهياآل األساسية، خرى برامج استثمار آثيفة العمالة وتغطي األنشطة الرئيسية األ). قائمة على اليد العاملةصغيرة الال

 بوروندي وجمهوریة تنزانيا المتحدة وأثيوبيا( وبناء طاقات القطاع الخاص ،تقدم تقييمات لالستثمارات القطاعية
ومالي كونغو وليسوتو الوالكاميرون و والسنغال والسودان والصومال وزمبابوي وزامبياوجنوب أفریقيا ورواند 

 عمل ثالثية دون إقليمية في حلقات ، تّم تنظيم ٢٠٠٥وفي عام ).  وناميبياغشقر ومالوي وموریتانيا وموزامبيقومد
باالشتراك مع المرآز الدولي للتدریب التابع ) مالوي وناميبيا ووسوازیالند زمبابوي وزامبيا(فریقي األجنوب ال
 .نظيم في المناطق الریفية في تورینو لزیادة الوعي بشأن التمنظمة العمل الدوليةل

 - عمالاأللتطویر  خدماتالوسائط اإلعالم لتقدیم فيه ستخدم ت - منظمة العمل الدولية مشروع للهمفي أوغندا، أو
 برنامج في إطار هذه المنهجية محاآاةفي منظمة العمل الدولية  ةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية فكرة مشارآ

  .الریفية المنشآت لتعزیز

ویهدف هذا . بالشراآة مع مؤسسة التمویل الدولية" عمل أفضل"ُقّدم اقتراح في ليسوتو إلدارة برنامج و
االمتثال لقوانين العمل تعزیز العالمية من خالل التورید البرنامج إلى تحسين ظروف العمل واإلنتاجية في سالسل 

 ومن خالل ، لإلنتاج المسؤول اجتماعيًا عن التصدیرالوطنية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل باعتبارها أساسًا
 .وقد تّم تكييف البرنامج مع الظروف المحلية وهو یقوم على دعم ثالثي متين. تعزیز أداء المنشآت

 من العمل بشكل وثيق مع المصرف األفریقي للتنمية منظمة العمل الدوليةقدمت أیرلندا دعمًا ماليًا مّكن وقد 
وجمهوریة تنزانيا المتحدة إثيوبيا وأوغندا النمو في المقاِوالت اللواتي یهدفن إلى تحقيق تي تواجهها لتقييم العوائق ال

 في آينيا، یعمل يجرُأواستنادًا إلى التقييم الذي . صدرت سلسلة من المنشورات المشترآةوُأ. والكاميرون وآينيا
مقاوالت اللواتي لل مشروع جدید بشأن معًا عمل الدوليةمنظمة الالمصرف األفریقي للتنمية ومؤسسة التمویل الدولية و

  .٢٠٠٦في أواسط عام هذا المشروع بدأ قد  و،النمویهدفن إلى تحقيق 

/ التابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشكل وثيق مع مرآز التجارة الدولية منظمة العمل الدوليةتعمل و
الذي  و،لصاحبات األعمال األفریقيات في برنامج التجارة العالمية "!ACCESS" وبرنامجهمنظمة التجارة العالمية 

 ٢٠٠ زهاءفي الكاميرون، قدمت المساعدة إلى و. إلى سوق التصدیرإمكانيات وصول المقاِوالت یهدف إلى تحسين 
المشروع ومن المرجو توسيع هذا . "!ACCESS"امرأة في سياق برنامج للتصدیر واسع النطاق في إطار البرنامج 

 . ليشمل غابون وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية وجمهوریة أفریقيا الوسطى وأنغوال

" الجنسين والمساواة بين  لدى المرأةتنظيم المشاریعبتنمية روح "الخاص ، قام المشروع ٢٠٠٥منذ عام و
 منظمة العمل الدوليةوآينيا، بإشراك   وأوغندا وجمهوریة تنزانيا المتحدة وزامبياإثيوبيافي والقائم المّمول من أیرلندا، 

 وبناء عزیز الوعيإلعداد قاعدة معارف وتوذلك  المقاوالت المعوقات وغير المعوقات، دعمتفي تنفيذ استراتيجيات 
السوق وتطویر خدمات الدعم والشراآات إمكانيات الوصول إلى  التمثيلية المحلية وتعزیز رابطات الاتقدر

 منظمات أصحاب العمل تلعب فيهالجان استشاریة للبرامج  في آل من البلدان الخمسةت قد أنشئو. االستراتيجية
 "جنسينبين ال لدى المرأة والمساواة تنظيم المشاریعتنمية روح "في أوغندا، ینفذ برنامج و. ًا بارزًاوالعمال دور

  .لكينيين امع اتحاد أصحاب العملآينيا في  و،بالشراآة مع اتحاد أصحاب العمل في أوغندا

 وهي جمعية تابعة لوحدة قطاع األعمال في ،األعمال المتحدة في جنوب أفریقياوقد استهلت رابطة صاحبات 
، بالتعاون مع غرف التجارة ٢٠٠٦ النساء في عام لدىالمشاریع نمية روح تنظيم جنوب أفریقيا، برنامجها لت

في ویّوفر هذا البرنامج تدریبًا طویل األجل ودعمًا . وليةمنظمة العمل الدوالصناعة في جنوب أفریقيا وبدعم تقني من 
  .مختلفة من صاحبات المشاریع المستویات مجال اإلرشاد وتنمية األعمال یقدمه لل

الئقة في استحداث فرص عمل  تنظيم المشاریع التعاونية بهدف منهاجًا لتعزیز أفریقيا  وسطاعتمدت بلدانو
ومنذ ذلك الحين، قدمت الكونغو وجمهوریة . العمالة في القطاع الخاصلنهوض بتوخيًا ل، ٢٠٠٥عام في برازافيل 

التي تمولها من خالل تنظيم المشاریع التعاونية الریفية الوظائف الستحداث الكونغو الدیمقراطية وبوروندي برامج 
في برامج تمویل صغيرة ذ وتّم تنفي. الصنادیق والجهات المانحة في البلدان الفقيرة المثقلة بالدیونبشكل رئيسي 

 عن تمویل الذاتي في القطاع الخاصمن أجل البوروندي وتشاد وساوتومي وبرنسيب والكاميرون بهدف بناء القدرات 
 في الكاميرون وبوروندي لدى المرأة تنظيم المشاریع وحوتّم الترآيز على تمویل ر. استخدام التمویل المحلي طریق

  .وساوتومي وبرنسيب
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 المنشآت الصغيرة عزیز موریشيوس ومدغشقر وجزر القمر مشاریع لتأدخلت المحيط الهندي،  منطقةفيو
واعتمدت هذه المنهجية آذلك في غابون وجمهوریة الكونغو . لدى المرأةتنظيم المشاریع وروح والمتوسطة 

 .الدیمقراطية وساوتومي وبرنسيب ورواندا

 نصفةالصغيرة في مشروع أفریقيا في بناء بيئات حافزة ومالمكّون األوغندي لوسائط إعالم المنشأة ویسهم 
ویستند المشروع في المهام الموآلة .  من خالل بناء القدراتنموهاتنظيم المشاریع واستمراریة المنشآت الصغيرة ول

ي الجهود  فإلسهامإلى اوفي شمال أوغندا، یسعى المشروع .  الفقر في أوغندااجتثاث بشأن نقحةإليه إلى خطة العمل الم
  .النزاعاتحافزین على تسویة عاملين آباستخدام القطاع الخاص ووسائط اإلعالم وذلك التي تبذل لبناء السالم، 

المسؤولية ، وهي تعزیز  وظائف الئقةاستحداثالمنشأة إلى  تنمية للوصول إلى أن تؤديوهناك طریقة 
 بشكل وثيق مع مكتب االتفاق العالمي لألمم المتحدة يةمنظمة العمل الدولفي أفریقيا، تعمل ف. شرآاتاالجتماعية لل

منظمة العمل وفي هذا السياق، شارآت . تضمن احترام المبادئ والحقوق األساسية في العملینهج متكامل للترویج ل
نوفمبر  /في أآرا في تشرین الثانيلألمم المتحدة التفاق العالمي ل التابع الدولي تعليميالمنتدى لا في اجتماع الدولية
 وقد ناقش هذا المنتدى المعضالت الحقيقية التي تواجهها الشرآات فيما یتعلق باحترام حقوق العمال في مكان .٢٠٠٦

التنمية المستدامة من "وهناك نشاط مهم آخر ممول من إیطاليا وهو مشروع . ذه الحقوقه العمل وآيفية التعامل مع
ب وتونس ویشدد بشكل خاص على دور الشراآات بين القطاعين العام في المغرالذي یعمل " خالل االتفاق العالمي

في  )إیطاليا(زیارة لمنطقة توسكاني بشرآاء المشروع وقد قام . شرآاتوالخاص في ترویج المسؤولية االجتماعية لل
لزیارة إلى تعاون  وقد أّدت ا. بشكل أفضل ما یمكن القيام بهإذ تفهموالهم  مهمة بالنسبة، وآانت هذه الزیارة ٢٠٠٦عام 

 .ملموس بين شرآاء المشروع في إیطاليا والدولتين األفریقيتين

 االستثمار آثيف العمالة ٢-٢-٤

برنامج  " بتقدیم الدعم لتنفيذ البرنامج الوطني المعروف باسم منظمة العمل الدوليةفي جنوب أفریقيا، بدأت و
التأثير على  من خالل للمحرومين وظائف وفرص عمل تحداثاسویهدف هذا البرنامج إلى " . األشغال العامة الموّسع

 مليون زهاء هذا البرنامج ستحدثوسوف ی.  الهياآل الضروریة والخدمات األساسيةنفيذاالستثمارات المخصصة لت
فضًال عن استحداث  - یّوفر هذا البرنامج للعمالو). ٢٠٠٩-٢٠٠٤( ه الخمس سنوات البرنامج بفرصة عمل خالل فترة

.  للمشروععاقبةالستخدام في الفترة القابليتهم لتحسين من أجل  المهارات علىتدریبًا تقنيًا وتدریبًا مستدیمًا  -ائف الوظ
وبلغت قيمة .  وظيفة٣٥٠ ٠٠٠، استحدث برنامج األشغال العامة المّوسع ما مجموعه ٢٠٠٦مارس  /ومنذ آذار

 . دوالر أمریكي مليارينحواالستثمار الوطني للحكومة في هذا المشروع 

، مقاوًال ٢٢ إلى مقاطعة ليمبوبو في جنوب أفریقيا، تّم تدریب منظمة العمل الدولية الدعم الذي قدمته وفي إطار
 مرآز تدریب للبناء آثيف العمالة واستثمرت يءآما أنش. وهم یشارآون حاليًا في صياغة وتحسين الطرق الریفية

والر د ٦٤٠ ٠٠٠مبلغ  إلى جانب ، في االستثمارات الكثيفة العمالة مليون دوالر أمریكي٢٫٥حكومة المقاطعة 
 .وتوسيع قاعدة المعارفالمقاطعة  اتملكة المتحدة لبناء قدرملفي اأمریكي تقدمة إدارة التنمية الدولية 

لهياآل اليد العاملة لتنمية انهج قائمة على للترویج لثيوبيا إ جهودًا ملموسة في منظمة العمل الدوليةبذلت وقد 
ت صيانة نحو  الدولية، تماإلنمائيةومن خالل برنامج االستجابة لحاالت الطوارئ الذي مّولته المؤسسة . األساسية
التي استخدمت مقاولين محليين من القطاع  القائمة على اليد العاملة و آم من الطرقات الریفية من خالل هذه النهج٣٩٦

 واإلشراف عليها، في ةملاالعاليد  إدارة العقود القائمة على علىلحكومية وعّزز المشروع قدرات المؤسسات ا. الخاص
اليد النهج القائمة على من خالل اللجوء إلى یقوموا بأشغال الطرقات الصغار لكي حين تّم تدریب المقاولين المحليين 

 الطرقات الریفية في إصالحشخص خالل صيانة وإعادة   / یوم عمل٦٣٠ ٠٠٠سّجل المشروع أآثر من قد و. العاملة
  .لتنمية الهيكل األساسي اليد العاملة استخدام نهج قائم على بشأنوتبذل حاليًا الجهود لصياغة سياسة . منطقة واحدة

أآثر من یعمل  في حين وحدات خاصة،إلى سابقة حكومية شبه  مجموعة ٥٠في موزامبيق، تحّولت أآثر من و
 ."لطرق الفرعيةالبرنامج الوطني ل"ي حاليًا ف مقاوًال من القطاع الخاص ٢٠

في ليسوتو، أدرجت النهج آثيفة العمالة بشكل صریح في ورقات استراتيجية الحد من الفقر باعتبارها عنصرًا و
 المساعدة إلى منظمة العمل الدوليةوفي زامبيا، قدّمت .  للحد من الفقرهذا القطررئيسيًا لالستراتيجية التي یتبعها 

وبدأ المقاولون . اليد العاملة لتنفيذ الهياآل األساسية وصيانتها إلدخال النهج القائمة على التموین ووزارة األشغال
 إنشاء مرآز في منظمة العمل الدوليةساعدت وقد . المحليون الناشئون بالعمل مع الحكومة باعتبارهم مقاولين فرعيين

  .آجزء من بناء القدرات المحلية ئيتدریب وطني بتمویل من الوآالة النرویجية للتعاون اإلنما
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 وشرآاء التنمية اآلخرین، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةفي آينيا، قامت و
 المقاولين المحليين شارآة فرص العمل وماستحداث يّسربمساعدة الحكومة في تطویر أدوات أساسية من شأنها أن ت

  . الحكومة هذه األدوات باعتبارها عنصرًا أساسيًا ینبغي استخدامه في هذا القطاعتقروقد أ. الناشئين

نمية  بالفرنسية، تّم تنفيذ مشاریع االستثمار آثيفة العمالة في تةغرب أفریقيا ووسط أفریقيا الناطقدول في و
  . ورواندا بشكل ناجح في الرأس األخضر والسنغال ومالي والكاميرون وبورونديالهياآل األساسية

 صما یخفي مدغشقر، یعتبر االستثمار آثيف العمالة من الرآائز األساسية للبرنامج القطري للعمل الالئق فيو
 .٢٠٠٦إلى اإلنجازات التي تّم تحقيقها بحلول منتصف عام  ١-٤یشير الجدول و. هياآل األساسية العامةال

 ٢٠٠٦ هیوني /العمالة في حزیرانيف آثة للبرنامج ياإلنجازات التراآم: مدغشقر :١-٤الجدول 

السالمة  (ةاالجتماعيحمایة  ال- )العقود( الحقوق في العمل وقانون العمل -) مؤشرات محددة مسبقًا (مرأةمشارآة ال:  للعمل الالئقشترآة المةالمكونالعناصر 
 اإلدارة - ) المجتمع المحليشارآةم( الحوار االجتماعي - )اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریة / الذآریةعوازلوالصحة، التأمين ضد الحوادث، توزیع ال

    )العروض العامة /التدریب على العقود(الرشيدة 

 النتائج
 
 
 

 مكونات محددة

استحداث   تعبئة الموارد 
 الوظائف

الموظفون  /التدریب 
المنشآت  /المدنيون

المحلية الصغيرة 
  والمتوسطة

الرابطات المحلية 
س الریفية المجال

 المتدربون األفارقة

 الهياآل األساسية

بالدوالر  الميزانية  
 األمریكي

     

ر األجور بالدوال أیام الحكومة النرویج  
 األمریكي

  المستفيدون

  بناء المدارس
 إلى نهایة ٢٠٠١(أربعة مشاریع 
  )٢٠٠٧دیسمبر  /آانون األول

  قاعة صف 456 403 298 726  839 358 000 200 1 000 000 10 

 الطرقات الریفية
 إلى نهایة آانون٢٠٠١(مشروعان 

 )٢٠٠٦ أآتوبر/ تشرین األول

 8 800 000  478 291  430 889 2 454 611 km 

 المجالس الریفية
 / إلى نهایة أیار٢٠٠٢(مشاریع  ٣

 )٢٠٠٩مایو 

 ي آم من القنوات للر٩٢ 864 245 739  489 873  000 949 4 
  الزراعي

 آم من الطرقات ٤٥
  مراحيض عمومية ٥
  آبار ٩
  خالف ذلك ٧

   721 3 432 896 1  619 710 1  000 944 24  المجموع

 .٢٠٠٦يونيه /  حزيران٣٠النرويج،  /استعراض منظمة العمل الدولية  :المصدر

 التنمية االقتصادیة المحلية ٣-٢-٤

، اعتمدت حكومة موزامبيق التنمية منظمة العمل الدوليةالمشاریع السابقة لاستنادًا إلى الخبرة المستقاة من 
وقد استرعت الخبرات التي اآتسبتها موزامبيق . ٢٠٠٥  عاماالقتصادیة المحلية باعتبارها منهجًا جدیدًا للتنمية في

 .٢٠٠٧ي عام صياغة سياسة جدیدة حول التنمية االقتصادیة المحلية فلاهتمام حكومة زامبيا التي تخطط 

. أدخل مشروع قامت بتمویله إیطاليا منهجية التنمية االقتصادیة المحلية في الجزائر والمغرب وتونسو
 في األعمالإلدخال حزمة شاملة من خدمات تنمية "آيف تبدأ مشروعك وتحّسنه " ویستخدم هذا المشروع منهجية 
 مقاوًال ٨٥٧ مدربًا و ١٣٣ نحو - ٢٠٠٦تصف عام بحلول من -قد درب المشروع و. المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 مزودًا لخدمات الدعم، آما أنشأ أربعة مراآز دعم للمنشآت الصغيرة إلى جانب تطویر ثقافة واسعة ١٠٣٥ وأآثر من
 .في مجال تنظيم المشاریع في المناطق الست المستهدفة آما تحّولت بعض المنهجيات التي اعتمدها إلى سياسات وطنية

لتنمية ل األحياء الفقيرة وتحسين أحوالل، شهدت مصر بدایة مشروع تقني متعدد الوآاالت ٢٠٠٦ عام وفي
 باعتبارها الشریك الرئيسي المعني منظمة العمل الدوليةاالقتصادیة المحلية في الجزء األعلى من مصر، بمساعدة 

 األحياء الفقيرة لتحسين أحوالة إلى الخطة الوطنية وقد تؤدي هذه المنهجي. التنمية االقتصادیة المحليةالجزء المتعلق بب
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 التنمية بشأن ٢٠٠٦  عام أّعد في أواخر-  مشروع آبير للبنك الدوليسيحتوي، إریتریاوفي . التي یتم إعدادها حاليًا
 إعادة  في مجال التنمية االقتصادیة المحلية وعلىمنظمة العمل الدولية على العناصر المكونة ل- الریفية المتكاملة

وتوليد الدخل، بما في ذلك توفير التدریب والدعم الواسع للمنشآت المتوسطة اليد العاملة قائمة على ال عماراإل
  . منهجية التنمية االقتصادیة المحلية أیضًا مجتمعًا محليًا١٢ نحووفي الكاميرون، اعتمد . والصغيرة

 العمالة في مرحلة ما بعد النزاعاتب النهوض ٤-٢-٤

األمم المتحدة لشؤون ، باعتبارها جزءًا من الشراآة التي تربطها مع مفوضية منظمة العمل الدولية عملت
  لدىتنظيم المشاریعوتنمية روح أنغوال وموزامبيق لدعم التمكين االقتصادي آل من مع المفوضية في الالجئين، 

مع النساء والمجموعات المستضعفة الرائدة  الدروس المستقاة من هذه التجربةحذو هذه  المفوضية تحذووس. لالجئاتا
 .في الكثير من البلدان

 مجموعًة من مشاریع التعاون التقني في السودان شملت منظمة العمل الدولية، وضعت ٢٠٠٦  عامفيو
إحصاءات العمل وإدارته ومراآز خدمات العمالة والتدریب المهني والتنمية االقتصادیة المحلية وإعادة التأهيل 

وقد جمعت هذه المشاریع في .  تنظيم المشاریععلى والتعاونيات والتدریب يد العاملة القائمة على العمارإلوا
 . الشمالي والجنوبي من السودان على التواليينلقسمل قدیم الخدماتمجموعتين لت

 أفریقيا  وسط واإلدماج في مرحلة ما بعد النزاع في بلدانالتسریح في برامج منظمة العمل الدوليةآما شارآت 
التي مزقتها الحروب، وقامت بدور رائد في تنفيذ مشروع متعدد القطاعات للمحاربين السابقين، مستخدمة نهج 

أساس لبرامج وطنية أخرى في آ هذا المشروع وقد اعتمد. االستثمار آثيف العمالة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطية
  .اإلقليم

 واإلدماج للسكان الذین تضرروا من اإلعمار في تنفيذ برامج إعادة  آذلكمنظمة العمل الدوليةشارآت و
والكونغو ورواندا أنغوال وبوروندي وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية إریتریا ومثًال في آما هو الحال النزاعات، 

لمنشآت المتوسطة  انميةدخالت العمل الالئق من خالل دعم تتالمستخدم في هذه العزز النهج و. )٥-٤اإلطار  (وليبيریا
 .والصغيرة والتعاونيات والتدریب واالستثمار آثيف العمالة

  برنامج طارئ للعمالة :ليبيریا  -٥-٤اإلطار 
العمالة فيها على أّنها استحداث  عامًا من الصراع، فإّنه ينظر إلى ١٤نظرًا إلى أّن ليبيريا تعيش ديمقراطيتها بعد 

فبعد أن آانت قطرًا ذا دخل  . االجتماعي والنمو االقتصادي واألمن البشريتقدم الحجر األساس األآثر أهمية في إحراز 
 في المائة من السكان دون خط الفقر، ٧٥دولة يعيش فيها خروجها من الصراع متوسط قبل الصراع، أصبحت اآلن بعد 

ولذا فإن . ي في اليوم الواحدوهو دوالر أمريكي واحد في اليوم، في حين يعيش نصف السكان بأقل من نصف دوالر أمريك
 وهم في الكثير من ،اطلين عن العملع وال سيما للشباب الذين يشكلون الجزء األآبر من ال-االستحداث الفوري للوظائف 

 .  هو عنصر أساسي الستراتيجية االنتعاش-األحيان من المحاربين السابقين 
. تراتيجية للعمالة تقوم على إطار برنامج العمالة العالمي اس- منظمة العمل الدولية بمساعدة -الحكومة وضعت وقد 

وهي تجمع بين . ، من منطلق نهج مرحلي ومتكامل٢٠٠٦يوليه  /وتنطلق استراتيجية الحكومة، التي استهلت في تموز
ليد العمالة تدابير قصيرة األمد الستحداث وظائف فورية، مع إقامة بيئة اقتصادية مواتية على المدى المتوسط من شأنها تو

متكاملة خمس مبادرات رئيسية تهدف على الشاملة وال هذه االستراتيجية شملولهذه الغاية ت. المستديمة والمنتجة في آن واحد
تحسين مستوى توفير خدمات التدريب، ال سيما للشابات و النهوض بالعمالة في استثمارات األشغال العامة؛ :التوالي إلى
العمل على تيسير رفع مستوى االقتصاد وطن النقص العامة في نظام التعليم والتدريب المهنيين؛ التصدي لموامع والشباب، 

 بين العرض والطلب في سوق توفيقتعزيز الوغير المنظم والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات؛ 
؛ احليل المستجدات في سوق العمل ورصدهالعمل من خالل خدمات العمالة، ووضع نظام معلومات لسوق العمل من أجل ت

 .تعزيز الحوار االجتماعي وتقوية إدارة العملو
 آما ، للعمالة لليبيريائ طاربرنامجفي خطواتها األولى لتنفيذ  - منظمة العمل الدوليةبدعم من  - الحكومة  شرعتقدو
هذا رمي وي.  يمول محليًا ومن خالل المانحين برنامج وطني لألشغال العامةتنفيذ الحكومة في منظمة العمل الدوليةتدعم 

وفي هذا السياق، . الشباب بشكل خاصويستهدف ، )لمدة وسطية هي ستة أشهر (  وظيفة ٧٠٠٠٠البرنامج إلى استحداث 
آما أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الوزارات األخرى ذات الصلة، ، وهي أيضًا تحت قيادة وزارة العملتنسيق أقيمت وحدة 

وغير ذلك من برامج في مشاريع الهيكل األساسي   الوظائف عن ضمان التنسيق بين التدابير الرامية الستحداثمسؤولة
إذ إن عن آثب، وستشارك الهياآل المحلية .  وتكاملهاتخطيط للبرامج المختلفة الستحداث فرص العملالاالستثمار وتعزيز 

 .درجة األولىتنفيذ هذه االستراتيجية سيتم على الصعيد المحلي بال
 االستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر أن تكون مساعدة المانحين الستحداث ةوسيضمن إدماج قضايا العمالة في ورق

 .فرص العمل جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية الحد من الفقر
 



 عاليتها للجميعتعزيز نطاق تغطية الحماية االجتماعية وف 
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تغطية الحمایة االجتماعية نطاق تعزیز  -٥
 تها للجميعفعاليو

  االجتماعيتغطية الضماننطاق تعزیز  ١-٥

  بما في ذلك،الضمان االجتماعي ١-١-٥
 االقتصاد غير المنظم

نظام وطني للتأمين ب لعمل، على إعداد سياسة ل٢٠٠٢منذ عام   مع حكومة غانامنظمة العمل الدوليةعملت 
 إحدى إلى جانب ذلك، شارآت الشبكة االستئمانية االجتماعية العالمية في مشروع فيو. ذا النظامه الصحي وتنفيذ

بتمویل من حكومة هولندا ودعم من حكومة المملكة المتحدة وموافقة حكومة   للمقاطعة التأمين الصحي المتبادلخطط
. خطة ورصد متطلبات التهاوإداراإلعانات وقد اختبرت هذه الشبكة منهجية النتقاء المستفيدین منها ولتقدیم . غانا

 بالمائة من قسط التأمين الصحي ٧٥من إعانة مالية تصل إلى " غمهدان" عائلة فقيرة من غرب ٨٠٠واليوم، تستفيد 
 .الذي تستفيد منه لفترة ثالث سنوات تقوم حكومة غانا من بعدها بإدارة هذه اإلعانات

 الضمان االجتماعي والتغطية بشأن  العالميةحملةال ٢٠٠٥ عام منظمة العمل الدولية تستهلافي السنغال، و
تّم إعداد استراتيجية وطنية للحمایة آما  .ت الحمایة االجتماعية تشّكل أولویة أساسيةوبالتالي أصبح. للجميع

وقد .  خطة العمل الوطنية بشأن الحمایة االجتماعية ارتباطًا وثيقًا بالبرنامج القطري للعمل الالئقوترتبط. االجتماعية
حملة الضمان االجتماعي  آما أطلقت . االقتصاد غير المنظمتم توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي ليشمل

 . في آينيا مع تقدیم تشریعات جدیدة إلى البرلمانوالتغطية للجميع

المنظم وغير ( القطاع الخاص يشمل الضمان االجتماعي للتوسيع نطاقآانت صياغة استراتيجية وسياسة و
اب المصلحة اآلخرین من النتائج  وأصحمنظمة العمل الدوليةمن خالل المشاورات مع العناصر المكونة ل) المنظم

قدم مشروع قد و.  في مجال الضمان االجتماعي في أثيوبيامنظمة العمل الدوليةالرئيسية التي تمخض عنها نشاط 
 مع عدد من البلدان األفریقية على منظمة العمل الدوليةآما عملت . السياسة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتطبيقه

 المعاشاتتوفير مبادئ توجيهية للسياسة المعنية بإصالح : الية لبرامج الضمان االجتماعي من خاللتعزیز اإلدارة الم
 وجمهوریة ٢٠٠٥تونس، ( وتوفير تقنيات التدریب االآتواري والمالي ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٤ ومدغشقر، ٢٠٠٥المغرب، (

آتواریة لبرامج الضمان االجتماعي  التقييمات االمراجعةوإجراء أو ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وغانا، ٢٠٠٦تنزانيا المتحدة، 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وغانا، ٢٠٠٦-٢٠٠٤جمهوریة تنزانيا المتحدة، (وتقدیم أنواع أخرى من المساعدة التقنية 

 ).٢٠٠٦ ونيجيریا، ٢٠٠٥ وغينيا، ٢٠٠٥ العربية الليبية والنيجر، ةوالجماهيری

ن االجتماعي في الدول األفریقية ، یقوم عدد من المتخصصين العاملين في مؤسسات الضما٢٠٠٠منذ عام و
حتى اآلن من جمهوریة تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي وليبيریا والسنغال وأوغندا وسيراليون وغانا والنيجر (

 حمایةلعام واحد في مجال تمویل الوسطية بدراسات ماجستير ) وأثيوبيا ونيجيریا وآينيا وتونس والكاميرون
 سنتين في العلوم لمدة أو یعّدون دراسات ماجستير ، وجامعة مایسترشتالعمل الدوليةمنظمة  ها تنظمةاالجتماعي

 . وجامعة لوزانمنظمة العمل الدولية هاوتنظماالآتواریة ویتخصصون في الضمان االجتماعي، 

ا  في غرب أفریقي"مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقرالخاصة باالستراتيجيات واألدوات "أظهر برنامج قد و
دراسات جدوى :  شملت،وبورآينا فاسو) ١-٥اإلطار (نتائج بارزة في العدید من البلدان، بما فيها السنغال وبنن 

 وهي تشكل إحدى ،للحمایة االجتماعية واسعة النطاق في إطار االستراتيجية الوطنية للحمایة االجتماعية في السنغال
سياسات وطنية للحمایة االجتماعية في لوضع  وتقدیم الدعمفقر؛ األولویات المهمة في ورقة استراتيجية الحد من ال

 اتحادات وإنشاءتطویر منهجيات ابتكاریة في مجال التمویل والتأمين بالغي الصغر؛ والسنغال وبنن وبورآينا فاسو؛ 
الحكومة شراآات بين وألعضائها؛ مشترآة  متبادلة للتأمين الصحي من شأنها أن توفر خدمات وموارد خططًاتتضمن 

 خطط لإلدارة التقنية للاتإعداد برمجيو الصحية للعاملين في االقتصاد غير المنظم في بنن؛ الخططوالمحترفين لتعزیز 
 . المتبادلة للتأمين الصحيخططالمع  أطر قانونية وطنية مكيفة لوضعدعم ال  وتقدیمالمتبادلة للتأمين الصحي؛
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 مكافحةالخاصة بألدوات االستراتيجيات وا"برنامج   -١-٥اإلطار 
  في بنن" االستبعاد االجتماعي والفقر

 ،١٩٩٩عام في  ،أنشئت شرآة التأمين المتبادل للضمان االجتماعي للعمال في القطاع غير المنظم في آوتونو، بنن
ألولي التأمين الصحي الذي غطى المستويين ا: وقدمت هذه الشرآة منتجين. بدعم من منظمة العمل الدولية وبلجيكا

 .إعانات الشيخوخة والعجز والورثةوالثانوي، و
االستراتيجيات واألدوات "، طلبت وزارة العمل دعم برنامج منظمة العمل الدولية بشأن برنامج ٢٠٠٤  عامفيو

مان  لتقييم مواطن القوة والضعف التي تتمتع بها شرآة التأمين المتبادل للض"كافحة االستبعاد االجتماعي والفقرالخاصة بم
 على مدى خمس سنوات، ، وتنص هذه الخطة على تطورات، تم وضع خطة إلعادة التمويل٢٠٠٦  عاموفي. االجتماعي

من خالل الدعم (والهدف من ذلك هو تزويد الشرآة بقدرات إدارة مهنية . باإلضافة إلى خفض تدريجي إلعانات الدولة
 لتغطية التكلفةوهو المستوى المطلوب (مشمول  شخص ١٠٠٠٠لتصل إلى وزيادة العضوية ) الذي تقدمه وزارة المالية

  ).ةالمالي
 هذه الخطة من خالل تدريب "مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقرخاصة بلااالستراتيجيات واألدوات "يدعم برنامج و

 تنفيذ التوصيات التي  تّم وقد.موظفي شرآة التأمين المتبادل للضمان االجتماعي وتوفير اإلدارة التقنية ورصد البرمجية
 ٧٥ سبتمبر، آانت الشرآة تعد من بين أعضائها /وبحلول شهر أيلول، ٢٠٠٦مارس  /صدرت عن هذا البرنامج في آذار

 . شخص يستفيدون من تغطية التأمين٢٩٠٠  مهنية اجتماعية تمثلةمنظم

 فعاًال في جمهوریة "اعي والفقرمكافحة االستبعاد االجتمالخاصة باالستراتيجيات واألدوات "أصبح برنامج وقد 
، ووّفر الدعم لصياغة السياسات الوطنية بغية توسيع نطاق ٢٠٠٥ وفي رواندا عام ٢٠٠٤الكونغو الدیمقراطية عام 

 .التغطية

 صياغة إطار إقليمي إلنشاء منظمات تبادلية للرعایة الصحية في بلدان االتحاد منظمة العمل الدوليةآما دعمت 
 بشأنومن شأن ذلك أن یساعد الدول األعضاء في إعداد أو تقييم إطار قانوني . أفریقياقدي لغرب االقتصادي والن

 األعضاء البلدان وطنية في حلقات عملآما تّم تنظيم . التي تعنى بالرعایة الصحيةأو المنظمات التبادلية االجتماعية 
 .  في االتحادةالثماني

منظمة العمل ، تعمل )٢٠١٠-٢٠٠٦(ة الدولية في المملكة المتحدة وبفضل التمویل الذي تقدمه إدارة التنمي
الحمایة االجتماعية في آل من جمهوریة تنزانيا المتحدة وزامبيا، نطاق على توسيع لها  المكونة هيئات مع الالدولية

ریقيا، قام في جماعة شرق أفو. كبير من العمال في االقتصاد غير المنظمالعدد ال وذلك بشكل خاص من أجل تغطية
 الحمایة االجتماعية وحقق بتعزیز"  تقدیم خدمات البلدیةالستحداث فرص العمل في" منظمة العمل الدوليةبرنامج 

) وهو عدد مرتفع نسبة للظروف الحالية ( حاليًاالضمان االجتماعيب من العمال  في المائة١٣ بتغطيةنتائج ممتازة 
 .ية ممن یستخدمون تجهيزات وقائفي المائة ٥٥و

 للتأمين الصحي ة وطنيخطة مع حكومة زامبيا لوضع منظمة العمل الدولية، عملت الجنوب األفریقيفي و
 ة شاملة وطنيخطةآما تقوم حكومة ليسوتو بإعداد ). ١٨٣رقم  (٢٠٠٠وللتصدیق على اتفاقية حمایة األمومة، 

 وراثة واإلصابات أثناء العمل والعجز والوخةشيختعلق بالتستند إلى مبادئ التأمين االجتماعي وتللضمان االجتماعي 
 حلقات دعمها التقني على شكل منظمة العمل الدوليةوقدمت . غطي الموظفين في القطاعين العام والخاصوتواألمومة، 

.  للضمان االجتماعية شاملة وطنيخطةآما تّمت صياغة مشروع إلعداد .  مشروع القانونبشأنعمل وتعليقات تقنية 
في سوازیلند، و. ٢٠٠٠ المساعدة من خالل تعدیل قانون تعویض العمال لعام منظمة العمل الدولية، قدمت في مالويو

لضمان ل معاشات إلى صندوق االدخار ما إذا آان من األفضل تحویل صندوق منظمة العمل الدوليةدرست 
في ليسوتو وموزامبيق وزامبيا  بتحقيق جدید حول الضمان االجتماعي منظمة العمل الدوليةواضطلعت . االجتماعي

، ليس فيما یتعلق بنفقات الضمان االجتماعي )لمقارنةالقابلة ل( الضمان االجتماعي إحصائياتلملء الثغرات في 
والهدف األولي من هذا التحقيق ليس فقط جمع . اإلعانات أیضًا بشأن مستویات التغطية ووإنما،  وحسبوتمویله

 خطط المؤسسات التي تدیر أو تشرف على جميعیير اإلحصائية المشترآة التي ینبغي ل المعاوإنما تعزیز ،المعلومات
 . االجتماعيةة السياسميدانالضمان االجتماعي أن تتبعها بهدف توفير اإلدارة الرشيدة في 

 عن عملية رائدة لجمع المعلومات ٢٠٠٦-٢٠٠٥  الفترة فيمنظمة العمل الدولية، أجرت هولنداوبتمویل من 
الضمان االجتماعي في بورآينا فاسو وغانا وليسوتو وموزامبيق والسنغال خطط ج النفقات والتمویل وتغطية برام

هؤالء الخبراء هم من آان و ،آما قام خبراء محليون بتنسيق عملية جمع المعلومات. وجمهوریة تنزانيا المتحدة وزامبيا
في معظم البلدان، في حين تّم إیجاد الخبراء، في بلدان  تماعي للضمان االجة الرئيسيالعاملين في الخطة الموظفين آبار

 بناء عنباإلضافة إلى ذلك، نظمت حلقات دراسية و. وزارات ومكاتب اإلحصاءاتالوالبحوث أخرى، من معاهد 
القدرات في غينيا والسنغال وجمهوریة تنزانيا المتحدة بهدف تعزیز القدرات الوطنية في إحصاءات الضمان 

 .ات العملء إحصامنشكل جزءًا مهمًا ت  التيعياالجتما
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 بناء القدرات ممثلين عن الوزارات ومؤسسات الضمان عن هذه الحلقات الدراسية الوطنية جمعتوقد 
االجتماعي والمكاتب الوطنية لإلحصاء وغيرهم من األطراف الفاعلة ذات الصلة في مجال إحصاءات الضمان 

 ویناقشونات ء المسؤولون عن إعداد اإلحصاالتي یجتمع فيها الفرصة األولى بة آانتالمناس أّن هذه تبينو. االجتماعي
 عامًال حاسمًا یتيحهذه المعایير تشكل مثل و. ات الضمان االجتماعيءالحد األدنى من المعایير الالزمة إلعداد إحصا

ر في السياسة الموضوعة في  التأثي من شأنهاجدوىتجميع اإلحصاءات على المستوى الوطني وإعداد مؤشرات ذات 
 .  هذا المضمار

 بناء القدرات النواة الستحداث شبكات الخبراء الوطنية في مجال إحصاءات عنتوفر الحلقات الدراسية و
 مؤسسة تنسيق وطنية یتطلب إنشاء االفتقار إلىأّن ب المشارآون في هذه الحلقات الدراسية أقروقد . الضمان االجتماعي
 منتدى تناقش فيه المعلومات المطلوبة والمعایير وتوفير مستخدمي هذه البيانات وجامعيها  بينلجمعل مثل هذه الشبكات

 .المشترآة

 حمایة فعالة لليد العاملة ٢-٥

 نأموملالعمل ا ١-٢-٥

 على تفتيش ، تابعين لوزارة العمل واإلنتاجية الفيدراليةفتش عملم / مفتشًا للمصانع٨٠تّم في نيجيریا تدریب 
 ٧٠في مصر والسودان، تّم تدریب حوالي و.  وأعّد مشروع سياسة وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،مصانعال

مدربًا من مفتشي العمل وممثلين عن أصحاب العمل والعمال في مجال السالمة والصحة المهنيتين، مع الترآيز على 
االیدز، في  / وفيروس نقص المناعة البشریةغونومياتوالضوضاء واالهتزازات واالرية ئايالوقایة من المواد الكيم

 السالمة بشأن، أعد برنامج وطني إریتریافي و.  مراآز توثيق السالمة والصحة المهنيتينرفع مستوىحين تّم 
 .والصحة المهنيتين، مع الترآيز بشكل خاص على منظمات أصحاب العمل والعمال

 السالمة والصحة بشأن العالمية منظمة العمل الدوليةفذ استراتيجية  بدأت أثيوبيا تن وصاعدًا،٢٠٠٤ومنذ العام 
بشكل تنفذ ترویج السالمة والصحة في مكان العمل من أجل  منظمة العمل الدولية خطة عمل ، في حين أنالمهنيتين

وذلك ن،  ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع القطتحسينبدأ العمل على تنفيذ برنامج من شأنه وقد . آامل
حد البلدان الستة في أفریقيا التي صدقت على أ أثيوبيا  وتعتبر".تحسين العمل في إطار التنمية المحلية"باستخدام منهج 

 ).١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

. المية بالتعاون مع منظمة الصحة الع٢٠٠٥ السالمة والصحة المهنيتين عام عن قطري  موجزفي مصر، أعدو
 .ساس لسياسة وطنية وخطة عمل وطنيةاأل موجز الاشكل هذيسو

جدًا من  وجدت نسبة عاليةحيث  مؤخرًا بدراسة في جمهوریة تنزانيا المتحدة منظمة العمل الدوليةقامت وقد 
في  ٩٧  نسبةیشكلونو حمایة اجتماعية، ة من دون عقود وال یتمتعون بأیالعاملين في أعمال عارضة في مجال البناء

، وآثيرًا ما یكون غالبًا ما یستمر العمل من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة السابعة مساًءو.  من اليد العاملةالمائة
 بفيروس نقص المناعة اإلصابة ویعيشون في ظروف قاسية ومعرضين لخطر العمال بعيدین عن أماآن سكناهم

 والذي شارك فيه ، في جمهوریة تنزانيا المتحدةمنظمة العمل الدوليةل اإلعمار برنامج عمل وقد وفر. االیدز /البشریة
 . الصناعةهذهل عددًا من أنشطة بناء القدرات مشارآة نشطة،جميع الشرآاء 

الحدیثة تتمتع  المنشآت  من في المائة٨٠ للتوصل إلى جعل أنشطة آبيرةأفریقيا، تّم االضطالع بوسط وفي 
لسالمة والصحة، لتطبيق سياسة وطنية في بدأت الكاميرون وقد . األمراض المهنيةلوقایة من المخاطر ولببرنامج 

آما أّعد مشروع لتحسين اإلدارة في قطاع التعدین في آاتانغا في جمهوریة الكونغو . منظمة العمل الدوليةبمساعدة من 
 .لعمل الالئقلترویج الالدیمقراطية من خالل 

لتعزیز القدرة و) تونس(المهنيتين رة التقنية إلى معهد الصحة والسالمة في شمال أفریقيا، تّم تقدیم المشوو
 لمعهد الصحة والسالمة شاملولصياغة إطار ) الجزائر(المؤسسية للمعهد الوطني للوقایة من المخاطر المهنية 

ا یولي المشروع آم. آما أصدر طابع بریدي بمناسبة اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل). الجزائر(المهنيتين 
صناعة النسيج واأللبسة في المغرب من خالل العمل الالئق اهتمامًا خاصًا لظروف التنافسية لقدرة التحسين المتعلق ب

 . وللسالمة والصحة المهنيتينواالستخدامالعمل 

 وهذه .منظمة العمل الدوليةسياسة وطنية للحمایة االجتماعية في مدغشقر بدعم من مشروع استكملت صياغة و
 المساعدة إلجراء منظمة العمل الدوليةباإلضافة إلى ذلك، قدمت و.  فئات المجتمعجميعهي الخطوة األولى نحو تغطية 
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ثالثي في مدغشقر للنظر في حقوق العمال وظروف العمل في مناطق تجهيز الصادرات، إلى جانب االحتياجات 
 . من خالل ترویج العمل الالئقاإلنتاجية أساس ثالثي لتحسين والتحدیات التي یواجهها القطاع، وإلعداد مقترحات على

منظمة العمل ، ساعدت "العمل والعائلة"في موریشيوس، وآمتابعة العتماد خطة العمل الوطنية لبرنامج و
 وضع ساعات العمل، عنآما أجریت دراسة شاملة . ساعات العمللترتيبات أفضل على وضع  الحكومة الدولية

 عمل ثالثية حلقة مكثفة مع العمال وأصحاب العمل، ونوقش ما تّم التوصل إليه من استنتاجات خالل تضمنت مقابالت
 . لجنة تقنية ثالثية لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل مالئمتشكيلالسياسة ودعت إلى بخصوص اعتمدت توصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهجرة ٢-٢-٥

. لتنمية والتماسك االجتماعي في أفریقياالتي تواجه ا أهم التحدیات د منآواح العمل من أجلظهرت الهجرة 
وقد أصبحت عامًال أساسيًا للدفع قدمًا بالتكامل االقتصادي مباشرة، القتصاد العالمي باوتربط الهجرة اليوم أفریقيا 

فریقي من العمال أ مليون ٢٠لي یقدر بأن هناك حواو. اإلقليمي في مختلف المجموعات االقتصادیة اإلقليمية في أفریقيا
 .فریقيا نفسهاأ مليون داخل ١٦منهم من أفراد أسرهم، المهاجرین أو 

 اتفاق السالمة والصحة المهنيتين لجنوب أفریقيا
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 الشباب المتعلم والمحترفين ذوي المهارات الضروریين لتنمية الحفاظ علىویبرز التحدي األهم للسياسة في 
 عدم القيام بأي مجهود حال  في٢٠٢٥ام بحلول ع واحد من آل عشرة أفارقة مهاجرًامن المتوقع أن یصبح و. أفریقيا

 في تطبيق السياسات والقوانين والممارسات تتمثلغير أّن األولویة المباشرة . األصليةهم انالستبقاء الناس في بلد
تكامل اقتصادي إقليمي ناجح في العدید من وبشكل خاص الوصول إلى ومنه، اإلقليم هذا لتنظيم حرآة العمال إلى 

 .المجموعات االقتصادیة اإلقليمية في أفریقيا

على تنفيذ في أفریقيا  الهجرة خالل السنوات الثالث الماضية بشأنرآزت منظمة العمل الدولية نشاطها وقد 
في المنطقة " داة للتنميةإدارة هجرة العمال باعتبارها أ"ناء القدرات ومشروع التعاون التقني شامل لبمشروع 

ویتمثل وقد مّول هذا المشروع بشكل مشترك من المفوضية األوروبية، . األوروبية المتوسطية وشرق أفریقيا وغربها
على إعداد بشكل خاص  آما تّم الترآيز .للسياسة  وآليات جدیدةواستراتيجياتعتماد أطر الترویج هدفه العام في ال

ت اإلقليمية الرسمية للتكامل االقتصادي واالجتماعي وفيما بينها، ال سيما جماعة شرق آليات مؤسسية ضمن المبادرا
 .أفریقيا والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقيا

هجرة العمال وآأداة للتنمية لاعتبرت هذه الخطوة بمثابة المرحلة األولى من نهج شامل طویل األجل قد و
منسق إلجراء ثالثي " خرائط طریق"وأّدت إلى إعداد . قيا وغربها وشمالهاوالتكامل اإلقليمي في بلدان شرق أفری

 تنقل العمال في بشأن صياغة بروتوآول جدید في المشروع عّجل هذاآما . األقاليم تنظيم هجرة العمال في هذه بشأن
 .  زخمًا جدیدًاأفریقيا تطبيق بروتوآوالت مماثلة في منطقة الجماعة االقتصادیة لدول غرب آسببلدان شرق أفریقيا وأ

 القوانين وتطبيق المعایير الدولية على المستویين الوطني ودون عننتائج األنشطة أبحاثًا بعض وقد تضمنت 
اإلقليمي، وتحسين تجميع البيانات اإلحصائية وتطبيق سياساتها، والصالت التي تجمع بين الهجرة والتنمية، إلى جانب 

وقد تضمنت أوًال . إقليمآما أجریت تسع دراسات دون إقليمية شاملة، ثالث لكل . موقع تفاعلي على شبكة الویب
 اإلقليم الفرعيلبيانات المجمعة حول قدرة وفعالية هجرة العمال وتطبيق السياسة لكل بلد مستهدف في استعراضًا ل

 آما استعرضت).  أفریقياثالثة بلدان من جماعة شرق أفریقيا وثالثة بلدان من شمال أفریقيا وستة بلدان من غرب(
دراسة ثانية القوانين الوطنية لتحدید مدى تطبيق المعایير الدولية ذات الصلة، ومدى تطابقها مع البروتوآوالت 

 تنقل العمال، ودرجة اتساق هذه القوانين فيما بين البلدان ضمن مبادرات المجموعات االقتصادیة بشأناإلقليمية 
الخاصة  بين التنمية والهجرة فحصت الروابط المتبادلة المجموعة الثالثة من الدراسات فقد  أّما.ذات العالقة اإلقليمية

 عمل وطنية ثالثية تّم حلقات مكونات الدراسات الوطنية واعتمدت خالل روجعتوقد . بكل منطقة من هذه المناطق
خدام محتویاتها لصياغة مقترحات تتعلق بالتالي تّم استوتنظيمها في غالبية البلدان اإلثني عشر حول سياسات الهجرة، 

 .بإصالح السياسة الوطنية

 موظفي مراآز التنسيق سياسة الهجرة وحدد بشأن، أنشأ المشروع آليات تشاور ثالثية وعلى المستوى العملي
من ، تّم تنظيم سلسلة ٢٠٠٦ ومنتصف عام ٢٠٠٤بين أواخر عام الواقعة في الفترة و.  بلدًا١٢في وزارات العمل في 

المؤتمرات الثالثية دون اإلقليمية حول بناء القدرات وصياغة السياسات لكل من جماعة شرق أفریقيا وبلدان شمال 
 اإلشارة إلى أّن المؤتمر األخير تّم عقده على مستوى مع، ، على التواليأفریقيا والدول الثماني في غرب أفریقيا

 إلى تعزیز تطبيق االتفاقات المؤتمراتالصادرة عن هذه " لطریقبخریطة ا "وقد هدفت خطط العمل المتعلقة . وزاري
 .اإلقليمية حول تنقل العمال ووضعت المبادئ التوجيهية لألطر الوطنية المتعلقة بسياسة هجرة العمال

هذه الخطوة الطریق أمام عملية طویلة األجل لتعزیز المؤسسات وآليات تنفيذ تطبيق السياسات ذات وقد مهدت 
غيرها من وطلبت منظمة العمل الدولية دعمًا تمویليًا من المفوضية األوروبية و. ذات العالقةي البلدان الصلة ف

جنوب ال أفریقيا و وسطلالستمرار في عملية بناء القدرات وصياغة السياسات ولتطبيق نشاط مماثل فيالمانحين 
 .فریقي على مدى السنوات الثالث المقبلةاأل

لحد من الظروف المؤدیة إلى لعضاء األدول بها الالدولية بأنشطة أخرى دعمت اضطلعت منظمة العمل و
على سبيل المثال، أجرت المنظمة تحليالت لسوق العمل ف. لعمل الالئقا فرص توليدالهجرة، بما في ذلك المساعدة على 

قابلية " المنظمة فحصتآما .  بين عمالة الشباب وعمالة النساء والعمالة القطاعية وهجرة العمالأبرزت الروابط ما
توزع على المهاجرین وتشير التي مالئمة الشهادات الالمهارات وساعدت الدول األعضاء على توفير التدریب و" نقل

وساهمت منظمة العمل . بشكل واسع إلى هيكليات المؤهالت ومعایير المهارات في البلدان التي یقصدونها سعيًا للعمل
لالتحاد اإلطار االستراتيجي "اد أقسام تتعلق بهجرة العمال وحمایة المهاجرین في الدولية بشكل مكثف في إعد

وتتضمن اتفاقات الشراآة مع جماعة شرق أفریقيا .  الذي تّم اعتماده مؤخرًا"فریقياألهجرة السياسة األفریقي بشأن 
وتمت اإلشارة بشكل . ذا أولویةًا والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقيا التعاون في مجال الهجرة باعتباره موضوع

أفریقيا لوسط  هجرة العمال في منتدیات الجماعة االقتصادیة والنقدیة بشأنصریح إلى توقع المزید من التعاون الوثيق 
 . اإلنمائية للجنوب اإلفریقي، إلى جانب تعاون المسؤولين في جماعة شرق أفریقياوالجماعة
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 االیدزفيروس نقص المناعة البشریة و ٣-٢-٥
 في عالم العمل

 مليون شخص في أنحاء العالم ممن یعانون من فيروس نقص المناعة البشریة، ٣٨٫٦ ُیقدر عدده بزهاءهناك ما 
وتشكل االنعكاسات من حيث عرض اليد العاملة واإلنتاجية والدخل والحقوق . في سن العملهم  مليون ٣٦٫٣هم  بينمن

منظمة العمل  األساس الذي تنطلق منه اإلجراءات المستدامة ل-ة مكان العمل  فضًال عن إمكانيات استجاب-في العمل 
  . اإلیدز في عالم العمل / فيروس نقص المناعة البشریةقضية بشأن الدولية

تطبيق مدونة ممارسات على نطاق واسع بأهمية ثيوبيا الوعي إ في منظمة العمل الدولية مشاریع أذآتقد و
اإلیدز وعالم العمل، التي ترجمت إلى لغات محلية ونشرت  /ن فيروس نقص المناعة البشریة بشأمنظمة العمل الدولية

، وضعت الوآالة الفدرالية للخدمة في الوالیات المتحدة، وبدعم من وزارة العمل ٢٠٠٥عام وفي .  واسععلى نطاق
المدنيين، مل موجهة للموظفين االیدز في مكان الع /المدنية مبادئ توجيهية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشریة

باإلضافة إلى و.  ألف عامل٢٦وقد شمل المشروع أآثر من .  بإعداد سياسات تتعلق بمكان العملمنشأة ١٥وقامت 
 / فيروس نقص المناعة البشریةبشأنذلك، تمّكن الشرآاء الثالثيون، بدعم من الحكومة اإلیطالية، من إیصال معلومات 

 إعداد برامج تتعلق بفيروس نقص المناعة دعموا شرآة نقل، آما ١٥راعية أولية وإلى  تعاونية ز٧٠اإلیدز إلى 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥االیدز في مكان العمل للفترة  /البشریة

 بشأن فيروس نقص المناعة منظمة العمل الدوليةنسخة من مدونة ممارسات  ٢٠ ٠٠٠ن تّم توزیع أآثر مو
آما ترجمت هذه المدونة، في جمهوریة . غرب أفریقيا الناطقة بالفرنسية ال سيما في ،االیدز وعالم العمل /البشریة

 . ووزعت على الطبقة العاملة من السكان وتّم ترویجها بين الشرآاء الثالثيينةتنزانيا المتحدة، إلى لغة السواحلي

تریا، ریإیدز في إلا /دخل بشأن فيروس نقص المناعة البشریةتبرامج الل، استهل مشروع ٢٠٠٦عام وفي 
 هذا المشروع التعليم ویتيح.  بشكل مشترك األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ومنظمة العمل الدولية من اضطلع به آل

 آما یعزز قدرة الحكومة وأصحاب العمل والعمال على تخطيط البرامج المتعلقة بفيروس ،الدعمیقدم  الوعي وویذآي
 .االیدز وتنفيذها ورصدها /نقص المناعة البشریة

 لوضعغينيا وغينيا بيساو والسنغال، تّم تنفيذ مشروع بتمویل من منظمة البلدان المصدرة للبترول وفي 
 عمل تدریبية لمفتشي حلقاتونظمت في آينيا وجمهوریة تنزانيا المتحدة . مكان العمل في قطاعات مختارةلممارسات 

 .أیضًا القضائيين والموظفينالمصانع، آما تّم تدریب القضاة 

 العاملة المنشآتاإلیدز في  /دخالت المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشریةتللقامت أوغندا بتنفيذ مشروع رائد و
وقد رّآز المشروع على اعتماد وتنفيذ إطار السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص . في قطاعي الزراعة التجاریة والنقل

 مبادرة رائدة لتزوید الناس المصابين بفيروس نقص المناعة وبدأ تنفيذ. المناعة البشریة واالیدز في مكان العمل
 .حتى یتمكنوا من القيام بأنشطة مولدة للدخلضد الفيروسات االیدز بالغذاء والعالج  /البشریة

خطة عمل لمكافحة فيروس نقص المناعة عمليًا  منظمات أصحاب العمل جميعأفریقيا، اعتمدت وسط في و
اإلیدز  /وأنشئت تحالفات تجاریة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشریة. منشأة ٢٥٠د ذلك  بع أقرتهااالیدز /البشریة

االیدز في  / فيروس نقص المناعة البشریةبشأن مشروع أنشئآما . في الكاميرون وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية
في و. یدز بين األطفال العامليناال / للقضاء على فيروس نقص المناعة البشریةمنظمة العمل الدوليةرواندا بدعم من 

وترجمت مدونة . االیدز /، اعتمدت جميع البلدان تقریبًا خطة عمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشریةوسط أفریقيا
وفي الكاميرون، تّم تصویر فيلم وثائقي حول مكافحة . ةسواحليال إلى لغة آينيارواندا ومنظمة العمل الدوليةسلوك 

 .)BBC World( وُعرض على قنوات عدیدة منها قناة المنشآتعة البشریة واالیدز في فيروس نقص المنا

اإلیدز في مكان العمل، بدعم من / حول فيروس نقص المناعة البشریةتثقيفيفي الكاميرون، تّم تنفيذ برنامج و
 في منشأة ١٣ التقنية إلى المساعدةهذا البرنامج یقدم و. ٢٠٠٥عام في الوالیات المتحدة آان قد استهل  العمل إدارة

 ١٥ نحووتغطي أنشطة المشروع . العمال األآثر ضعفًاعمالها من بين قطاعات الزراعة والنقل والتحریج حيث یعتبر 
أظهرت مدى معرفتهم بموضوع فيروس المناعة حيث  العمال أساسية عنوأجریت دراسة استقصائية . ألف عامل
ن نقابات العمال ع ممثًال ٣٣و للمنظمة وتّم حث العناصر المكونة  .هم حياله وموقفهم منه وممارساتاالیدز/البشریة

 ممثًال من منظمات ٢٨وتّم تدریب .  الوعي بهذا الموضوعإذآاء على صاحب عمل ٢٥ن القطاع العام و ع ممثًال ٢٢و
اإلیدز  /مناعة البشریة بشأن فيروس نقص المنظمة العمل الدوليةالعمال السبع الرئيسية على مبادئ مدونة ممارسات 

م تنفيذ توی. االیدز / فيروس نقص المناعة البشریةبصددقاموا بإعداد خطة استراتيجية خاصة بهم حيث وعالم العمل 
 بنن  آل مناالیدز في التعاونيات والمنشآت الصغيرة في /مشروع لالستجابة لموضوع فيروس نقص المناعة البشریة

 . بتمویل سویديثيوبيا وموزامبيقإوالكاميرون و
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نقص المناعة المعني بفيروس  بشكل وثيق مع برنامج األمم المتحدة المشترك منظمة العمل الدوليةعملت قد و
 المواضيعية لألمم المتحدة والفرق القطریة لألمم المتحدة على المساهمة وتوفير مدخالت واألفرقةاالیدز  /البشریة

 بلدان جميعاالیدز في  / بشأن فيروس نقص المناعة البشریةاإلنمائيةلمساعدة لرآائز األساسية إلطار األمم المتحدة لل
في قطاعي الزراعة التجاریة والتعدین في زامبيا برامج تتعلق بمكان وطبق العدید من المنشآت . فریقياألجنوب ال

 بزیادة ،ث سنوات ومدته ثال،ویقوم مشروع إقليمي تابع لقطاع النقل.  من خالل مشاریع التعاون التقنيالعمل
مالوي (االیدز في عالم العمل، ویغطي هذا المشروع أربعة بلدان  /االستجابات لفيروس نقص المناعة البشریة

االیدز بالنسبة  /مكون بشأن فيروس نقص المناعة البشریةتعاوني  مع عنصر ،)وموزامبيق وجنوب أفریقيا وزمبابوي
 . القطاع الخاص وتنسيق استجابات مكان العملاتدر تّم دعم زمبابوي لتعزیز قاآم. موزامبيقل

 الدعم لعمليات وضع السياسات على مستوى المنشأة وعلى مستوى القطاع في منظمة العمل الدوليةقدمت و
على سبيل المثال، تلقت زمبابوي الدعم لتطویر سياسات تتعلق بالنقل والتعدین ف. فریقياألجنوب الالعدید من دول 
وفي موزامبيق وزمبابوي وجنوب أفریقيا، تّم .  عالقات العمل في بوتسواناعن آما تّمت صياغة مدونة والقطاع العام،

وقد . استجابات مكان العمل لتشمل التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد غير المنظمنطاق توسيع 
عمل في االقتصادین المنظم وغير المنظم،  عالم الًا من عناصرمكون عنصرًا فریقياألجنوب في ال بلدان ٩أدرجت 

 / في سياساتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشریة،باإلضافة إلى مبادرات مكان العمل
منظمة وقد استكملت . العمل والموظفين القضائيينوتغطي برامج العمل أیضًا مفتشي العمل والمصانع وقضاة . االیدز

االیدز على االقتصاد غير المنظم، بالتعاون مع برنامج  / تقييمًا سریعًا ألثر فيروس نقص المناعة البشریةالعمل الدولية
 .األمم المتحدة اإلنمائي في زامبيا

مدونة الممارسات الجيدة التي ترجمت إلى خمس لغات جنوب أفریقيا في  مجلس النواب أقر، ٢٠٠٦وفي عام 
 المساهمة لجانًا تعنى بفيروس المنشآت شّكلتباإلضافة إلى ذلك، و. العمل الدوليةمنظمة من محلية، بمساعدة تقنية 
 .اإلیدز/اإلیدز وأعدت سياسات تتعلق بفيروس نقص المناعة البشریة /نقص المناعة البشریة

ياغة  لصواإلنتاجية المساعدة إلى الوزارة النيجيریة االتحادیة للعمل منظمة العمل الدوليةفي نيجيریا، قدمت و
وقد وافق مجلس النواب على هذه السياسة . اإلیدز/ فيروس نقص المناعة البشریةبشأنسياسة وطنية لمكان العمل 

 . الرئيس بشكل رسميواستهلها

 إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة بدعم برنامج الوقایة من فيروس هفي سيراليون، قام مشروع تمولو
 العاملين للنفط منظمة البلدان المصدرة تموله مشروع یستهدفیدز في القطاع العام، في حين اإل /نقص المناعة البشریة

 .في قطاعات التعدین والفنادق والسياحة، باإلضافة إلى االقتصاد غير المنظم

في الجزائر، تّم اختبار منهجية ابتكاریة من خالل مبادرة رائدة مشترآة شملت الصندوق العالمي وبرنامج و
 العمل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمةاإلیدز  /فيروس نقص المناعة البشریةب المعنيم المتحدة المشترك األم

 من  وذلك لألشخاص الذین یعانون من فيروس نقص المناعة البشریة،للدخل بالنسبة، لترویج األنشطة المولدة الدولية
 .يرةالصغ ت األعمال الحرفية والتمویالبشأن عمل حلقاتخالل 
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 والحوار االجتماعي تعزیز الهيكل الثالثي -٦
 تعزیز منظمات أصحاب العمل والعمال ١-٦

عززت منظمات أصحاب العمل التابعة لالتحاد العام ألصحاب العمل األفریقيين االتفاقية األفریقية لالستثمارات 
ان بروز منشآت أفریقية عالية الكفاءة من  في إطار متابعة قمة واغادوغو، وذلك بهدف ضم٢٠٠٥والشراآات لعام 

. الدوليةواألفریقية شأنها توليد الثروات وفرص العمل المنتجة والالئقة في سياق التنافس الشدید القائم في األسواق 
وتقوم االتفاقية األفریقية لالستثمارات والشراآات بدور شبكة لرؤساء منظمات أصحاب العمل ومدیري المنشآت 

 الجماعاتأو المالية الدولية، ومصارف التنمية، و/المؤسسات االقتصادیة و(المؤسسيين في التنمية وشرآائهم 
تفاقية األفریقية لالستثمارات والشراآات على وتنصب طموحات اال). نو الثنائينوالمانح واالقتصادیة اإلقليمية

حاالت المثالية لألحداث والوقائع؛ وتنمية الدراسات الموضوعية؛ وتقاسم المعارف والبرامج ونشرها وتنظيم عرض ال
وتبدي هذه االتفاقية اهتمامًا خاصًا بالدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبتفاعلها . السياسة العامة والتوعية

 .متعددة الجنسيةمع الشرآات الكبيرة، بما في ذلك المنشآت 

، ٢٠٠٦ في عام ،ب ووسط أفریقيا في یاوندي منظمة من منظمات أصحاب العمل من غر٢٢ توقد اجتمع
منطقة  أفریقيا ولمناقشة المفاوضات الجاریة بشأن اتفاقات الشراآة االقتصادیة ما بين االتحاد األوروبي وبلدان

ي، والتي ستعود بالنفع على معظم المنشآت األفریقية وعلى قدرتها على استحداث وظائف الهاد الكاریبي والمحيط
 .  والحفاظ عليهامنتجة والئقة

تدریبية لمنظمات أصحاب العمل في بلدان عدیدة في  عمل اتحلق تنظيموواصلت منظمة العمل الدولية أیضًا 
 العملاإلیدز، و/  واستراتيجيات الحد من الفقر، وفيروس نقص المناعة البشریةاالستراتيجي لتخطيطاإلقليم بشأن ا

 . المأمون

عالمي لدى العدید من أصحاب العمل في آل من  ال المتحدةألممتفاق اوقد عززت منظمة العمل الدولية ا
. موزامبيق وزامبيا وزمبابوي وذلك من خالل حلقات العمل التي نظمتها منظمات أصحاب العمل في هذه البلدان

نسان والعمل وتعهد أصحاب العمل باحترام مبادئ اتفاق األمم المتحدة العالمي وتنفيذها، وتشتمل هذه المبادئ حقوق اإل
 القضاء على عمالة األطفال في آل من مالوي على قدرة منظمات أصحاب العمل وتم تعزیز. والبيئة ومكافحة الفساد

آما تم إحراز تقدم آبير في القطاع التجاري للشاي الذي تعهد فيه أصحاب العمل بمكافحة عمالة األطفال . وزمبابوي
 . الشاي لكي یحذوا حذوهمتأثيرًا على مزارعي اآلن یمارسون هم و

یتمثل هدفه في تقویة قدرات منظمات أصحاب العمل  -وأفضى مشروع في غرب أفریقيا الناطقة بالفرنسية 
 إلى زیادة عدد األعضاء وتزاید الطلب على خدمات - على توفير الخدمات في مجال اإلنتاجية والقدرة التنافسية

 . المنظمات المشارآة

  أآثر من إلى١١تحاد أصحاب العمل األثيوبيين على زیادة عدد المنشآت األعضاء من وساعد تعزیز قدرات ا
 . ٢٠٠٦ عام في منشأة ٢٠٠

عمل الصحاب العام ألتحاد اال بالتعاون مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل و-قد نظمت منظمة العمل الدولية و
 من خالل منظمات أصحاب العمل  لدى المرأةلمشاریعتنظيم اروح عزیز النهوض بحلقة عمل إقليمية لت - ينفریقياأل

 منظمة أصحاب عمل وطنية وضعت ١٦وقد آانت نتيجة حلقة العمل هذه أن ). ٢٠٠٦مایو / أیار(في لوساآا، زامبيا 
 بين الجنسين والقضاء على ة وتشجيع المساوا لدى المرأةتنظيم المشاریعروح مشاریع خطط عمل تهدف إلى دعم 

 .وق العملالتمييز في س

 زیادة في قدراتها آشرآاء اجتماعيين جماعة شرق أفریقياوشهدت معظم منظمات أصحاب العمل والعمال في 
 .وقد حصلت منظمات العمال في البلدان الثالثة المذآورة على مساعدات من منظمة العمل الدولية. خدماتمقدمي وآ

 لبناء الطاقات بشأن معایير العمل الدولية النطاق ع أفریقيا من برنامج واس وسطواستفادت منظمات العمال في
  لوسطآما تم تقدیم الدعم لمنظمة االتحاد التجاري. والحمایة االجتماعية واستحداث فرص العمل والحوار االجتماعي

  في آل من بوروندينقابات العمالوتلقت . أفریقيا لتمكينها من االشتراك في مجریات الحوار االجتماعي اإلقليمي
وفي . واغادوغو قمةوالكاميرون وتشاد المساعدات لكي یتسنى لها المشارآة مشارآة آاملة في أنشطة متابعة 

وتلقت نقابات العمال في . في االقتصاد غير المنظم العاملين لتصل إلى نقابات العمالبوروندي اتسع نطاق أنشطة 
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اإلیدز / تماعية وفيروس نقص المناعة البشریةالكاميرون تدریبًا على بناء القدرات في مجال الحمایة االج
 .واستراتيجيات الحد من الفقر

 المعترف به حدیثا في نيجيریا في مجال بناء القدرات البشریة نقابات العمال مؤتمرآذلك قدم الدعم ل
 نقابية وطنية وفي سيراليون، أدت حلقة عمل للتوعية موجهة لكبار القادة النقابيين إلى إنشاء فرقة عمل. والمؤسسية

آما تم . اإلیدز وأیضا إلى إنشاء مراآز تنسيق في نقابات العمال الوطنية/ لمكافحة فيروس نقص المناعة البشریة
وساعدت منظمة العمل الدولية مختلف نقابات العمال . تشكيل مجموعات للعنایة والدعم، ووضع مشروع دليل للتدریب

 مساهمتها في استراتيجيات الحد من الفقر، وفي بعض الحاالت ساعدت في مساعيها الرامية للعمل معًا في إطار
المنظمة تلك النقابات في أعمالها التحضيریة إلنشاء اتحادات أآبر في آل من بنن وبورآينافاسو والكاميرون وتوغو 

 . وجنوب أفریقيا

  النقابيةالحریةالة الشباب وورآز برنامج لتقویة قدرات منظمات العمال في بلدان شمال أفریقيا على آل من عم
  .ةالعمل الدوليومعایير عالن اإلوالهجرة و

. وفي جزر القمر، ساعد الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية على إنشاء االتحاد العام لعمال جزر القمر
 خالل حلقة عمل  من٢٠٠٦وتقاسم مؤتمر نقابات عمال جنوب أفریقيا خبراته مع االتحاد العام لعمال مدغشقر في عام 

 . عن بناء القدرات من أجل العمل الالئق في قطاع التعدین بمساندة منظمة العمل الدولية ومؤسسة فردریك ایبرت

 حكومات ومؤسسات الحوار االجتماعيال ٢-٦

 الحوار االجتماعي وإدارة العمل ١-٢-٦

االجتماعي وإطاراته ومؤسساته  في تقویة هياآل الحوار لمرآز اإلقليمي األفریقي إلدارة العملساعد ا
وتم تنظيم منتدیات بهدف تبادل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٤فيما بين العامين  ومجریاته على الصعيدین الوطني واإلقليمي

الممارسات الجيدة والتأثير على اإلجراءات الوطنية واإلقليمية من حيث ترویج إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 
 المجموعات قائمة بلمرآز اإلقليمي األفریقي إلدارة العملوحدد أعضاء ا. العملالحقوق والمبادئ األساسية في 

غير  االقتصاد التي اتفقوا عليها والتي تستحق عنایة خاصة، بما في ذلك المجموعات المستضعفة في المستضعفة
 إدماجاستخدامها بغية  تحدید االستراتيجيات المستهدفة التي یمكن تّمو . تجهيز الصادراتمناطقو والزراعة المنظم

 من خالل التدریب تفتيش العمل حداتوزادت قدرات و. جري تنفيذ هذه االستراتيجياتیوالمجموعات المستضعفة 
وفيما یتعلق . وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة على الصعيدین القطاعي والوطني وعلى صعيد المنشأة

اإلیدز /  لمفتشي العمل في مكافحتهم لفيروس نقص المناعة البشریةبالتشریعات والسياسات، تم إبراز الدور الجدید
وفي مجال الحمایة االجتماعية، نظم منتدى لوزراء بلدان أفریقيا الناطقة باإلنكليزیة بهدف مناقشة . وعمالة األطفال

 .  في تعزیز التنمية المستدامةاالجتماعي الضماندور 

 مقابل أجر برنامج تدریب المرآز اإلقليمي األفریقي إلدارة العملر وعلى مر األعوام الثالثة المنصرمة، أدا
وآذلك أعاد المرآز . لشهادة دراسات عليا في إدارة الموارد البشریة، وقد زاد طلب الدول األعضاء على هذا البرنامج

 ألفریقي إلدارة العملاإلقليمي اوعلى الصعيد اإلقليمي، أنجز المرآز . من جدید فتح دوراته المتقدمة لمفتشي العمل
أنشطة تدریب متعددة بمساعدة من منظمة العمل الدولية، آان من بينها حلقات دراسية لكبار موظفي وزارات العمل 

الجدیدة من  الشراآة و تخفيف حدة الفقرباستراتيجيات المتعلقة األوراقوحلقات دراسية عن وضع السياسات في إطار 
 .أجل تنمية أفریقيا

 برامج تدریبية لموظفين من - واغادوغو في إطار متابعته لقمة - ز اإلقليمي األفریقي إلدارة العملالمرآونظم 
الصغير  التمویل والعمالة بشأن طرق وتقنيات التوظيف ودور المعلومات في سوق العمل واالجتماعي الضمانخدمات 

 في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة وعلى الصعيد الوطني، نظم المرآز أنشطة ثالثية لبناء القدرات. جدًا
 . اإلیدز في جمهوریة أفریقيا الوسطى ولترتيب األولویات في سياسات العمالة في تشاد/ البشریة

، بأنشطة ساهمت ٢٠٠٦-٢٠٠٤وقد قام المرآز العربي إلدارة العمل والعمالة في إطار خطة عمله خالل الفترة 
وشملت هذه األنشطة ترویج . دول العربية األفریقية على الترویج للعمل الالئقفي تقویة قدرات الهيئات المكونة في ال

، ومكافحة عمالة األطفال )تونس والمغرب ومصر(معایير العمل الدولية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل 
، )والسودان وتونسجيبوتي والجماهيریة العربية الليبية (، وصياغة اقتراحات عملية لعمالة الشباب )موریتانيا(

، وتقویة اآلليات والممارسات من أجل الحوار )الجزائر(وتطویر لثقافة الوقایة والحمایة من األخطار المهنية 
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 ).جيبوتي ومصر (االستراتيجي لتخطيطا، وإقامة أنظمة إلدارة العمل و)الجزائر وجيبوتي والمغرب(االجتماعي 
  . یث نظام إدارة العمل آيف یجري في المغرب تحد١-٦ویبين اإلطار 

 قدرات وزارات العمل في -تمویل من إدارة العمل في الوالیات المتحدة ب -وعززت منظمة العمل الدولية 
واستنادًا إلى . ٢٠٠٦ في عام أعمال تدقيق  فيهاتیجر، حيث أتفتيش العمل اتهيئمالوي وزمبابوي، بما في ذلك 

ودعت وزارة العمل والضمان .  لتنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية هذه، طورت الوزارتان خططًاأعمال التدقيق
 عامًا وشرعت في ١٥ إلى انعقاد أول مؤتمر وطني لمفتشي العمل منذ - في إطار المتابعة -االجتماعي في زمبابوي 

 . عملية تفتيش واسعة النطاق

مستدامة حلقات عمل تدریبية بشأن وفي زمبابوي نظم مشروع للتعاون التقني یروج لخدمات تنمية األعمال ال
 . لمنشآت الصغيرة والمتوسطةل بالنسبةالحوار االجتماعي وبناء الرابطات 

وعزز مشروع تموله سویسرا مبادرة للحوار االجتماعي على الصعيد الوطني في سوازیلند تشمل جميع 
 األساسيين ةالمصلح أصحابة وطنية تضم وقد أفضى ذلك إلى إنشاء لجنة توجيهي. الفاعلين األساسيين وقدم لها الدعم

نائب رئيس ویرأس اللجنة . ، وستتولى هذه اللجنة وضع جدول أعمال وطني للقضایا ذات األولویةعلى مستوى رفيع
لنزاعات في الخالفات ا خيار فّضآما دعم هذا المشروع أیضًا إجراءات إصالح قوانين العمل وإدخال . الوزراء

  .الصناعية في موزامبيق

المجلس الوطني للتنمية االقتصادیة وبدأت جنوب أفریقيا في مراجعة مؤسستها الوطنية للحوار االجتماعي، 
، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية بغية تأآيد وتعزیز مالءمة هذه المؤسسة في التصدي للتحدیات االقتصادیة والعمل

 .واالجتماعية الراهنة التي تواجهها الهيئات المكونة

 بهدف تقویة ٢٠٠٦وفي الجزائر، تم توقيع ميثاق وطني اجتماعي واقتصادي بين الشرآاء االجتماعيين في عام 
آما دعمت منظمة العمل . استراتيجية التنمية الوطنية وتعبئة القدرات الوطنية المنتجة وتعزیز الرفاهية االجتماعية

 . مراجعة قانون العملالدولية الجهود الرامية إلى تقویة هيئات تفتيش العمل و

وفي استعراض تدعمه منظمة العمل الدولية لوزارة العمل السودانية، تم االضطالع بالخدمات العامة والموارد 
، مما أدى إلى اتخاذ عدد من التوصيات، بما في ذلك تنشيط المنتدیات الثالثية القائمة، وتحسين ٢٠٠٦البشریة في عام 

ارتها وفریق عملها وتحفيزها وتنمية الموارد البشریة والتخطيط االستراتيجي وإدراج مستویات تنظيمها وتنسيقها وإد
 .آل هذه التعدیالت في إصالحات القطاع العام الجاریة حاليا في هذا البلد

وقد استرعت هذه العملية . ٢٠٠٦وتم االنتهاء من تقييم مماثل في وزارة القوى العاملة والهجرة بمصرفي عام 
 وقد.  إلى تحدیثهاىرم ذات األولویة التي ُیترة التنمية اإلداریة، وتم إدراج هذه الوزارة ضمن الوزاراانتباه وزا
وآذلك . فریق من أخصائيي اإلصالح اإلداري الذین یعملون بالشراآة مع منظمة العمل الدوليةلهذه الغایة خصص 

 .اري لتحقيق التغييرات المطلوبةأمدت المنظمة الوزارات بالموارد المالية والدعم السياسي واإلد

 ٢٠٠٦ وزارة العمالة والتدریب المهني في عام  باستعراض لعمل منظمة العمل الدوليةقامتوفي المغرب، 
 . قبهدف تعزیز هيكلها وأعمالها من خالل مجموعة من الوظائف ذات األولویة والميادین المتعلقة بالعمل الالئ

  من خالل الحوار االجتماعي تعزیز العمل الالئق  -١-٦اإلطار 
 تجربة المغرب :وتحدیث نظام إدارة العمل

إلى إعالن نموذجي وباالستناد ، وآان ذلك نتيجة لحوار اجتماعي ٢٠٠٤ للعمل في عام  جديدًاتبنت المغرب قانونًا
 .في العملاألساسية منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 

في العمل إدارة  العالقات الصناعية في المغرب، الذي مولته في مجال القدرات المشروع الخاص ببناءقد أسهم و
 لدىتطبيق قانون العمل وترويجه من خالل دعم تحسن العالقات الصناعية وترويج العمل الالئق في ، الواليات المتحدة

آفاءة الشرآاء االجتماعيين  عزز المشروع تحديث هيئات تفتيش العمل وآما دعم.  العمليريأصحاب العمل والعمال ومد
 .  النزاعاتفضو والوقاية  الجماعيةالمفاوضةفي مجاالت الحوار االجتماعي و

  :النتائجعن  بعض األمثلة ها هيو
  الوطني الفرنسي للعملعهد والموالتدريب المهنيلة ابين وزارة العمما الذي أقيم بالشراآة  - المشروع قام 

باللغة الذي نشر  -  هذا الدليل المرجعييشددو.  دليل لمنهجية تفتيش العملصداربإ - واالستخدام والتدريب المهني
مما يؤدي لدى التحضير ألنشطة تفتيش العمل وتنفيذها ومتابعتها،  على أهمية الممارسات الجيدة -الفرنسية والعربية 

  . العمل الالئقوتعزيزإلى اإلسهام في تحسين مستوى تطبيق قانون العمل 
تجربتهم اآتساب من المشروع هؤالء المفتشين قد مّكن و. إدارة العملشبكة لتدريب مفتشي العمل في مجال نشئت أ 

ق ي ويمكن أن تصبح الفر، النزاعاتفّض بشأن إضافية هذه الشبكة تدريبات وتعّد.  األولية للتدريب المستمرالعملية
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 .الدائم األول للمدربين في الوزارة
المعلومات بشأن قانون موا د قًا مدرب١٨من مكونة في إقامة شبكة النقابيين شرآاء ال ثالثة من  هذا المشروععمد 

  .ممثلين النقابيينمن ممثلي الموظفين والممثًال  ٥٥٠العمل إلى 
  .شبكة لمدربي أصحاب العملقد أنشئت أيضًا و 
تحسين الحوار هذا البرنامج إلى يؤدي وس يين،ابنقال نممثليالمن ممثًال  ٦٠تدريب يرمي إلى يتم اإلعداد لبرنامج  

 . الجماعيةالمفاوضة العمل من خالل كاناالجتماعي في م

وقد قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لغانا في مجال صياغة اللوائح الخاصة باستكمال قانون العمل الجدید 
 .هجرة والعمالة مع الترآيز على موضوعي ال،والمفاوضات الثالثية التي دارت بصددها

 موظفًا من موظفي وممثلي العمل من بين الشرآاء االجتماعيين على بعض المسائل ٤٠وفي ليبریا، ُدرب 
 . وأجري تقييم سریع لمؤسسات الحوار االجتماعي وإدارة العمل، آما صيغت خطة لألنشطة. اإلداریة في العمل

 وقضایا إدارة العمل، وآذلك اجتماعات ثالثية بشأن وفي إثيوبيا، عقدت حلقات عمل بشأن إعالن العمل الجدید
وقد ترجم عدد من اتفاقيات منظمة العمل . اإلیدز والحوار االجتماعي/ موضوعات آفيروس نقص المناعة البشریة

قدرات وزارة العمل والشئون االجتماعية إلى  تعزیزوأدى . الدولية وتم إصدار مطبوعة عن إعالن العمل الجدید
 ). ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معایير العمل الدولية(ة يلمقترح على اتفاقية المشاورات الثالثالتصدیق ا

 مستوى قدرات وزارات العمل من أجل رفع"  أفریقيا عالقات العمل في شرق تعزیزمشروع "وقد أدى نشاط 
 خالل ثالثة أضعاف  مكانة بارزة بحيث زادت ميزانياتها بنسبةتسنّمبهذه الوزارات إلى  -في جماعة شرق أفریقيا 
 وتم إحياء مجالس .في البلدان الثالثةآما أتاح هذا المشروع منتدى للحوار االجتماعي . الفترة التي یغطيها التقریر

 .الميزانية مخصصاتآما تزایدت أیضًا . العمل الثالثية بعد عدة سنوات من الخمول

ات شهریة مع رئيس الدولة لمناقشة قضایا عامة وعقدت الهيئات المكونة في جمهوریة تنزانيا المتحدة اجتماع
وتناولت المسائل التي نوقشت مواضيع عدیدة آاألجور وقوانين العمل الجدیدة والرعایة . تتعلق بالعمل والعمالة

 .االجتماعية للعمال والضمان االجتماعي

 الئحة لتشكيل لجنة ثالثية "  أفریقيا لوسطلجماعة االقتصادیة والنقدیةا "، تبنى مجلس وزراء ٢٠٠٦وفي عام 
 آيف تقوم بلدان أفریقيا الناطقة بالفرنسية بإنشاء إطار للحوار ٢-٦ویبين اإلطار  .دون إقليمية للحوار االجتماعي

 . االجتماعي

 : بالفرنسية  أفریقيا الناطقة بلدانالحوار االجتماعي فياإلقليمي لتعزیز  نامجالبر  -٢-٦اإلطار 
 بالفرنسية  أفریقيا الناطقة بلدانعي فيالحوار االجتمانجاح 

 بنيالبلدان في تالمساعدة لهذه  "بالفرنسية أفريقيا الناطقةبلدان الحوار االجتماعي في  اإلقليمي لتعزيزبرنامج ال "يقدم 
ية أشكال ديمقراطوفير وتطوير ثقافة للحوار االجتماعي بين المؤسسات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال وفي ت

قدرات الشرآاء الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج لتعزيز  من  بلدًا٢٣استفاد قد و. إلدارة في هذا اإلقليملموثوقة وقادرة 
من أجل  النزاعات فّضوُوِضعت آليات وطنية ل .يدهاط والمفاوضات وتواتالحوار والمشاورعلى الشروع في االجتماعيين 

التصدي لمشاآل يشمل ذلك و. الثالثة، وتحسين التنمية االقتصادية واالجتماعيةبين الشرآاء عالقات جيدة إلى الوصول 
 .   اإلداري الضعيفعملتمثيل الضعيف للعمال وأصحاب العمل وفقدان الثقة بين الشرآاء وآذلك الدآا

تقوية إدارة العمل على " الناطقة بالفرنسية أفريقيابلدان الحوار االجتماعي في اإلقليمي لتعزيز  برنامجال "ساعد قد و
 ات المفاوضفي مجال العديد من البلدان عمفي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو ورواندا وبوروندي وآذلك د

و غ إلى تجديد اتفاقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتوى أدمماالجماعية 
حوار وطنية للاالجتماعية في غرب أفريقيا مع إنشاء لجان المواثيق  العديد من وضعوتم . وبورآينا فاسو والسنغال

، بينما الفقرأولوية في وثيقة استراتيجية الحد من الحوار االجتماعي اعتبر وفي السنغال، . جتماعي لتنفيذ تلك الصكوكاال
 .الرغم من الظروف السياسية الصعبة عالم العمل بفياجتماعي في آوت ديفوار على إحالل السالم ميثاق ساعد تبني 
 "أفريقيا االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب "لحوار االجتماعي داخل لإطار في وضع برنامج هذا الساهم آما 

 وآذلك في وسط "الكبرى لبحيراتاالجماعة االقتصادية لبلدان منطقة "و" أفريقياوسط الجماعة االقتصادية والنقدية ل "و
 التالية تفاقياتاالساو تومي وبرنسيب على تصديق ويرجع الفضل إلى هذا البرنامج في ). ينيا االستوائيةماعدا غ(أفريقيا 

واتفاقية ) ١٥٤رقم  (١٩٨١واتفاقية المفاوضة الجماعية، ) ١٣٥رقم  (١٩٧١اتفاقية ممثلي العمال، : ٢٠٠٥في عام 
واتفاقية ) ١٥٥رقم  (١٩٨١المة والصحة المهنيتين، واتفاقية الس) ١٥١رقم  (١٩٧٨عالقات العمل في الخدمة العامة، 

آل من تشاد ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية سنت ، بينما )١٨٤رقم  (٢٠٠١السالمة والصحة في الزراعة، 
  .)١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية اتفاقية بعد المصادقة على تشريعات 
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والمفاوضة الجماعية في قطاعات عدة منها الكهرباء وصيد الحوار االجتماعي ز هذا البرنامج عز ،وفي السنغال
 أفضل ةاجتماعيلحمة بغية المساعدة على تحقيق ، وذلك من خالل بناء القدرات) ن واالتحاداتوالمدرس(األسماك والتعليم 

في آل الموارد البشرية الوطنية ان عن هييالمسئولوظفين مال من  موظفًا٩٠ نحوب يتدرتم وقد . قطاعاتبعض الفي 
 .٢٠٠٦و ٢٠٠٤ نعاميال بين ام وموظفي اإلدارة المرآزية ومندوبيهامنظمات العمال 

 مشروع من شأنه تحسين اإلدارة وضع إلى  آاتانغا فينشاط هذا البرنامجوفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى 
في عام  الذي يعتزم الشروع فيه -هذا المشروع سيقوم و. ج للعمل الالئقفي قطاعي التعدين والمعادن من خالل التروي

  . بكاملهماتنمية محلية متكاملة في هذين القطاعينلترويج  بال- بتمويل من بلجيكا ٢٠٠٧

 تنمية الحوار االجتماعي على  ٣-٦
 المستوى القطاعي

 األنشطة القطاعية ١-٣-٦

تحسين القدرة التنافسية في صناعات المنسوجات والمالبس بالمغرب لتموله أسبانيا استهل العمل في مشروع 
ویستخدم هذا المشروع الحوار االجتماعي لرفع مستوى إدارة المنشآت . ٢٠٠٥من خالل العمل الالئق في عام 

 وقد دفعت انجازات. للموارد البشریة ومهارات العمال وظروف العمل مما یؤدي إلى رفع مستوى األداء االقتصادي
هذا المشروع بوزارة العمالة والتدریب المهني في المغرب إلى اقتراح استهالل برنامج وطني للنهوض بمستوى 

آما بدأ هذا المنهج في االنتشار في بلدان أخرى في شمال . المنشآت ومحاآاة هذا البرنامج في جميع القطاعات األخرى
 .ء والسياحةأفریقيا آالجزائر ومصر وتونس وفي قطاعات أخرى آالبنا
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 االستنتاجات -٧

 تعبئة الموارد والشراآات ١-٧
حالف النجاح منظمة العمل الدولية بشكل متزاید في الجهود التي بذلتها لتعبئة الموارد لبرامج التعاون التقني 

اللتزامات وقد سّهل اإلطار المتماسك والمتكامل ل. خالل الفترة التي یغطيها هذا التقریر الخاصة بها في أفریقيا
الصادرة عن قمة واغادوغو إقامة الشراآات والحصول على تمویل مشترك من مختلف الجهات المانحة للبرامج 

فقد أصبحت تعبئة الموارد المحلية أآثر أهمية وأصبحت الجهات المانحة غير التقليدیة مثل المفوضية . واسعة النطاقال
. مویل الدولية شرآاء مهمين خالل الفترة التي یغطيها هذا التقریراألوروبية ومصرف التنمية اإلفریقي ومؤسسة الت

 مليون دوالر أمریكي عام ٣٣٫٥وقد ازدادت الموافقات على البرامج الجدیدة على المستویين القطري واإلقليمي من 
 .٢٠٠٦عام في ومن المتوقع التوصل إلى مبلغ مماثل . ٢٠٠٥ مليون دوالر أمریكي عام ٤٤٫٧ إلى ٢٠٠٣

 التحدیات ٢-٧
ویسترعى االنتباه بشكل متزاید في أفریقيا بكاملها، . إّن اإلدارة األفضل هي أمر ضروري لتحقيق العمل الالئق

وال سيما من خالل الشراآة الجدیدة من أجل تنمية أفریقيا، إلى المؤسسات الفّعالة والشفافة والمسؤولة في القطاعين 
الجهود الوطنية التي تبذل لترویج العمل الالئق في بعض البلدان في  غير أن. ادالعام والخاص، وإلى القضاء على الفس

اإلقليم ال تزال مقيدة بمؤسسات سوق العمل الضعيفة وقوانين العمل البالية وغير المالئمة واإلنفاذ الضعيف لهذه 
سياسات االجتماعي واالفتقار إلى القوانين والقدرة التقنية المحدودة للشرآاء الثالثيين والمؤسسات الضعيفة للحوار 

وقد طالب الكثير من البلدان بمساعدة منظمة العمل الدولية لجعل .  األهداف االقتصادیة واالجتماعيةمتسقة ما بين
قوانين العمل لدیها تتماشى مع االتفاقيات المصدق عليها، ولّكن األسس المؤسسية ال تزال تحتاج إلى الكثير من 

 . البلدان من االمتثال اللتزاماتها الدوليةالتعزیز لكي تتمكن

وفي حين تّم تحقيق إنجازات مشجعة في القوانين المتعلقة بالحریة النقابية، ال تزال هناك بلدان تسمح ببعض 
وغالبًا ما یواجه العمال في . االستثناءات فيما یتعلق بالحمایة القانونية للحریة النقابية والحق في المفاوضة الجماعية

القتصاد غير المنظم وفي الزراعة ومناطق تجهيز الصادرات، وآذلك المهاجرون والعمال المحليون، الصعاب في ا
وفي أفریقيا، ونظرًا لألهمية التي یتسم بها االقتصاد غير . ممارسة حقوقهم في الحریة النقابية والمفاوضة الجماعية

 .قتصاد غير المنظم وإیصال صوتهم یشكالن أولویًة واضحةالمنظم، فإّن تعزیز تمثيل العاملين والمشغلين في اال

التقریر إلى أّن الدول األعضاء في أفریقيا تقر بشكل متزاید بأهمية العناصر المكونة لترویج العمالة ا ویشير هذ
عزیز غير أنه یشير أیضًا إلى أّن إیجاد بيئة ومؤسسات لترویج وت. والحمایة االجتماعية في برنامج العمل الالئق

  یبدو منظمات أصحاب عمل وعمال قویةإن وجود. الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ال یزال یشكل تحدیًا رئيسيًا
ویبقى تعزیز القدرات التنظيمية والتقنية لهذه . قویةالعمل البكل وضوح أمرًا أساسيًا، شأنه في ذلك شأن وزارات 

وتحتاج منظمة العمل الدولية إلى االستمرار في . ل الدولية في أفریقياالمنظمات ذا أولویة في جدول أعمال منظمة العم
المساعدة على إعادة النظر في إدارة العمل وإصالحها، بما في ذلك تفتيش العمل ومحاآم العمل والمشورة وخدمات 

 دعم -ل اإلقليمي  في سياق الترتيبات المتزایدة للتكام-وباإلضافة إلى ذلك، فإنه من المهم . المصالحة والتحكيم
المجموعات االقتصادیة اإلقليمية في الجهود التي تبذلها سعيًا إلدراج الشواغل االجتماعية في أعمالها والستخدام 

 .الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي للحصول على النتائج

 عملية إصالح األمم المتحدة ٣-٧
دة وبالتكامل المتزاید ألعمال منظمة العمل الدولية على تلتزم منظمة العمل الدولية بعملية إصالح األمم المتح

ویتيح برنامج العمل الالئق والبرامج القطریة للعمل الالئق . المستوى القطري ضمن اإلطار األوسع لألمم المتحدة
 من برنامج عمل قوي اللتزام منظمة العمل الدولية ضمن منظومة األمم المتحدة، سواء من وجهة النظر السياسية أم

وتظهر تجربة مكاتب منظمة العمل الدولية في أفریقيا أّن التكامل یتيح لمنظمة العمل الدولية فرصًا .  البرنامجحيث
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. للوصول إلى أآبر جمهور لبرنامج العمل الالئق ولتوسيع نطاق الشراآات مع الفاعلين اآلخرین في مجال التنمية
د أن یكون لها نفوذ سياسي أآبر ومنافذ أوسع في البرامج الوطنية مما وباستطاعة األمم المتحدة التي تتكلم بصوت واح
وقد أسفرت ممارسات البرمجة المشترآة عن استرعاء االنتباه بشكل . یمكن أن یكون لمنظمة العمل الدولية وحدها

مم المتحدة وأدت إلى بروز أآبر إلى القضایا االجتماعية وتلك المتعلقة بالعمالة في البرامج المتكاملة واألآثر شموًال لأل
 .أدوار متميزة وجلية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ المكونات األساسية لبرامج األمم المتحدة

وفي حين تشكل برامج األمم المتحدة المشترآة تحدیات تتعلق باتساق األنظمة اإلداریة والمالية الداخلية لمنظمة 
وتساهم منظمة . آلخرین ضمن النظام، إّال أنها توفر منفذًا إلى موارد جدیدةالعمل الدولية مع تلك الخاصة بالشرآاء ا

العمل الدولية أیضًا بقيمة مضافة تقدمها للجهود التي تبذلها مختلف الوآاالت من خالل الجمع بين منظمات أصحاب 
اء غير التقليدیين وممارسة نفوذ أما بالنسبة لشرآاء التنمية أنفسهم، فهناك إمكانيات الوصول إلى الشرآ. العمل والعمال

 تقدیر آثار التزام منظمة العمل الدولية ضمن السابق ألوانه  منوبالرغم من أنه ال یزال. أوسع في البرامج الوطنية
 إذ إّن االستثمارات المطلوبة من حيث الموارد والوقت ،عملية إصالح األمم المتحدة تقدیرًا آامًال، فقد برز تحٍد آبير

 مكاتب منظمة العمل الدولية، خاصة إذا ما أخذ بعين االعتبار أن هذه االستثمارات أن تقدمه أحيانًا ما تستطيعتتجاوز 
هي استثمارات أولية تتاح على المستوى السياسي وال یمكن ضمان فوائدها من حيث الوصول إلى التمویل المتزاید 

 .  الالحقةالمراحل خالل 

ة منظمة فعالة، ال بد لها أیضًا من تعزیز صورتها والتعریف بنفسها لتصل إلى ولكي تكون منظمة العمل الدولي
وما التناسق الواضح لبرنامج العمل الالئق مع األهداف . المجتمعات المانحة األوسع، السياسية منها والمدنية والدولية

القطریة للعمل الالئق وإطار األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية وإعالن األلفية على المستوى العالمي والروابط بين البرامج 
وال بد من أن تشارك العناصر المكونة للمنظمة في . للمساعدة اإلنمائية على المستوى القطري إال نقطة االنطالق لذلك

 .منظمة العمل الدوليةحياض هذه الجهود آحلفاء أساسيين وآمدافعين وطنيين أقویاء یذودون عن 
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43  المرفق األول

 التنفيذقيد التي هي شاریع التعاون التقني المنجزة وم - المرفق األول
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ خالل الفترة  

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

برنامج دعم تطبيق المبادئ والحقوق األساسية في بنن وبورآينا  ٢٠٠٠أبریل  /نيسان ٢٠٠٦مارس  /آذار سافرن
 ومالي وموریتانيا فاسو

RAF/00/02/FRA 

تغطية الحمایة االجتماعية نطاق تعزیز   أفریقياإقليم
 ها للجميعفعاليتو

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦فبرایر  /شباط البرتغال
٢٠٠٣ 

في البلدان ) PROSOCIAL 3(یة االجتماعية تطویر الحما
 ط بالمشروعبومر(األفریقية التي تعتبر البرتغالية لغتها الرسمية 

RAF/98/M11/POR( 

RAF/00/06/POR 

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مایو  /أیار الوالیات المتحدة تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي  أفریقياإقليم
٢٠٠١ 

 I RAF/00/50/USA  المرحلة-العمل في شرق أفریقيا تعزیز عالقات 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

 /تشرین الثاني ٢٠٠٦ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
 ٢٠٠٠نوفمبر 

الخطرة في القطاع  وقایة األطفال المنخرطين في األعمال
 قيا وانتشالهم وإعادة تأهيلهمالزراعي التجاري في أفری

RAF/00/51/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

 والمتابعة اإلحصائيةالمرحلة التحضيریة لبرنامج المعلومات  ٢٠٠١أبریل  /نيسان ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا
ع مشروع جام( عمل األطفال في غرب أفریقيا بشأن

INT/00/P33/FRA( 

RAF/00/52/FRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 األمم برنامج 
المتحدة المشترك 

فيروس نقص ب المعني
 االیدز /المناعة البشریة

االیدز في  /لبشریة الشواغل بشأن فيروس نقص المناعة اإدماج ٢٠٠١ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار
" آيف تبدأ مشروعك وتحسنه" األفریقيالمشروع اإلقليمي 

فيروس نقص المناعة المعني ب  المشتركالمتحدةألمم ابرنامج (
 )اإلیدز ومنظمة العمل الدولية/البشریة

RAF/01/02/UNA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٦ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠١ 

الهيكل المشورة وخدمات المعلومات والتدریب لتطویر ب الدعم
 )٢٠٠٣-٢٠٠١ AFRICA ASIST( الكثيف العمالة األساسي

RAF/01/03/SID 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

المشورة وخدمات الدعم ب: ٢٠٠٣-٢٠٠١ ASIST/AFRICA ٢٠٠١ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس /آذار ة المتحدةالمملك
  الكثيف العمالةهيكل األساسيالمعلومات والتدریب لتطویر ال

RAF/01/04/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

أآتوبر  /لتشرین األو السوید
٢٠٠٦ 

آيف توسع "وتطویر مشروع " آيف تبدأ مشروعك وتحسنه" ٢٠٠١ یوليه /تموز
 الثالثة المرحلة -  وشرق أفریقيافریقياألجنوب الفي " مشروعك

RAF/01/05/SID 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار النرویج
٢٠٠١ 

الهيكل المشورة وخدمات المعلومات والتدریب لتطویر ب الدعم
  آثيف العمالةاألساسي

RAF/01/06/NAD 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

 في بنن وغانا في غاللهم في العملالستمكافحة االتجار باألطفال  ٢٠٠٣فبرایر  /شباط ٢٠٠٧ یونيه /حزیران الدانمرك
للقضاء على التابع للبرنامج الدولي إطار البرنامج دون اإلقليمي 

 باألطفال في غرب أفریقيا االتجار لمكافحة  الراميعمل األطفال
 ووسطها

RAF/01/07/DAN 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن   أفریقياإقليم دیسمبر  /آانون األول طالياإی دیسمبر  /آانون األول تعزیز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة دعم برنامج  RAF/01/09/ITA 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية
 المؤسسات لتعزیزتقدیم الدعم : في المغرب العربي SEED ٢٠٠١ ٢٠٠٧ للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 الصغيرة والبالغة الصغر

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 ساسية في العملاأل

دیسمبر  /آانون األول النمسا
٢٠٠٤ 

أآتوبر /تشرین األول
٢٠٠١ 

مكافحة االستغالل الجنسي لألطفال في أربعة بلدان أفریقية ناطقة 
  والدروس المستفادةات الخبرتوطيد: باإلنكليزیة

RAF/01/12/AUT 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
  العملاألساسية في

لعمل في بنن وبورآينا ا األساسية فيتطبيق المبادئ والحقوق  ٢٠٠٢فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا
 ط بالمشاریعومرب(فاسو وموریتانيا والنيجر 

RER/01/M08/FRAو RAF/01/M13/FRA 
 )MAG/01/MO3/FRAو

RAF/01/13/FRA 

 تغطية الحمایة االجتماعيةنطاق تعزیز   أفریقياإقليم
  للجميعفعاليتهاو

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار السوید
٢٠٠٢ 

اإلیدز في قطاع النقل /الوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة
  بلدًا أفریقيًا١١وفي القطاع غير المنظم في 

RAF/01/15/SID 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس /آذار سافرن
٢٠٠١ 

 RAF/01/34/FRA لتنسيق دون اإلقليميا  في فرنسيإسهام

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق   أفریقياإقليم
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

أفریقيا الناطقة مساهمة في القضاء على عمل األطفال في 
 )INT/01/P25/FRA المشروع الجامعانظر (بالفرنسية 

RAF/01/50/FRA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٧ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
٢٠٠٤ 

فریقيا  في غرب أالستغاللهم في العمل باألطفال االتجارمكافحة 
 )IIbالمرحلة (ووسطها

RAF/01/51/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

 في غرب أفریقيا الستغاللهم في العمل باألطفال االتجارمكافحة  ٢٠٠١ یوليه /تموز ٢٠٠٧ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
 )IIaالمرحلة (ووسطها

RAF/01/53/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠١ 

 األطفال في الحيلولة دون مشارآةالبرنامج اإلقليمي بشأن 
 النزاعات المسلحة وإعادة إدماجهم

RAF/01/54/USA 

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة لثالثي والحوار االجتماعيتعزیز الهيكل ا إقليم أفریقيا
٢٠٠٦ 

أآتوبر  /تشرین األول
٢٠٠١ 

 RAF/01/55/USA فریقياألجنوب التعزیز إدارة العمل في 
 

تغطية الحمایة االجتماعية نطاق تعزیز  إقليم أفریقيا
  للجميعفعاليتهاو

برنامج األمم المتحدة 
 للمراقبة الدولية

 اتللمخدر

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٥مارس  /آذار
٢٠٠١ 

 والمخدرات في برنامج الكحولءة استعمال  الوقایة من إساماجإد
 السالمة والصحة المهنيتين

RAF/01/78/DAC 

دیسمبر  /آانون األول إیطاليا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٧ 

 /تشرین الثاني
 ٢٠٠٢نوفمبر 

 RAF/02/04/ITA دیمقراطية والسالممن أجل الشراآة ال

دیسمبر  /آانون األول فرنسا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٤ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٢ 

 نزاعات مجال الحيلولة دون وقوعتعزیز القدرات الوطنية في 
ریقيا الناطقة  الحوار االجتماعي في أفعزیزت: العمل وإدارتها

 رآز تدریب تورینو، مPRODIAF – بالفرنسية

RAF/02/06/FRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 برنامج الخليج العربي
لدعم منظمات األمم 

 المتحدة اإلنمائية

ء من خالل القروض الصغيرة في بورآينا فاسو العمل الالئق للنسا ٢٠٠٢ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار
 ومالي

 

RAF/02/07/AGF 
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45  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

دعم تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي في النيجر  ٢٠٠٢ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
ناطقة  الحوار االجتماعي في أفریقيا العزیزت: - والسنغال
 PRODIAF - بالفرنسية

RAF/02/09/FRA 

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٥مارس  /آذار بلجيكا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٢ 

آوت دیفوار (ترویج أنشطة الحوار االجتماعي في أفریقيا 
 )وجمهوریة الكونغو الدیمقراطية ورواندا

RAF/02/10/BEL 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  یقياإقليم أفر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٦ 

ألفریقيا الناطقة بالفرنسية، " آيف تبدأ مشروعك وتحسنه" ٢٠٠٢ یوليه /تموز
 IIالمرحلة 

RAF/02/11/SID 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 ها للجميعوفعاليت

دیسمبر  /آانون األول االتحاد األوروبي
٢٠٠٦ 

 RAF/02/12/EEC إدارة هجرة العمل باعتبارها أداة للتنمية ٢٠٠٤فبرایر  /شباط

 أآتوبر /األولتشرین  ٢٠٠٥مارس  /آذار ألمانيا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٢ 

 إجراء ورقة استراتيجية الحد من  العمال فيات مشارآة نقابتعزیز
 الفقر

RAF/02/13/FRG 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في  العمل

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦مارس  /آذار السوید
٢٠٠١ 

 RAF/02/16/SID مكافحة عمل األطفال في قطاع الخدمة المنزلية في شرق أفریقيا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  ياإقليم أفریق
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 /تشرین الثاني ٢٠٠٥مارس  /آذار المملكة المتحدة
 ٢٠٠٢نوفمبر 

 أداة لتطویر السوق في مجال خدمات - اإلعالم اإلذاعي في أفریقيا
 قطاع األعمال

RAF/02/18/UKM 

بادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير والم إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٢ 

زراعة الكاآاو في غرب أفریقيا  /برنامج الزراعة التجاریة
 )WACAP (يستغاللاالوالخطر  لمكافحة عمل األطفال

RAF/02/50/USA 

قوق تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والح إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٢ 

بناء األسس للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في أفریقيا 
 الناطقة باالنكليزیة

RAF/02/51/USA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول لنداهو
٢٠٠٤ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

 -الحد من الفقر للعمال غير المحميين في االقتصاد غير المنظم 
 )INT/02/M04/NETمشروع جامع  (نشاط تعاوني مشترك

RAF/02/52/NET 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٥س رما /آذار ولنداه
٢٠٠٢ 

صحاب المشاریع في أل  بالنسبةتأجيرال: االستثمار في العمالة
 )INT/02/M04/NETمشروع جامع (قطاع البناء الكثيف العمالة 

RAF/02/53/NET 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

تنمية  من خالل استحداث فرص العمل: أفریقيامن أجل وظائف  ٢٠٠٢ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار لنداهو
 الصغيرة وبالغة الصغر في وسط أفریقيا وغربها المنشآت

مشاریع ) (INT/02/M04/NETالمشروع الجامع الرئيسي (
 ) الكاميرون، غاناألفریقيا، يإلقليماالمكتب 

RAF/02/54/NET 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  فریقياإقليم أ
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٣ 

 PAMODEC-  مشروع دعم تطبيق المبادئ والحقوق األساسية
 )INT/02/M39/FRAمشروع جامع (في العمل 

RAF/02/56/FRA 

ير والمبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعای إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٦ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٢ 

 بشأنالمعلومات اإلحصائية والمتابعة  - SIMPODECبرنامج 
مشروع (عمل األطفال في أفریقيا الناطقة بالفرنسية 

 ) INT/02/P24/FRAجامع

RAF/02/57/FRA 

د من الفرص التي تضمن إیجاد المزی إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٧ 

 RAF/02/58/FRA التمویل الصغير في خدمة العمل الالئق في أفریقيا ٢٠٠٤فبرایر  /شباط
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /نون األولآا الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٢ 

 II RAF/02/58/USAالمرحلة  -تعزیز عالقات العمل في شرق أفریقيا 

تغطية الحمایة االجتماعية نطاق تعزیز  إقليم أفریقيا
 ها للجميعفعاليتو

دیسمبر /آانون األول هولندا
٢٠٠٤ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

مشروع جامع ( غرب أفریقيا تنمية فيل وااليد العاملةهجرة 
INT/02/M04/NET( 

RAF/02/59/NET 

 RAF/03/01/FRA دعم منظمة مواءمة قوانين األعمال في أفریقيا ٢٠٠٣  أغسطس/آب ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 رأة والرجل عمًال ودخًال الئقينللم

 اجتماعالدعم الذي تقدمه إدارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية إلى  ٢٠٠٣فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار المملكة المتحدة
مربوط (بشأن الوظائف من أجل أفریقيا أصحاب المصلحة 

 )RAF/02/M17/UKM بالمشروع

RAF/03/03/UKM 

مشروع مشترك بين منظمة العمل وسویسرا بشأن إدارة النزاعات  ٢٠٠٣ یوليه /تموز ٢٠٠٧مارس  /آذار سویسرا الهيكل الثالثي والحوار االجتماعيتعزیز  إقليم أفریقيا
اإلقليمية وتطویر القدرة التنافسية القائمة على أساس المنشآت في 

 فریقياألجنوب ال

RAF/03/04/SWI 

ر والمبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایي إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

نوفمبر  /تشرین الثاني الحلف التعاوني الدولي
٢٠٠٦ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٢ 

 في قطاع زراعة يستغاللاالالقضاء على عمل األطفال الخطر و
 الكاآاو في بلدان مختارة من غرب أفریقيا

RAF/03/06/ICA 

المبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير و إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

 الصغيرة الصناعاتأسوأ أشكال عمل األطفال في قطاع  ٢٠٠٣ یوليه /تموز ٢٠٠٥مارس  /آذار آندا
 في أفریقيافي المناطق الحضریة والخدمات 

RAF/03/08/CAN 

 تغطية الحمایة االجتماعية  نطاقتعزیز إقليم أفریقيا
  للجميعفعاليتهاو

 المرآز األفریقي
إلدارة فيروس نقص 

االیدز  /المناعة البشریة
 في عالم العمل

 /تشرین الثاني ٢٠٠٧مایو  /أیار
 ٢٠٠٣نوفمبر 

 فيروس نقص بشأنحلقة دراسية ثالثية إقليمية في وسط أفریقيا 
 ٢٦-٢٤االیدز وعالم العمل، دواال، الكاميرون،  /المناعة البشریة
  ٢٠٠٣نوفمبر /تشرین الثاني

RAF/03/15/ACH 

 تغطية الحمایة االجتماعية  نطاقتعزیز إقليم أفریقيا
  للجميعفعاليتهاو

 الضمانات الصحية في بلدان منطقة قامةدعم بناء إطار إقليمي إل ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٢٠٠٧ یوليه /تموز فرنسا
 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقيا

RAF/03/19/FRA 

دیسمبر  /آانون األول األوروبياالتحاد  لحوار االجتماعيتعزیز الهيكل الثالثي وا إقليم أفریقيا
٢٠٠٧ 

 أآتوبر/تشرین األول
٢٠٠٤ 

 RAF/03/21/EEC وإریتریا أثيوبيا -تعزیز الحوار االجتماعي في قطاع العمل

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٧أبریل  /نيسان الوالیات المتحدة
٢٠٠٣ 

 RAF/03/50/USA فریقياألجنوب الالبرنامج المحدد زمنيًا في 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٦ 

 ینایر /آانون الثاني
٢٠٠٣  

لعمل فرص احصول األشخاص المعوقين على المعارف و
)INT/01/M30/FLA( 

RAF/03/51/FLA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

نوفمبر  /تشرین الثاني المملكة المتحدة
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

 في شرق أفریقيا ات في تقدیم خدمات البلدیاستحداث فرص العمل
مشروع (يشة الفقراء وتوفير الوظائف لهم  تحسين ظروف مع-

 )INT/00/M28/UKMجامع 

RAF/03/53/UKM 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول المملكة المتحدة
٢٠٠٦ 

 RAF/03/54/UKM  واالتجار باألشخاص الجبريمكافحة العملبرنامج  ٢٠٠٣مایو  /أیار

دیسمبر  /األولآانون  بلجيكا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  الحوار االجتماعي في أفریقيا الناطقة بالفرنسيةعزیزبرنامج ت
PRODIAF -المرحلة   II 

RAF/04/02/BEL 
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47  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

ن إیجاد المزید من الفرص التي تضم إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر /آانون األول إیطاليا
٢٠٠٧ 

 RAF/04/05/ITA  في المغرب العربيالمتوسطةو  المنشآت الصغيرةتنمية ٢٠٠٤مایو /أیار

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٧ 

دیسمبر /ألولآانون ا
٢٠٠٤ 

المساهمة في القضاء على عمل األطفال في أفریقيا الناطقة 
 بالفرنسية

RAF/04/07/FRA 

 تغطية الحمایة االجتماعية  نطاقتعزیز إقليم أفریقيا
  للجميعفعاليتهاو

ألمم المتحدة  ابرنامج
المشترك المعني 

فيروس نقص المناعة ب
 االیدز/البشریة

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٤ 

مدونة الممارسات الجيدة ب  المتعلقتخطيطالتقييم ولل عمل حلقة
 فيروس نقص المناعة بشأنللجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفریقي 

 )بتمویل من صندوق مكافحة الفقر (اإلیدز /البشریة

RAF/04/08/UNA 

 تغطية الحمایة االجتماعية  نطاقتعزیز إقليم أفریقيا
  للجميعفعاليتهاو

دیسمبر  /آانون األول إیطاليا
٢٠٠٦ 

األمن االقتصادي واالستبعاد االجتماعي والشرآاء االجتماعيون،  ٢٠٠٥فبرایر  /شباط
 المغرب وموزامبيق

RAF/04/14/ITA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

راتيجيات تدریب المهارات لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال است ٢٠٠٤أبریل  /نيسان ٢٠٠٧ یوليه /تموز آندا
 في القطاع الحضري غير المنظم في أفریقيا الناطقة باإلنكليزیة

 الواقعة جنوب الصحراء

RAF/04/50/CAN 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

نمية التدریب وت /لفقراء من خالل التعليمل اإلنتاجيةتعزیز القدرات  ٢٠٠٤مارس  /ذارآ ٢٠٠٦سبتمبر /أیلول هولندا
 جمعيات تنظيم المشاریع التعاونية والروح

RAF/04/51/NET 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

الحد من الفقر بين العمال غير المحميين في : SYNDICOOP ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦سبتمبر  /أیلول هولندا
نقابات   المشترك بينالنشاطاالقتصاد غير المنظم من خالل 

 )  المرحلة الثانية( والتعاونيات العمال

RAF/04/52/NET 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 العمالة والتمكين االقتصادي من خالل الستحداثبناء القدرات  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦مبر سبت /أیلول هولندا
لتنمية االقتصادیة المحلية في الدولية لمنهجية منظمة العمل 

 موزامبيق وجنوب أفریقيا وأنغوال

RAF/04/53/NET 

 مراحل جميعترویج المساواة بين الجنسين والعمل الالئق خالل  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦أغسطس  /آب هولندا  الجنسينالمساواة بين إقليم أفریقيا
 الحياة

RAF/04/54/NET 

معالجة أوجه عدم على فریقية ألتعزیز قدرة نقابات العمال ا ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦سبتمبر  /أیلول هولندا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
الم العمل من خالل التعليم األساسي المساواة بين الجنسين في ع
 واإللمام بالنواحي القانونية

RAF/04/55/NET 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

 استغالل األطفال في الخدمة المنزلية والقضاء عليه الحيلولة دون ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦أغسطس  /آب هولندا
جنوب الصحراء الواقعة لتعليم والتدریب في أفریقيا من خالل ا

 وأفریقيا الناطقة بالفرنسية

RAF/04/56/NET 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٨مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٤ 

مج بناء القدرات واألبحاث وبرنا ةالمباشر نموذجية الاإلجراءات
هم فيروس  األطفال الذین یتّمللحيلولة دون عملوالربط الشبكي 

اإلیدز والصبيان والبنات المصابين  /نقص المناعة البشریة
 بالفيروس

RAF/04/57/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٧ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
٢٠٠٤ 

غرب أفریقيا العمل في  في الستغاللهم باألطفال االتجارمكافحة 
 )INT/01/P04/USAمشروع جامع ) (IIcالمرحلة (ووسطها 

RAF/04/58/USA 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

أآتوبر  /تشرین األول فرنسا
٢٠٠٦ 

 /انيتشرین الث
 ٢٠٠٥نوفمبر 

 RAF/05/07/FRA معولمأدوات لسوق العمل ال: معایير العمل الدولية والعولمة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول وزارة الخارجية
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

 البلدان الناطقة باللغة مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال في
  في أفریقياالبرتغالية

RAF/05/10/BRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

أآتوبر  /تشرین األول المملكة المتحدة
٢٠٠٦ 

 RAF/05/50/UKM فریقياألبحث أساسي لمرفق تعاوني  ٢٠٠٥أبریل  /نيسان

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  یقياإقليم أفر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول المملكة المتحدة
٢٠٠٦ 

في أفریقيا  االستثمارات الكثيفة العمالة - Africa ASIST برنامج ٢٠٠٥ یوليه /تموز
مشروع جامع ) (RAF/01/04/UKM مربوط بالمشروع(

INT/00/M28/UKM( 

RAF/05/55/UKM 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

 /تشرین الثاني ٢٠٠٧مارس  /آذار السوید
 ٢٠٠٥نوفمبر 

 RAF/05/56/SID  تغطية الضمان االجتماعي في غانا والسنغال توسيع نطاق

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 العملاألساسية في 

 RAF/05/57/SID مكافحة العمل الجبري والتمييز في أفریقيا ٢٠٠٦فبرایر  /شباط ٢٠٠٧مارس  /آذار السوید

دیسمبر  /آانون األول السوید تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
٢٠٠٩ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

المة والصحة تعزیز األحكام القانونية والسياسية وتحسين الس
 المهنيتين 

RAF/05/59/SID 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر /آانون األول السوید
٢٠٠٩ 

ینایر /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

في  المحلية تعبئة التعاونيات والمنظمات القائمة على المجتمعات
 یدزاإل /مكافحة فيروس نقص المناعة البشریة

RAF/05/60/SID 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٩ 

ینایر /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

اإلیدز  / للوقایة من فيروس نقص المناعة البشریةة مبتكراتإجراء
 والحد من آثاره في عالم العمل

RAF/05/61/SID 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  یقياإقليم أفر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 RAF/05/62/SID بناء تفاهم سياسي مشترك على المستوى القطري ٢٠٠٦فبرایر  /شباط ٢٠٠٧مارس  /آذار السوید

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ت المتوسطة نشآ المنميةالحد من الفقر من خالل المهارات وت ٢٠٠٦فبرایر  /شباط ٢٠٠٧مارس  /آذار السوید
 والصغيرة

RAF/05/63/SID 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

منتج من خالل سياسات االستثمار  فرص عمل الئق واستحداث ٢٠٠٦فبرایر  /شباط ٢٠٠٧مارس  /آذار السوید
 والممارسات القائمة على الموارد المحلية للبنية التحتية

RAF/05/64/SID 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٧ یوليه /تموز فرنسا
٢٠٠٦ 

ة في بلدان منطقة  الضمانات الصحيقامةدعم بناء إطار إقليمي إل
  لغرب أفریقيااالتحاد االقتصادي والنقدي

RAF/06/01/FRA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٩ 

 /تشرین الثاني
 ٢٠٠٦نوفمبر 

المساهمة في القضاء على عمل األطفال في أفریقيا الناطقة 
 فرنسيةبال

RAF/06/06/FRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

أآتوبر  /تشرین األول ٢٠٠٧ یوليه /تموز لكسمبرغ
٢٠٠٦ 

من الناشطين تعزیز قدرات أصحاب المشاریع الصغيرة 
 والمحتملين في غرب أفریقيا

RAF/06/07/LUX 

زیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق تع إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

 

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٩ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٦ 

 PAMODEC - II( RAF/06/08/FRA(مشاریع دعم تطبيق اإلعالن 
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49  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 RAF/94/08/ITA تنمية المنشآت البالغة الصغر ١٩٩٤أغسطس  /آب ٢٠٠٥ارس م /آذار إیطاليا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إقليم أفریقيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٥مارس  /آذار النرویج
١٩٩٦ 

 SMEC – PA( RAF/95/07/NOR (برنامج دعم النظم المالية للتعاونيات والتأمينات

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار البرتغال تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
١٩٩٧ 

PRODIAL -الحوار االجتماعي في البلدان األفریقية التي  تعزیز 
 تعتبر البرتغالية لغتها الرسمية 

RAF/97/08/POR 

والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٧ 

ینایر /آانون الثاني
١٩٩٧ 

 اإلسهام الفرنسي في أنشطة أفریقيا الناطقة –اإلسهام الرئيسي 
 بالفرنسية

RAF/97/09/050 

نایر ی /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار بلجيكا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي إقليم أفریقيا
١٩٩٨ 

  الحوار االجتماعي في أفریقيا الناطقة بالفرنسيةعزیزت
)PRODIAF( 

RAF/97/14/BEL 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٣ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠١ 

 RAF/98/15/USA فال الجنود األطعنير لعقد مؤتمر دولي حضالت

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  إقليم أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٢ 

مشروع جامع  (I المرحلة -  باألطفال في أفریقيااالتجارمكافحة  ١٩٩٩أغسطس  /آب
INT/95/M05/USA ( 

RAF/99/05/050 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  ياإقليم أفریق
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 RAF/99/06/NOR المساواة بين الجنسين في التعاونيات ٢٠٠٠أبریل  /نيسان ٢٠٠٥مارس  /آذار النرویج

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  إقليم أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

صندوق األمم المتحدة 
 الدولية للشراآات

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٩ 

النهوض بدور المرأة في تحسين الحصول على الرعایة الصحية 
  األساسية واإلنجابية الجيدة

RAF/99/13/UNF 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أنغوال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦ یوليه /تموز
٢٠٠٥ 

 ANG/40/754/34 تقييم قطاع التدریب المهني في أنغوال

برنامج األمم المتحدة  تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي بنن
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٤ 

ینایر /آانون الثاني
٢٠٠١ 

 BEN/01/002/01  اإلدارة الرشيدةعزیزتلبرنامج دعم 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  بنن
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

اإلیدز  /یعالج مسألة فيروس نقص المناعة البشریةثقيفي برنامج ت ٢٠٠٣ یوليه /تموز
 في مكان العمل في بنن

BEN/03/50/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  بنن
 سية في العملاألسا

ینایر  /آانون الثاني بلجيكا
٢٠٠٥ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٧ 

 BEN/97/02/061 المساهمة في تحسين ظروف األطفال العاملين في بنن

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  بنن
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٦ 

 /تشرین الثاني
 ١٩٩٩نوفمبر 

 BEN/99/10/050  في بنن عمل األطفالإلغاءمة في المساه

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  بوتسوانا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر /آانون األول حكومة بوتسوانا
٢٠٠٦ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٥ 

 BOT/05/02/BOT  لدائرة الطرقات الرصدتقدیم الدعم في مجال المشورة و

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  انابوتسو
 وفعاليتها للجميع

أآتوبر  /تشرین األول ٢٠٠٦مارس  /آذار حكومة بوتسوانا
١٩٩٥ 

 BOT/95/02/BOT إعادة نظر شاملة في الحمایة االجتماعية في بوتسوانا 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  بوتسوانا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦ یونيه /حزیران ومة بوتسواناحك
٢٠٠٢ 

  لدائرة الطرقات رصدتقدیم الدعم في مجال المشورة وال
 في مجالي الصيانة اليد العاملةتطبيق األساليب القائمة على 

 والبناء

BOT/99/01/BOT 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  بورآينا فاسو
 ئقينللمرأة والرجل عمًال ودخًال ال

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 BKF/00/001/01 االقتصادیةبرنامج دعم لتعزیز اإلدارة  ٢٠٠١ یوليه/تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  بورآينا فاسو
 وفعاليتها للجميع

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٧مارس  /آذار فرنسا
٢٠٠٢ 

ألصحاب المشاریع بالغة غيرة جدًا ترویج نظام التأمينات الص
 )INT/00/M03/FRAملف جامع (الصغر في بورآينا فاسو 

BKF/00/51/FRA 

دیسمبر  /آانون األول فرنسا تكامل السياسات بورآينا فاسو
٢٠٠٦ 

 /تشرین الثاني
 ٢٠٠٤نوفمبر 

مشروع رائد لتقييم السياسات االقتصادیة واالجتماعية في بورآينا 
 فاسو

BKF/04/01/FRA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  بورآينا فاسو
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
٢٠٠٣ 

 BKF/04/50/USA  بهماالتجارتم  طفًال ٧٠إعادة تأهيل 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  بورآينا فاسو
 وفعاليتها للجميع

 في الوالیات المتحدة العمل إدارة مشترك بين ثقيفيبرنامج ت ٢٠٠٥مایو  /أیار ٢٠٠٨مارس /آذار الیات المتحدةالو
اإلیدز  /ومنظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشریة

  استجابة سریعة في بورآينا فاسو- في مكان العمل

BKF/04/51/USA 

 والمبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير بورآينا فاسو
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٧ 

 BKF/97/01/062  عمل األطفالبشأنإعداد خطة عمل 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  بورآينا فاسو
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٦ 

ایر ین /آانون الثاني
١٩٩٩ 

 BKF/99/01/050 القضاء على عمل األطفال في بورآينا فاسواإلسهام في 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  بوروندي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٤ 

 BDI/31/671/01  جدًا في بورونديةصغير الت التمویال مجالتعزیز القدرات في

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  الكاميرون
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٣ 

 CMR/04/50/USA  باألطفال في الكاميروناالتجارمكافحة 

تماعية تعزیز نطاق تغطية الحمایة االج الكاميرون
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٧ 

اإلیدز في / بشأن فيروس نقص المناعة البشریةثقيفيبرنامج ت ٢٠٠٥مارس  /آذار
 )INT/04/20/USA(مكان العمل في الكاميرون 

CMR/04/51/USA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الكاميرون
 خًال الئقينللمرأة والرجل عمًال ود

دیسمبر  /آانون األول الكاميرون
٢٠٠٧ 

أآتوبر  /تشرین األول
٢٠٠٥ 

 CMR/05/01/CMR  العمالةةكثيفتقنيات الالمشروع رائد لصيانة الطرقات الریفية ب

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الكاميرون
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

مصرف التنمية 
 األفریقي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 CMR/06/01/BAD لنمو في الكاميرون الراميات لتحقيق ا المشاریعاتتقييم لمنظم ٢٠٠٦مارس  /آذار

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الكاميرون
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

سبتمبر  /أیلول ٢٠١٠أبریل  /نيسان الكاميرون
٢٠٠٦ 

الجزء  –) PADY (ديمشروع صرف المياه الصحي في یاون
 آثيف العمالة

CMR/06/02/CMR 

جمهوریة أفریقيا 
 الوسطى

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية 
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٠ 

 CAF/00/006/01 ) الفقرمكافحةدعم برنامج ( جدًا ة الصغيرتالتمویال

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  تشاد
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٢ 

 الوطني لتعزیز رابطات القاعدة ذات برنامجللمساعدة مؤقتة 
 )ABVE(التوجه االقتصادي 

CHD/02/001/01 
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51  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  جزر القمر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 ألمم المتحدةابرنامج 
 اإلنمائي

نوفمبر /تشرین الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٩ 

الهيكل األساسي الداعم الستحداث المنشآت الصغيرة دعم 
  والمتوسطة وتنميتها

COI/99/001/01 

ي تضمن إیجاد المزید من الفرص الت الكونغو
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار البنك الدولي
٢٠٠٢ 

 األساسية إصالح الهياآل برنامج الطوارئ إلعادة - الكونغو
 ) PURIVC-2( معيشة السكان ظروفوتحسين 

PRC/02/01/IDA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الكونغو
 ودخًال الئقينللمرأة والرجل عمًال 

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 PRC/43/563/11 صياغة السياسة التعاونية ٢٠٠٥أبریل  /نيسان ٢٠٠٦ یونيه /حزیران

برنامج األمم المتحدة  تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي آوت دیفوار
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٠ 

 IVC/00/004/01 إلدارة الرشيدةلبرنامج مساعدة 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آوت دیفوار
 األساسية في العمل

مفوضية األمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٤ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٣ 

السيما في مناطق استقبال ودراسة بشأن استغالل األطفال، 
  والالجئينمهجرینال

IVC/03/01/HCR 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آوت دیفوار
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٧سبتمبر  /أیلول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

 باألطفال وهيئاتها االتجارتعزیز اللجنة الوطنية لمكافحة لبرنامج 
 في آوت دیفوار مستهدفتين في منطقتين 

IVC/06/01/USA 

ریة جمهو
الكونغو 

 الدیمقراطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار البنك الدولي
٢٠٠٠ 

لتسریح منحة من صندوق ما بعد الصراعات إلعداد مشروع ل
 التأهيلوإعادة 

DRC/00/01/IBR 

جمهوریة 
الكونغو 

 الدیمقراطية

زید من الفرص التي تضمن إیجاد الم
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

حكومة جمهوریة 
 الكونغو الدیمقراطية

 برنامج دعم إعادة اإلدماج االقتصادي المستدیم للمسرحين ٢٠٠٦ یوليه /تموز ٢٠٠٧ یوليه /تموز
)ARED( 

DRC/06/01/DRC 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  شرق إفریقيا
 ا للجميعوفعاليته

منظمة البلدان 
 المصدرة للنفط

 /برامج وسياسات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشریة: آينيا ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٨أبریل  /نيسان
 اإلیدز في مكان العمل

KEN/06/50/OPE 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  شرق إفریقيا
 وفعاليتها للجميع

منظمة البلدان 
 المصدرة للنفط

 /برامج وسياسات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشریة: مدغشقر ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٨أبریل  /نيسان
 اإلیدز في مكان العمل

MAG/06/50/OPE 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  شرق إفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول مؤسسة فورد
٢٠٠٦ 

 RAF/05/03/FOR القات العمل والحقوق في شرق أفریقياتعزیز ع ٢٠٠٥ یوليه /تموز

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مصر
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٧مارس  /آذار إیطاليا
٢٠٠٠ 

 EGY/00/09/050 أنشطة في مصر

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مصر
 نللمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقي

صندوق األمم المتحدة 
 لألنشطة السكانية

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٥ 

صندوق ( إلى العمل ةالمدرس االنتقال من عندراسة استقصائية 
 )األمم المتحدة لألنشطة السكانية

EGY/05/01/FPA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مصر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 األلمانية التعاونية
 سنومؤسسة رایفای

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٦ 

 EGY/06/01/DGR تقييم حرآة التعاونيات في مصر 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مصر
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الدانمرك
٢٠٠٤ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٨ 

 DANIDA( EGY/97/01/050(اء على عمل األطفال البرنامج الوطني للقض

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مصر
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦ یونيه /حزیران النرویج
١٩٩٨ 

 EGY/98/09/031 ن والمربّيالمعلمينتعبئة 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  إریتریا
  الئقينللمرأة والرجل عمًال ودخًال

مفوضية األمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٤ 

خبرة منظمة العمل في إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون  عملية اریتریا التي تقوم بهالدعم 

  الالجئين

ERI/04/01/HCR 

المبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير و اأثيوبي
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار إیطاليا
٢٠٠٠ 

 ETH/00/09/050 أنشطة تحضيریة في أثيوبيا

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أثيوبيا
 وفعاليتها للجميع

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٧مارس  /آذار فرنسا
٢٠٠٢ 

ملف شامل (عية للنساء في أثيوبيا  الحمایة االجتما نطاقتوسيع
INT/00/M03/FRA( 

ETH/00/51/FRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أثيوبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول البنك الدولي
٢٠٠٦ 

اإلشراف على بناء الطریق الریفي في منطقة تيغري التابع  ٢٠٠٣مارس  /آذار
 نة المنتظملمشروع الصيا

ETH/02/01/IDA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أثيوبيا
 وفعاليتها للجميع

ة بشأن الوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة ثقيفيبرامج ت ٢٠٠٤مایو  /أیار ٢٠٠٧أبریل  /نيسان الوالیات المتحدة
ملف شامل (اإلیدز في مكان العمل في أثيوبيا 

INT/03/M19/USA( 

ETH/03/50/USA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أثيوبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج الخليج العربي 
لدعم منظمات األمم 

 المتحدة اإلنمائية

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٥ 

 ETH/04/01/AGF المنظم الحد من العجز في العمل الالئق في االقتصاد غير

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أثيوبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج الخليج العربي 
لدعم منظمات األمم 

 المتحدة اإلنمائية

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٧ 

التمكين االقتصادي للنساء والشباب من خالل التعاونيات في  ٢٠٠٦أغسطس  /آب
 أثيوبيا

ETH/06/01/AGF 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  وبياأثي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

IRL/DCI أآتوبر  /تشرین األول ٢٠٠٧سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٦ 

 ETH/06/02/IRL  المشاریع اتمنظمالنساء تطویر قواعد االنتساب إلى نقابات 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  غابون
 وفعاليتها للجميع

 عادة تأهيل الصندوق الوطني للضمان االجتماعيبرنامج دعم إل ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٠٠٥مارس  /آذار نك الدوليالب
)CNSS( 

GAB//00/02/IBR 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  غامبيا
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 GAM/00/002/01 اد االجتماعي واالقتصادي في غامبيامكافحة االستبع ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٠٠٦مارس  /آذار

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  غامبيا
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 GAM/35/562/11 مكافحة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي ٢٠٠٥مارس  /آذار

لحمایة االجتماعية تعزیز نطاق تغطية ا غانا
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول هولندا
٢٠٠٤ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

الملف (الحمایة االجتماعية لمجتمعات القطاع غير المنظم في غانا 
 )INT/02/M04/NETالشامل 

GHA/02/50/NET 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  غانا
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول ت المتحدةالوالیا
٢٠٠٦ 

االیدز في / بشأن فيروس نقص المناعة البشریةثقيفيبرنامج ت ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 مكان العمل في غانا

GHA/03/50/USA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  غانا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 GHA/04/50/NET  الخروج من الفقر- غانا ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦سبتمبر  /أیلول هولندا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  غانا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٩ینایر /آانون الثاني الوالیات المتحدة
٢٠٠٤ 

 القضاء على بشأنبرنامج دعم للبرنامج الوطني المحدود زمنيًا 
 أسوأ أشكال عمل األطفال في غانا

GHA/04/51/USA 
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53  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  غامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

أآتوبر  /تشرین األول المملكة المتحدة
٢٠٠٧ 

 /تشرین الثاني
 ٢٠٠٦نوفمبر 

دعم ) " غانا-إدارة التنمية الدولية (صندوق المبادرة االستراتيجية 
 "لفقراء في غاناااعتماد سياسات المرآزیة لمناصرة 

GHA/06/MO2/UKM 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  غانا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٥سبتمبر  /أیلول الوالیات المتحدة
٢٠٠٠ 

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة 
SIMPOC في غانا 

GHA/99/05/050 

حقوق تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ وال غانا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٠ 

دراسة استقصائية نموذجية لعمل األطفال وقاعدة بيانات معنية 
 بالتنمية

GHA/99/05/051 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  غانا
 األساسية في العمل

 GHA/99/05/060 برنامج وطني للقضاء على عمل األطفال في غانا ١٩٩٩أغسطس  /آب ٢٠٠ ٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  غينيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 GUI/02/006/01 دعم تطبيق استراتيجية الحد من الفقر ٢٠٠٣مایو  /أیار ٢٠٠٦مارس  /آذار

برنامج األمم المتحدة  تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي يا بيساوغين
 اإلنمائي

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٠ 

 GBS/00/002/01 دعم تعزیز القدرات

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آينيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول ألمانيا
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٦ 

 KEN/00/11/150 برامج قطریة في آينيا

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي آينيا
٢٠٠١ 

 KEN/01/50/USA إصالح قانون العمل في آينيا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آينيا
 لاألساسية في العم

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٨ابریل  /نيسان ألمانيا
١٩٩٦ 

 KEN/02/11/GER التنسيق الوطني: آينيا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  آينيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

من خالل االستثمارات في  استحداث أآبر قدر من فرص العمل ٢٠٠٤فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار
 القطاع العام

KEN/03/013/01 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آينيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٨سبتمبر  /أیلول الوالیات المتحدة
٢٠٠٤ 

لقضاء على أسوأ لبرنامج دعم للبرنامج الوطني المحدود زمنيًا 
 أشكال عمل األطفال في آينيا

KEN/04/50/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آينيا
 األساسية في العمل

 بشأنمساهمة أساسية في برنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة  ١٩٩٨أبریل  /نيسان ٢٠٠٦مارس  /آذار آندا
 اليد العاملة في بشأندراسة استقصائية  - SIMPOC عمل األطفال

 آينيا

KEN/98/05/081 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  ياآين
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار النرویج
١٩٩٨ 

 KEN/98/09/032  والمنظماتحرآة المعلمين والتعليم

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  آينيا
 األساسية في العمل

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦ر سبتمب /أیلول
١٩٩٩ 

 KEN/99/300/01  المستدامةوسبل العيشالعمالة 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  ليسوتو
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

متطوعو األمم المتحدة 
  المقر الرئيسي-

في مازیرو لتحسين المناطق الحضریة برنامج آثيف العمالة  ٢٠٠٢ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار
 )متطوعو األمم المتحدة(

LES/02/01/UNV 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  ليسوتو
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

IRL/DCI دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 توجيهية وفقًا لمعایير الهندسة المالئمة للطرقات وضع مبادئ ٢٠٠٣أغسطس  /آب
  العاملةاليدمنخفضة الحجم والقائمة على 

 

LES/03/01/LES 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

 ةالجماهيری
 العربية الليبية

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية 
 وفعاليتها للجميع

الجماهيریة العربية 
 الليبية

 LIB/85/01/LIB مشروع الضمان االجتماعي ١٩٨٥مایو  /أیار ٢٠٠٧ یونيه /حزیران

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 ل عمًال ودخًال الئقينللمرأة والرج

دیسمبر  /آانون األول النرویج
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٠ 

 MAG/00/01/NAD ٢٠٠٣-٢٠٠٢ للفترة طرقات آثيف العمالةمشروع 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /األولآانون  النرویج
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠١ 

أشغال آثيفة  – )EPL وEPP( المدارس االبتدائية إعمارإعادة 
  مباٍن-العمالة 

MAG/00/02/NAD 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  مدغشقر
 وفعاليتها للجميع

 )APIFM(برنامج دعم لترویج وتطویر مؤسسات التأمين المالية  ٢٠٠٢فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار ألمانيا
 في مدغشقر

MAG/00/05/FRG 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  مدغشقر
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
المعني بفيروس نقص 

 االیدز/المناعة البشریة

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠١ 

ألمم ا اتفاق بين برنامج رسالة(تعبئة مكان العمل لمكافحة االیدز 
االیدز ومنظمة  /عني بفيروس نقص المناعة البشریةالمتحدة الم

 )العمل الدولية

MAG/01/01/UNA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار البنك الدولي
٢٠٠٢ 

 MAG/01/04/MAG  للمشغلين المحليينآثيف العمالةبرنامج التدریب 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /األولآانون  النرویج
٢٠٠٦ 

 /تشرین الثاني
 ٢٠٠٢نوفمبر 

 MAG/02/01/NAD  آثيف العمالةللمناطق الحضریةبرنامج 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول رنساف
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٣ 

الملف الشامل (مكافحة العمل الجبري في مدغشقر 
INT/02/M39/FRA( 

MAG/02/50/FRA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول النرویج
٢٠٠٧ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 MAG/03/02/NAD ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  مباٍن –أشغال آثيفة العمالة 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 دیسمبر /آانون األول النرویج
٢٠٠٦ 

 Fort Dauphin MAG/03/03/NAD الهياآل األساسية المجاورة،-أشغال آثيفة العمالة  ٢٠٠٤أبریل  /نيسان

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٨ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٤ 

 القضاء على بشأنبرنامج دعم للبرنامج الوطني المحدود زمنيًا 
 أسوأ أشكال عمل األطفال في مدغشقر

MAG/04/50/USA 

زید من الفرص التي تضمن إیجاد الم مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول النرویج
٢٠٠٧ 

أآتوبر  /تشرین األول
٢٠٠٥ 

 MAG/05/01/NOR ٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفترة  مباٍن-أشغال آثيفة العمالة 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر  /آانون الثاني غشقرحكومة مد
٢٠٠٧ 

 MENRS/BIT MAG/05/02/MAGالمشروع  -بناء مدارس ابتدائية في مدغشقر  ٢٠٠٦أبریل  /نيسان

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  رقمدغش
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٩ یونيه /حزیران النرویج
٢٠٠٦ 

 MAG/06/01/NOR ٢٠٠٩-٢٠٠٦للفترة  قرویة، -ة أشغال آثيفة العمال

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 MAG/45/494/99 لو العمالة والدخعزیزت ٢٠٠٦أبریل  /نيسان ٢٠٠٧مارس  /آذار

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مدغشقر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /األولآانون  النرویج
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٥ 

تكنولوجيا بناء الطرقات القائمة على اليد العاملة في نطاق توسيع 
 مدغشقر

MAG/94/02/NAD 
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55  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

 MAG/98/01/060 تحسين وضع األطفال ١٩٩٨أغسطس  /آب ٢٠٠٦ نيهیو /حزیران فرنسا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

 MAG/98/01/061  طفًال٢٥٠ لصالح األنشطة ١٩٩٨أغسطس /آب ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
  العملاألساسية في

 MAG/98/01/062 النصح لهم طفًال واالستماع وإسداء ١٥٠استقبال  ١٩٩٨أغسطس  /آب ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

 MAG/98/01/064 وضع األطفال العاملين في مدغشقرتحسين  ١٩٩٨أغسطس  /آب ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مدغشقر
 األساسية في العمل

 MAG/98/01/065 وضع األطفال العاملين في مدغشقرتحسين  ١٩٩٨أغسطس  /آب ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالوي
 األساسية في العمل

برنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة بشأن عمل األطفال  ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
SIMPOCفي مالوي  

MLW/01/50/USA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  مالوي
 وفعاليتها للجميع

 /عة البشریة بشأن الوقایة من فيروس نقص المناثقيفيبرنامج ت ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٠٠٨ یونيه /حزیران الوالیات المتحدة
 )INT/04/20/USA(اإلیدز في مكان العمل في مالوي 

MLW/04/50/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالوي
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٨  سبتمبر/أیلول الوالیات المتحدة
٢٠٠٥ 

 MLW/05/50/USA برنامج قطري لمكافحة عمل األطفال في مالوي

ز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق تعزی مالي
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦ یونيه /حزیران فرنسا
٢٠٠١ 

 IIالمرحلتان (المساهمة في القضاء على عمل األطفال في مالي 
 )INT/00/P33/FRAمشروع جامع  (- )IIIو

MLI/00/51/FRA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  مالي
 ليتها للجميعوفعا

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس /آذار هولندا
٢٠٠٢ 

شمل المستبعدین يتغطية الضمان االجتماعي لنطاق توسيع 
 )INT/02/M71/NETالمشروع الجامع الفرعي هو (والفقراء 

MLI/02/50/NET 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مالي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

مم المتحدة برنامج األ
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٧ 

مشروع المساعدة التقنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لعمالة الشباب  ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 بهدف الحد من الفقر

MLI/03/008/01 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مالي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /ن األولآانو ٢٠٠٦مارس  /آذار النرویج
٢٠٠٣ 

 MLI/03/02/NAD نرعيازم غابات محيط آيتا من جانب منظمات التطویر

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مالي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر /آانون األول لكسمبرغ
٢٠٠٧ 

 MLI/04/02/LUX  الشباب في ماليةلاعمب النهوضدعم مؤسسي وتشغيلي لوآالة  ٢٠٠٥أبریل /نيسان

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالي
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠١٠سبتمبر  /أیلول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

 MLI/06/50/USA تقدیم الدعم إلعداد برنامج محدد زمنيًا لمالي

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالي
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار نسافر
١٩٩٨ 

 MLI/98/01/050 تحسين وضع األطفال العاملين في مالي

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالي
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا
١٩٩٨ 

 MLI/98/01/056 المنازلخدمة  في العامالتمرآز استقبال للفتيات 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالي
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا
١٩٩٨ 

 MLI/98/01/057  في الفنادقعامالتالفتيات الصغيرات ال
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تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  مالي
 األساسية في العمل

ینایر  /نون الثانيآا ٢٠٠٦مارس  /آذار فرنسا
١٩٩٨ 

 MLI/98/01/058  في األریاف في موبتيعامالتالفتيات ال

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  مالي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 یونيه/حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار النرویج
١٩٩٨ 

 MLI/98/01/NOR نرعيازم غابات محيط آيتا من جانب منظمات الطویرت

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  نياموریتا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 CSLP( MAU/03/002/01 (تطبيق اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقرلمشروع دعم  ٢٠٠٣أغسطس /آب ٢٠٠٦سبتمبر /أیلول

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  موریتانيا
 رجل عمًال ودخًال الئقينللمرأة وال

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر /األولآانون 
٢٠٠٨ 

ینایر /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

 MAU/49/575/01/99 الصغربالغة ت الصغيرة ونشآبرنامج وطني متكامل لدعم الم

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  موریشيوس
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس /آذار
٢٠٠٢ 

 MAR/01/003/01  ودرجزرمكافحة االستبعاد في 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  المغرب
 األساسية في العمل

دیسمبر /األولآانون  فرنسا
٢٠٠٧ 

 MOR/00/51/FRA المساهمة في القضاء على عمل األطفال في المغرب ٢٠٠٠أبریل /نيسان

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  المغرب
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر /األولآانون  إیطاليا
٢٠٠٥ 

ینایر /آانون الثاني
٢٠٠١ 

 سطات في بلدتي بالغة الصغر الصغيرة والتنمية المنشآت
 II، المرحلة )المغرب(والجدیدة 

MOR/01/01/ITA 

دیسمبر /األولآانون  الوالیات المتحدة ثي والحوار االجتماعيتعزیز الهيكل الثال المغرب
٢٠٠٧ 

 I MOR/01/50/USA المرحلة –تعزیز العالقات الصناعية في المغرب  ٢٠٠١أغسطس /آب

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  المغرب
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس /آذار بلجيكا
٢٠٠٣ 

 INT/01/M30/FLA( MOR/03/01/FLA( النساء لدى تنظيم المشاریع تنمية روح

دیسمبر /آانون األول الوالیات المتحدة تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي المغرب
٢٠٠٧ 

 MOR/03/02/USA تعزیز قدرة وزارة العمل المغربية ٢٠٠٣سبتمبر /أیلول

ئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير والمباد المغرب
 األساسية في العمل

دیسمبر /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٧ 

 MOR/03/50/USA مكافحة عمل األطفال في المغرب ٢٠٠٣سبتمبر /أیلول

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  المغرب
 األساسية في العمل

دیسمبر /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٨ 

 في البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال مساهمة بلجيكا ٢٠٠٤ابریل /نيسان
 )INT/00/P23/BELمتابعة (

MOR/04/50/BEL 

تحسين القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملبوسات من خالل  ٢٠٠٥ یوليه/تموز ٢٠٠٧ یونيه/حزیران إسبانيا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي المغرب
 تعزیز العمل الالئق

MOR/05/01/SPA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  موزامبيق
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 MOZ/01/02/SID اليد العاملةمساعدة إداریة لبرنامج الطرقات الثالثي القائم على  ٢٠٠١مایو /أیار ٢٠٠٦مارس /آذار السوید

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  موزامبيق
 ًال الئقينللمرأة والرجل عمًال ودخ

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٢ 

 MOZ/02/005/01 ة الصغيرتمشروع أولي لبناء القدرات في مجال التمویال

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  موزامبيق
 وفعاليتها للجميع

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

 MOZ/05/01/IDO  المستدامةسبل العيشتطویر القطاع الخاص ولبرنامج دعم  ٢٠٠٥ابریل /نيسان ٢٠٠٦س مار /آذار
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 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  موزامبيق
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

ینایر  /آانون الثاني ألمانيا
٢٠٠٧ 

صغيرة للتعليم غير تنفيذ ورصد دورة إلدارة قطاعات األعمال ال ٢٠٠٥ یوليه /تموز
 النظامي

MOZ/05/02/GTZ 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  موزامبيق
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٢ 

 MOZ/96/013/01 لبرنامج الطرقات الثالثي القائم على اليد العاملةمساعدة إداریة 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  موزامبيق
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٦ 

دور الشبكات : المسار الرئيسيإدماج التمویل الصغير في  ٢٠٠٥مارس  /آذار
 والمصارف المرآزیة

RAF/04/04/FLA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  بياينام
  للجميعوفعاليتها

 NAM/01/01/NAM  لجنة الضمان االجتماعيزمة، المعتةالوطنيللخطة آتواري اتقييم  ٢٠٠١مایو  /أیار ٢٠٠٦مارس  /آذار اناميبيحكومة 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  بياينام
 األساسية في العمل

 NAM/99/25/031 عمل األطفال بشأندراسة استقصائية  ١٩٩٩فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار السوید

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  النيجر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 NER/00/01/EEC برنامج التدریب المهني والتقني: NIGETECH 2 ٢٠٠٠ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار األوروبياالتحاد 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  النيجر
 تها للجميعوفعالي

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٧ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٠ 

 NER/00/51/FRA عمل األطفال في النيجر

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  النيجر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 SYRENE NER/03/01/EEC -ن للحرفيي الصغيرة نشآتالنظم الریفية والم ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٢٠٠٦أغسطس  /آب األوروبياالتحاد 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  النيجر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول االتحاد األوروبي
٢٠٠٧ 

 NER/05/01/EEC  في النيجرلمذة المهنيةبرنامج دعم للتدریب المهني المتواصل والت ٢٠٠٥ یوليه /تموز

ن الفرص التي تضمن إیجاد المزید م النيجر
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٨ 

 NER/97/001/01  القطاع الخاصلتعزیزوثيقة دعم لإلدارة الرشيدة و

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  نيجيریا
 األساسية في العمل

 /تشرین الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار ات المتحدةالوالی
 ٢٠٠٠نوفمبر 

المرحلة ( المبادئ والحقوق األساسية في العمل في نيجيریا عزیزت
I( 

NIR/00/50/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  نيجيریا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٣ 

المرحلة (مبادئ والحقوق األساسية في العمل في نيجيریا  العزیزت
II( 

NIR/03/50/USA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  نيجيریا
 وفعاليتها للجميع

DTF/NIR/NSTIF دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٧ 

 NIR/05/01/NIR  لنيجيریاآتواري للخصوم، صندوق التأمين االجتماعياتقييم  ٢٠٠٥ابریل  /نيسان

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  نيجيریا
 األساسية في العمل

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة  ١٩٩٩ یوليه /تموز ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
SIMPOC في نيجيریا 

NIR/99/05/050 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  نيجيریا
 اسية في العملاألس

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة  ١٩٩٩ یوليه /تموز ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
SIMPOC في نيجيریا 

NIR/99/05/051 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  نيجيریا
 األساسية في العمل

ینایر  /لثانيآانون ا ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٠ 

 NIR/99/05/060 البرنامج الوطني للقضاء على عمل األطفال في نيجيریا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  رواندا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول حكومة رواندا
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٤ 

محلية آثيفة  برنامج التنمية البشأنصياغة دليل اإلجراءات 
 PDL-HIMO: العمالة

RWA/04/01/RWA 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  رواندا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول آندا
٢٠٠٦ 

بتقنيات آثافة اليد دراسة جدوى بشأن استحداث مرآز تدریب  ٢٠٠٥مارس  /آذار
 برنامج التنمية المحليةمردود  ودعم تصميم إطار لمتابعة العاملة

PDL-HIMO 

RWA/05/01/CAN 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  منطقة الساحل
 وفعاليتها للجميع

منظمة الدول المنتجة 
 للنفط

سياسات وبرامج تتعلق بفيروس : غينيا وغينيا بيساو والسنغال ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٨أبریل  /نيسان
  في مكان العملاالیدز /نقص المناعة البشریة

RAF/06/51/OPE 

 تومي وسا
 وبرنسيب

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

مصرف التنمية 
 األفریقي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠١ 

 العمل الدولي ومصرف التنمية كتببرنامج مساعدة مشترك بين م
  ساو تومي وبرنسيب- كافحة الفقر بشأن ماألفریقي

STP/99/01/FAD 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  السنغال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 في يائيةمكافحة الفقر في المناطق المجاورة للصناعات الكيم ٢٠٠٢أغسطس  /آب
 )ICS (السنغال

SEN/01/007/01 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  السنغال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول لكسمبرغ
٢٠٠٦ 

  لدعم برامج الطرقات الریفية  HIMOالعمالة آثيفمشروع  ٢٠٠١ یوليه /تموز
 ٢٠٠٤-٢٠٠١للفترة 

SEN/01/01/LUX 

دیسمبر  /آانون األول فرنسا والحوار االجتماعيتعزیز الهيكل الثالثي  السنغال
٢٠٠٥ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٢ 

 SEN/02/02/FRA لمفاوضة الجماعية في السنغالواتعزیز الحریة النقابية 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  لالسنغا
 األساسية في العمل

دیسمبر /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٧ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٣ 

 SEN/03/50/USA البرنامج المحدد زمنيًا في السنغال

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  السنغال
 وفعاليتها للجميع

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦سبتمبر  /أیلول المملكة المتحدة
٢٠٠٦ 

 الحمایة االجتماعية إعاناتتقييم أثر الفقر لمجموعة أساسية من 
 لبلد ذي مدخول منخفض

SEN/05/01/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  السنغال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٨أغسطس  /آب حكومة السنغال
٢٠٠٦ 

 II SEN/06/01/SEN المرحلة – PROMER  تنظيم المشاریع في الریف روحزتعزی

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  سيراليون
 ها للجميعوفعاليت

: االیدز في عالم العمل /مكافحة فيروس نقص المناعة البشریة ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٠٠٦ یوليه /تموز المملكة المتحدة
 استجابة ثالثية

SIL/05/50/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول إیطاليا
٢٠٠٦ 

 /ن الثانيتشری
 ٢٠٠١نوفمبر 

 ودعم واستحداث فرص العمل االنتعاش االقتصادي تعزیز
 الالمرآزیة في الصومال

SOM/01/01/ITA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول إیطاليا
٢٠٠٦ 

 ودعم واستحداث فرص العمل  االنتعاش االقتصاديتعزیز ٢٠٠٣ یوليه /تموز
 )المرحلة الثانية( الالمرآزیة في الصومال 

SOM/03/01/ITA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦مارس  /آذار الدانمرك
٢٠٠٣ 

 SOM/03/03/DAN التدریب في قطاع الطرقات في شمال الصومال

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

لدعم  ٢٠٠٥-٢٠٠٣برنامج العمالة القائم على المجتمع المحلي  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٠٠٦مارس  /آذار األوروبياالتحاد 
 األمن الغذائي 

SOM/03/05/EEC 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 رأة والرجل عمًال ودخًال الئقينللم

برنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشریة

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٨ یوليه /تموز
٢٠٠٥ 

الشراآة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم مشاریع إدارة 
 النفایات بموجب برنامج التنمية الحضریة في الصومال

SOM/05/01/HAB 

لتي تضمن إیجاد المزید من الفرص ا الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٧مارس  /آذار األوروبياالتحاد 
٢٠٠٥ 

 آثيف العمالة للمجتمع المحلي في الهيكل األساسيبرنامج 
 الصومال

SOM/05/02/EEC 
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59  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٧ یونيه /حزیران یجالنرو
٢٠٠٥ 

 مقدیشو وجنوب ووسط ،البرنامج آثيف العمالة دعمًا للسالم
 الصومال

SOM/05/03/NOR 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 )EEL(آت وسبل العيش صومالي للعمالة والمنشدعم البرنامج ال ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٠٠٩فبرایر  /شباط الدانمرك
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة 

SOM/05/04/DAN 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  الصومال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول المملكة المتحدة
٢٠٠٨ 

للفترة  )EEL(سبل العيش  وآتالبرنامج الصومالي للعمالة والمنش ٢٠٠٦مایو  /أیار
٢٠٠٨ -٢٠٠٦ 

SOM/06/01/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقياجنوب 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 الشمالية مقاطعةالمشورة والدعم التدریبي لوآالة طرقات ال ٢٠٠١أبریل  /نيسان ٢٠٠٦مارس  /آذار المملكة المتحدة
 شغال إصالح في ألةاليد العامإلدخال المنهجيات القائمة على 

 الطرقات باستخدام المقاولين من القطاع الخاص

SAF/00/02/UKM 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  أفریقياجنوب 
 األساسية في العمل

 SAF/00/05/050 البرنامج الوطني للقضاء على عمل األطفال في جنوب أفریقيا ٢٠٠٠ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أفریقياجنوب 
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٢ 

اإلیدز في /إدارة الوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة
 وبالغة الصغر في جنوب أفریقيا الصغيرة المنشآت

SAF/01/006/01 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أفریقياجنوب 
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٤ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٢ 

 بناء قدرات بشأنتقييم االحتياجات تحضيرًا لمشروع مقترح 
 الوقایة من فيروس نقص المناعة علىمنظمات أصحاب العمل 

مشروع جامع ( العمل اإلیدز في مكان /البشریة
IT/01/M30/FLA( 

SAF/01/50/FLA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقياجنوب 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

مساهمة إدارة التنمية الدولية في تنفيذ برنامج األشغال العامة  ٢٠٠٥مایو  /أیار ٢٠٠٧مایو  /أیار المملكة المتحدة
 يمبوبوالموّسعة في مقاطعة ل

SAF/04/50/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقياجنوب 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

تنفيذ برنامج األشغال العامة الموّسعة في مقاطعة ليمبوبو ودعم  ٢٠٠٥مایو  /أیار ٢٠٠٧مایو  /أیار المملكة المتحدة
 الدائرة الوطنية لألشغال العامة

SAF/04/51/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقيانوب ج
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

تنفيذ برنامج األشغال العامة الموّسعة في مقاطعة ليمبوبو في  ٢٠٠٥فبرایر  /شباط ٢٠٠٨فبرایر  /شباط حكومة جنوب أفریقيا
  في ليمبوبو  العامةجنوب إفریقيا من خالل دائرة األشغال

SAF/04/53/SAF 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقياجنوب 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

تنفيذ برنامج األشغال العامة الموّسعة في مقاطعة ليمبوبو في  ٢٠٠٥فبرایر  /شباط ٢٠٠٨فبرایر  /اطبش حكومة جنوب أفریقيا
في العامة ألشغال الوطنية لدائرة الجنوب إفریقيا من خالل 

 بوليمبو

SAF/04/54/SAF 

دیسمبر  /آانون األول بلجيكا تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي أفریقياجنوب 
٢٠٠٨ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

 المساواة بين الجنسين تراعيبناء القدرات لتقدیم خدمات حكومية 
 في جنوب أفریقيا

SAF/05/51/FLA 

مبادئ والحقوق تعزیز وتطبيق المعایير وال أفریقياجنوب 
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
١٩٩٨ 

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة 
SIMPOC في جنوب أفریقيا - SAF/98/05/050 

SAF/98/05/050 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  أفریقياجنوب 
 ية في العملاألساس

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
١٩٩٨ 

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة 
SIMPOC في جنوب أفریقيا - SAF/98/05/051 

SAF/98/05/051 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أفریقياجنوب 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 SAF/98/R51/01   والتنمية البشریةالمنشآت الصغيرةبرنامج  ١٩٩٩ یوليه /تموز ٢٠٠٦مارس  /آذار
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أفریقياجنوب 
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٠ 

 SAF/99/003/01  الصغير جدًاواالدخاربناء القدرات برنامج 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  األفریقيجنوب ال
 األساسية في العمل

ینایر  /آانون الثاني الوالیات المتحدة
٢٠٠٨ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 مربوط بالمشروع(فریقي اإلجنوب ال العمل في ةنظمأتحسين 
RAF/01/M55/USA( 

RAF/03/20/USA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  األفریقيجنوب ال
 وفعاليتها للجميع

فيروس نقص المناعة الوقایة من ية بشأن ثقيفالبرامج الت ٢٠٠٤مایو  /أیار ٢٠٠٧أبریل  /نيسان الوالیات المتحدة
مشروع (فریقي األجنوب الاإلیدز في مكان العمل في /البشریة
 )INT/03/M19/USA جامع

RAF/03/52/USA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  أفریقياجنوب 
 وفعاليتها للجميع

 /فيروس نقص المناعة البشریةالوقایة من ية بشأن ثقيفالبرامج الت ٢٠٠٥فبرایر  /شباط ٢٠٠٧أبریل  /نيسان الوالیات المتحدة
 IIمرحلة  ال- فریقياألجنوب الاإلیدز في مكان العمل في 

 )INT/03/M19/USAمشروع جامع (

RAF/04/59/USA 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  األفریقيجنوب ال
 وفعاليتها للجميع

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٩ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٥ 

 RAF/05/58/SID اإلیدز في قطاع النقل/الوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  األفریقيب جنوال
 وفعاليتها للجميع

منظمة الدول المصدرة 
 للنفط

 فيروس نقص بشأنسياسات وبرامج : موزامبيق وزمبابوي ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٨أبریل  /نيسان
 اإلیدز في مكان العمل /عة البشریةاالمن

RAF/06/50/OPE 

 الفرص التي تضمن إیجاد المزید من األفریقيجنوب ال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 استراتيجية مشترآة بين نقابات العمال والتعاونيات للحد من وضع ٢٠٠٤مایو  /أیار ٢٠٠٧مارس /آذار بلجيكا
 )SYNDICOOP( وظائف الئقة استحداثالفقر من خالل 

SAF/03/52/FLA 

ن إیجاد المزید من الفرص التي تضم األفریقيجنوب ال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

أآتوبر  /تشرین األول سویسرا
٢٠٠٧ 

 SAF/05/02/SWI فریقياألجنوب ال في  المنشآتلدى التنافسيةتطویر القدرة  ٢٠٠٦مارس  /آذار

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  األفریقيجنوب ال
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

یسمبر د /آانون األول بلجيكا
٢٠٠٨ 

ینایر  /آانون الثاني
٢٠٠٦ 

 SAF/05/50/FLA وظائف للشباب العاطلين عن العمل والمهمشين في جنوب إفریقيا

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  السودان
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٧ 

SUD/97/007  طریق نياال إید الفرسان إصالحإعادة  SUD/97/007/01 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  السودان
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

صندوق األمم المتحدة 
 اإلنتاجية للمشاریع

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٧ 

 SUD/97/01/CDF  نياال إید الفرسان  طریقإصالحإعادة 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  توغو
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول فرنسا
٢٠٠٧ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٠ 

 TOG/00/51/FRA المساهمة في القضاء على عمل األطفال في توغو

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  توغو
 وفعاليتها للجميع

سمبر دی /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

اإلیدز في / فيروس نقص المناعة البشریةبشأن ثقيفيبرنامج ت ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 مكان العمل في توغو

TOG/03/50/USA 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  توغو
 األساسية في العمل

PDM/MIL یونيه /حزیران ٢٠٠٧ یونيه /حزیران 
٢٠٠٤ 

لقاصرین المتورطين في  لاالجتماعيدماج اإلمشروع دعم إلعادة 
 أنشطة غير مشروعة في توغو

TOG/04/01/MIL 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  توغو
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٧ 

لحضریة إصالح الهياآل األساسية المجتمعية في المناطق اإعادة 
)PRICUR( 
 

TOG/97/005/01 
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61  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أوغندا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 UGA/00/02/UKM تطویر خدمات مستدامة للمنشآت الصغيرة في أوغندا ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٠٠٥مارس  /آذار المملكة المتحدة

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أوغندا
 أة والرجل عمًال ودخًال الئقينللمر

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مایو  /أیار المملكة المتحدة
٢٠٠٢ 

دعم إداري لمشروع تطویر سوق خدمات قطاع األعمال في 
 أوغندا

UGA/02/01/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  أوغندا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٨ 

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٣ 

تطویر البرمجة : االستثمار في خدمات معلومات قطاع األعمال
اإلذاعية والصحافة التي تستهدف قطاعات األعمال الصغيرة في 

 أوغندا

UGA/03/01/SID 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  أوغندا
 األساسية في العمل

 UGA/99/05/050 البرنامج الوطني بشأن القضاء على عمل األطفال في أوغندا  ١٩٩٩مایو  /أیار ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  أوغندا
 األساسية في العمل

 عمل األطفال بشأنبرنامج المعلومات اإلحصائية والمتابعة  ٢٠٠٠مارس  /آذار ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
SIMPOC في أوغندا 

UGA/99/05/060 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق 
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول ألمانيا
٢٠٠٦ 

ینایر  /آانون الثاني
١٩٩٦ 

 URT/00/11/150  المتحدةتنزانياجمهوریة البرامج القطریة في 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق تعزیز 
 األساسية في العمل

ینایر /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار ألمانيا
١٩٩٦ 

ة في جمهوریة تنزانيا شامللمخصصات المن ابرنامج صغير 
 المتحدة

URT/00/11/151 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق 
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول والیات المتحدةال
٢٠٠٦ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠١ 

 URT/01/50/USA  المتحدةتنزانياجمهوریة البرنامج المحدد زمنيًا في 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق 
 األساسية في العمل

القضاء على عمل 
  في تنزانيااألطفال

سبتمبر  /یلولأ ٢٠٠٧مارس  /آذار
٢٠٠٣ 

القضاء على عمل األطفال في قطاع زراعة التبغ في تنزانيا 
)ECLT مؤسسة القضاء على عمل األطفال( 

URT/03/09/ECT 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق 
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٨ 

مبر سبت /أیلول
٢٠٠٥ 

دعم البرنامج المحدد زمنيًا بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال في 
 II المرحلة - المتحدة تنزانياجمهوریة 

URT/05/50/USA 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

برنامج األمم المتحدة  تعزیز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي
 اإلنمائي

 URT/43/224/11  اإلنتاجيةمن أجل ار االجتماعي تعزیز الحو ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٠٠٦أبریل  /نيسان

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٧أغسطس  /آب
٢٠٠٦ 

 SUNEPP( URT/52/712/11 (دعم سياسة وبرامج العمالة الوطنية

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن 
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

حكومة جمهوریة 
 تنزانيا المتحدة

دیسمبر  /آانون األول ٢٠٠٦ یونيه /حزیران
١٩٩٨ 

 II  URT/98/03/URT المرحلة - مشروع المشورة التكنولوجية والتدریب المالئمين

جمهوریة تنزانيا 
 لمتحدةا

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق 
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦ یونيه /حزیران النرویج
١٩٩٨ 

 عمل األطفال وقاعدة بيانات بشأندراسة استقصائية نموذجية 
 بشأن التنمية

URT/98/12/041 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية 
 اليتها للجميعوفع

حكومة جمهوریة 
 تنزانيا المتحدة

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٦ 

 یونيه /حزیران
١٩٩٩ 

 URT/99/01/URT  الوطني للضمان االجتماعينظامتنفيذ ال

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  غرب أفریقيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول الوالیات المتحدة
٢٠٠٨ 

سبتمبر  /أیلول
٢٠٠٥ 

 RAF/05/54/USA منع عمل األطفال في التعدین والقضاء عليه في غرب إفریقيا 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا
 

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  غرب أفریقيا
 وفعاليتها للجميع

منظمة الدول المصدرة 
 للنفط

 برامج وسياسات بشأن فيروس نقص المناعة: سيراليون ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٨أبریل  /نيسان
 اإلیدز في مكان العمل/البشریة

SIL/06/OPE 

برنامج األمم المتحدة  ZMB000 زامبيا
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
٢٠٠٢ 

 ZAM/00/001/01 الذرويالدعم التقني لمأسسة برنامج األداء 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول السوید
٢٠٠٧ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٣ 

 في وبالغة الصغرالصغيرة نشآت  أسواق قطاع األعمال للمتنمية
 زامبيا

ZAM/03/01/SID 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول النرویج
٢٠٠٦ 

 یونيه /حزیران
٢٠٠٤ 

اليد عم لمعهد التدریب التابع لدائرة الطرقات، أنشطة قائمة على د
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفترة العاملة

ZAM/04/01/ZAM 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  زامبيا
 وفعاليتها للجميع

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

دیسمبر  /آانون األول
٢٠٠٧ 

اإلیدز على القطاع / نقص المناعة البشریةتقييم سریع ألثر فيروس ٢٠٠٥أبریل  /نيسان
 غير المنظم

ZAM/04/02/UND 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٦مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٣ 

 ZAM/04/50/USA  في زامبياألشخاصبا االتجارمكافحة 

رص التي تضمن إیجاد المزید من الف زامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 وصولالدعم التقني وخدمات المشورة للمكون الفرعي ل ٢٠٠٦أبریل  /نيسان ٢٠٠٧مارس  /آذار جمهوریة زامبيا
 ٢٠٠٦دعم برنامج قطاع الطرقات في  إلىة  الصغيراتالمجتمع

ZAM/06/03/ZAM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 أة والرجل عمًال ودخًال الئقينللمر

إلى لنفاذ ا لمساهمة فنلندا بشأنالدعم التقني وخدمات المشورة  ٢٠٠٦مایو  /أیار ٢٠٠٧مایو  /أیار فنلندا
 ة الصغيراتالمجتمع

ZAM/06/04/FIN 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

یسمبر د /آانون األول األوروبياالتحاد 
٢٠٠٦ 

 ZAM/06/05/EEC  باألطفال في زامبيااالتجاردراسة للتحقق من حجم وطبيعة  ٢٠٠٦ یوليه /تموز

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠١٠مارس  /آذار الوالیات المتحدة
٢٠٠٦ 

يًا لمكافحة أسوأ تقدیم الدعم لصياغة وتنفيذ إجراءات محددة زمن
 أشكال عمل األطفال في زامبيا

ZAM/06/50/USA 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر  /آانون األول فنلندا
٢٠٠٥ 

 ZAM/90/01/FIN ، مقاطعة لوساآاةملاالعاليد  وصيانة الطرقات القائمة على إصالح ١٩٩١فبرایر  /شباط

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ینایر  /آانون الثاني ٢٠٠٦مارس  /آذار
١٩٩٧ 

 ZAM/97/002/01 برنامج لوساآا المستدام

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زامبيا
 نللمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقي

 اليد العاملةخدمات التدریب والمشورة في التكنولوجيا القائمة على  ١٩٩٩فبرایر  /شباط ٢٠٠٦مارس  /آذار النرویج
 )IIالمرحلة (

ZAM/98/01/ZAM 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
١٩٩٩ 

 بشأن عمل األطفال متابعةج المعلومات اإلحصائية والبرنام
SIMPOC  في زامبيا 

ZAM/99/05/050 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

دیسمبر  /آانون األول ات المتحدةیالوال
٢٠٠٣ 

سبتمبر  /أیلول
١٩٩٩ 

طفال  بشأن عمل األمتابعةبرنامج المعلومات اإلحصائية وال
SIMPOC في زامبيا 

ZAM/99/05/051 

تعزیز وتطبيق المعایير والمبادئ والحقوق  زامبيا
 األساسية في العمل

سبتمبر  /أیلول ٢٠٠٤مایو  /أیار الوالیات المتحدة
١٩٩٩ 

 ZAM/99/05/060 البرنامج الوطني للقضاء على عمل األطفال في زامبيا
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63  المرفق األول

 الرمز عنوان المشروع تاریخ البدء تاریخ االنتهاء الجهة المانحة الصلة باألهداف االستراتيجية الجغرافية التغطية

 إیجاد المزید من الفرص التي تضمن زمبابوي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 من اليد العاملةبحث حول التطبيق المتزاید لألساليب القائمة على  ٢٠٠٢أغسطس  /آب ٢٠٠٦مارس  /آذار الدانمرك
 خالل معایير هندسية مالئمة في زمبابوي

ZIM/02/01/DAN 

تعزیز نطاق تغطية الحمایة االجتماعية  زمبابوي
 وفعاليتها للجميع

 /لفيروس نقص المناعة البشریةزمبابوي تعزیز برنامج استجابة  ٢٠٠٥أبریل  /نيسان ٢٠٠٧مارس  /آذار ة المتحدةالمملك
 اإلیدز 

ZIM/05/01/UKM 

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زمبابوي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

دیسمبر /آانون األول النمسا
٢٠٠٦ 

 ZIM/05/02/AUT وبالغة الصغر الصغيرة للمنشآت ة األعمال المستدامةتنميخدمات  ٢٠٠٥یوليه / تموز

إیجاد المزید من الفرص التي تضمن  زمبابوي
 للمرأة والرجل عمًال ودخًال الئقين

 یونيه /حزیران ٢٠٠٦ یونيه /حزیران النمسا
٢٠٠١ 

 وبالغة الصغر الصغيرة للمنشآت ة األعمال المستدامتنميةخدمات 
 في زمبابوي

ZIM/99/02/AUT 
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أنشطة منظمة العمل الدولية في أفريقيا

 مكاتب منظمة العمل الدولية في أفریقيا  - المرفق الثاني

 
 
 
 

 -المكتب دون اإلقليمي 
 أبيدجان

مكتب المنظمة دون 
 اإلقليمي لغرب أفریقيا

 بنن
 بورآينا فاسو
 آوت دیفوار

 النيجر
 توغو

منظمة العمل مكتب 
 ا أبوج- الدولية
 غانا

 ليبيریا
 نيجيریا

 سيراليون

منظمة العمل مكتب 
  أنتاناناریف-الدولية 

 جزر القمر
 مدغشقر

 موریشيوس
 سيشل

منظمة العمل مكتب 
  دار السالم-الدولية 
 آينيا

 الصومال
  جمهوریة تنزانيا المتحدة

 أوغندا

منظمة العمل مكتب 
  العاصمةالجزائر - ةالدولي

 الجزائر
 الجماهيریة العربية الليبية

 المغرب
 تونس 

منظمة العمل مكتب 
  لوساآا-الدولية 
 مالوي

 موزامبيق
 زامبيا 

منظمة العمل مكتب 
  بریتوریا-الدولية 

 بوتسوانا 
 ليسوتو 

 ميبيانا
 جنوب أفریقيا

 سوازیلند

 -المكتب دون اإلقليمي 
 یاوندي

مكتب المنظمة دون اإلقليمي 
 قيا لوسط أفری

 أنغوال
 الكاميرون

 جمهوریة أفریقيا الوسطى
 تشاد

 غينيا االستوائية
 غابون

 ساوتومي وبرنسيب

 -منظمة العمل الدولية مكتب 
 آينشاسا
 بوروندي
 الكونغو

 جمهوریة الكونغو الدیمقراطية 
 رواندا 

  أدیس أبابا-المكتب دون اإلقليمي 
مكتب المنظمة دون اإلقليمي لشرق 

 أفریقيا
 جيبوتي 
 أثيوبيا  

 -المكتب دون اإلقليمي 
 القاهرة

مكتب المنظمة دون 
 اإلقليمي لشمال أفریقيا

 مصر
 یاأریتر

 السودان

 -المكتب دون اإلقليمي 
  داآار

مكتب المنظمة دون 
 اإلقليمي لمنطقة الساحل 

 الرأس األخضر
 غامبيا
 غينيا
  بيساو-غينيا 

المكتب دون 
   هراري-اإلقليمي 

مكتب المنظمة دون 
اإلقليمي للجنوب 

 األفریقي
 زمبابوي




