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 تصدیر المدیر العام
إن هذه الوثيقة هي وثيقة سياسية عملية موضوعة في تصرف الهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية 

 . بهدف النهوض ببرنامج العمل الالئق في أفريقيا

في مؤتمر القمة االستثنائي ولقد أآتسب هذا المسعى زخمًا لم يسبق له مثيل، وذلك بفضل الحدث المتمثل  
 . لالتحاد األفريقي بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر، الذي انعقد بعيد فترة وجيزة من اجتماعنا األفريقي األخير

ولقد توج مؤتمر قمة االتحاد األفريقي الفريد من نوعه في واغادوغو أعماله باعتماد رؤساء دول وحكومات 
وأدى مؤتمر قمة واغادوغو إلى تحويل المنطق اإلنمائي عن االنشغال الضيق بالتكيف . ئقأفريقيا برنامج العمل الال

 . نحو النمو المولد للعمل الالئق

فها هو صدى الدعوة إلى توفير العمل الالئق وتحقيق عولمة عادلة . ولقد حذا العالم حذو هذه المبادرة الرائدة
جميع أنحاء آسيا وعلى الصعيد العالمي في مؤتمر القمة العالمي لألمم يتردد في األمريكتين واالتحاد األوربي وفي 

 .  وفي المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة٢٠٠٥المتحدة لعام 

أما في إطار منظمة العمل الدولية فلقد جعلنا خطط عملنا تتمشى مع النتائج والتوصيات الصادرة عن مؤتمر 
على المستوى الوطني للمضي قدمًا في : لى العمل على عدد من الجبهات االستراتيجيةوأننا منكبون ع. قمة واغادوغو

تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق؛ على المستوى اإلقليمي لتقوية الصلة بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ وعلى 
دة من أجل تنمية أفريقيا وبرلمان البلدان المستوى متعدد األطراف لتدعيم عالقاتنا مع االتحاد األفريقي والشراآة الجدي

 . األفريقية ومصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرها من الهيئات الفاعلة اإلنمائية الرائدة

ويواجه الناس في أفريقيا عقبات آأداء في . ولقد حققنا تقدمًا هائًال ولكن ال يزال أمامنا الكثير مما ينبغي تحقيقه
فأفريقيا موطن أآبر عدد من الفقراء العاملين في العالم، وليست المشكلة مشكلة نقص في . طريق الخالص من الفقر

ولقد حان األوان آي ننفذ سياسات . اإلرادة فالناس في أفريقيا يعملون بشقاء آل يوم وهم يتوقعون آذلك الكثير منا
 . ى عاتقنا جميعًافي هذا يكمن الواجب الذي يقع علو ،توازي طموحاتهم

ن إ. ويقدم هذا التقرير تفاصيل عن العديد من التحديات التي تواجه أفريقيا، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك
 هو إسهامنا الثالثي في الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم قابل للقياس ،٢٠١٥-٢٠٠٧: برنامج العمل الالئق في أفريقيا
 . ٢٠١٥أللفية في أفريقيا بحلول عام في اتجاه بلوغ األهداف اإلنمائية ل

 : ويعرض التقرير ثالثة مجاالت ترآيز هي

 .لربط بين برنامج العمل الالئق واألهداف اإلنمائية لأللفية وبرنامج التنمية العالمي األوسع نطاقًاا 

سية للعمل سم معالم دعم منظمة العمل الدولية لمتابعة نتائج واغادوغو من خالل مجموعة مقترحات سيار 
 . الالئق من أجل أفريقيا ضمن إطار غايات محددة زمنيًا

وإذا آان العالم ملتزمًا بالملكية الوطنية الستراتيجيات . قوية الهيئات المكونة األفريقية لمنظمة العمل الدوليةت 
ات ومساعدة الشرآاء الحد من الفقر فعلينا إذن أن نكون جديين في تقوية األداة االجتماعية واالقتصادية للحكوم
وهذا األمر جزء ال . االجتماعيين األفريقيين على التنظيم وإسماع صوتهم آهيئات فاعلة حقيقية في االقتصاد

 . يتجزأ من اإلدارة السديدة ومن هدف جعل العمل الالئق حقيقة وطنية واقعة

امنة في الهيكل الثالثي إلرشاد  الطاقات الك- تنظيم - صوت -والحق أن هذا التقرير هو داعية لتعزيز قوة 
 . والهيكل الثالثي هو جزء محوري من نظم اإلدارة السليمة. السبيل في أفريقيا

فتحقيق النجاح في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية . وال يمكن ألي آيان، بطبيعة الحال، أن يحقق ذلك بمفرده
ولقد حققنا تقدمًا يعتد به في استهالل مستوى جديد . ظومةواستئصال الفقر سيقتضي حافزًا وترآيزًا على مستوى المن

من التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى جانب عملنا التقليدي مع الوآاالت المتخصصة الستحداث أداة ترمي 
 . إلى تعزيز بعد العمل الالئق في أنشطة األمم المتحدة ومشاريعها وسياساتها

دها من المسعى الجاري إلصالح األمم المتحدة، ولدينا الكثير نتقاسمه بصورة خاصة وهناك فائدة آبيرة نستم
 . من خالل هويتنا الثالثية الفريدة التي تشمل عالم العمل وتأتي بقيمة مضافة لتصميم حلول سياسية فعالة

 . شعارًا بل حرآةفالعمل الالئق ليس . وإننا نمضي قدمًا واثقين بأن هناك زخمًا مطردًا وصلبًا لبرنامجنا
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وإنني ملتزم تمام االلتزام بهذا المسعى وبمنح أفريقيا اإلمكانيات للوفاء بالوعد الراسخ في آل بقعة من بقاع 
 . القارة وبالطاقات التي ينبض بها آل قلب

كل ما وإنه ليشرفني أن أسير معكم في مسيرتنا الجماعية الجارية لتزويد النساء والرجال والشباب في أفريقيا ب
 . ن أجل حياة الئقة*آرامة العمل الالئق م: يطلبونه ويستحقونه

 خوان سومافيا

 المدير العام
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 : تنمية أفریقيا في القرن الحادي والعشرین - ١
 ات والنهج الجدیدةالفرص والتحدی

 فرص المتاحة ألفريقيا في االقتصاد العالميال ١-١

 ويفيد صندوق النقد .وات القليلة الماضية خالل السنًا نسبي نموًا اقتصاديًا عاليًامعظم البلدان األفريقيةشهدت  .١
 في عام صلأن ي، ويتوقع ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ يمعافي  في المائة ٥٫٤ بنسبة  نموًا سجلفريقيالدولي بأن اإلقليم األ

 في المائة، وتراجع عدد البلدان التي حققت ٥ فوق البلدان التي حققت نموا يوقد ارتفع عدد. ١ في المائة٥٫٩ إلى ٢٠٠٧
 ومع ذلك يظل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء دون المستويات المسجلة في مناطق نامية.  في المائة٢ دون نموًا

على الفقر،   تأثير واضح، بالغًا اقتصاديًا حتى في البلدان التي شهدت نموًا،ذا النمووعالوة على ذلك، لم يكن له. أخرى
الهدف اإلنمائي األول لأللفية المتمثل في تخفيض الفقر المدقع إلى من تحقيق  في اإلقليم بلدان قليلة تتمكن سوىولن 

غير أن عددا . ٢ لفرص العمل الالئقتباينم ناتج عن النمو البطيء والؤسفوهذا األداء الم. ٢٠١٥النصف بحلول عام 
إسهامه  لضمان تشكيلهفريقيا فرص تحسين النمو وإعادة أل تيحقتصادية والسياسية العالمية تمن التحوالت في البيئة اال

 .حد من الفقرالخلق الوظائف وعلى نحو متزايد في 

 االجتماعي في العالم الستبعادلبطالة وا وا الفقرعن قلق متزايد بشأن المجتمع الدولي عرب، أالتسعيناتومنذ  .٢
 هذه تصدرت، )١٩٩٥آوبنهاغن، (الجتماعية لتنمية الوخالل مؤتمر القمة العالمي . النامي، وال سيما في أفريقيا

 مؤتمر ، آما فعل النمط نفسه٣)٢٠٠٠نيويورك، ( لأللفية اتبعت األهداف اإلنمائيةو. المواضيع جدول األعمال العالمي
 األمم المتحدة لسنوات في حين دأبتو). ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول، جوهانسبورغ (مستدامةالمي بشأن التنمية ال العالقمة
الدعاية دور أقلها نموا، آان  أفقر البلدان والتصدي لمحنة ضرورةأنظار المجتمع الدولي إلى على توجيه  عديدة

الترآيز على مسألة الفقر زيادة  في ًاي رئيسي عامًالالذي أداه الشرآاء االجتماعيون ومنظمات المجتمع المدنالنشطة 
 ورقات فكرةو) ١٩٩٩( الشامل الذي وضعه البنك الدولي إلنمائيوقد أدرج اإلطار ا. وصالته بعملية العولمة

الفقر في عملية صنع السياسات في ب بواعث القلق المتصلةإدماج تمثل في  الحد من الفقر بعدا جديدا اتاستراتيجي
 االستراتيجيات التي تتبعها العديد في تحديدالوثائق أهم   الحد من الفقرات استراتيجيورقاتوأصبحت . ن الناميةالبلدا

 .من البلدان

، سجلت زيادة في المساعدة اإلنمائية ٢٠٠٠عام في ألهداف اإلنمائية لأللفية اوبعد اعتماد المجتمع الدولي  .٣
 ،)٢٠٠٥(وفي قمة مجموعة الدول الثماني المعقودة في غالن إيغلز . اءالرسمية المقدمة لبلدان أفريقيا جنوب الصحر

 مليار دوالر من ٥٠التزمت الدول بزيادة مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحوالي 
وبّين . ريقياألفمنها  مليار دوالر ٢٥، على أن يخصص نحو ٢٠١٠دوالرات الواليات المتحدة سنويا بحلول عام 

العمل المنجز خالل السنوات األخيرة في أفريقيا وخارجها افتقر "أن " مصلحتنا جميعًا "المعنون " لجنة أفريقيا"تقرير 
بشدة إلى ما يلزم من النطاق والمستوى واالستعجال لالقتراب من غايات األهداف اإلنمائية لأللفية أو النمو أو التنمية 

من جديد ) ٢٠٠٥( فعالية المعونة بشأنوأّآد إعالن باريس . ٤"فقر المدقع في أفريقياالالزمين للقضاء على ال
 ، زيادة المعونةبهدف) ٢٠٠٢ري، يمونت( بتمويل التنمية ني الدول في المؤتمر الدولي المععهدت بهاااللتزامات التي ت
الملكية :  لخمسة مبادئ هيات وفقًاهذه االلتزامب الدول عهدتوت. لتحسين نوعية المعونة) ٢٠٠٣(والتزامات روما 

 . المساءلة المتبادلة، اإلدارة الهادفة إلى النتائج، التنسيق، المواءمة،والقيادة

 وتيرة اندماجها في السوق العالمي، اعتماد سياسات لتحرير التجارة تسريعواختارت بلدان أفريقية آثيرة، قصد  .٤
 أن من المهم اإلشارة إلى أن معظم البلدان األفريقية، باعتبارها مصدرة غير. بإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية

  شهدت رغم زيادة في أحجام التجارة، تراجعًا،لمنتجات زراعية منخفضة القيمة ومستوردة لسلع وخدمات عالية القيمة
 من ارتفاع ل مؤخرًاما سجفعل  بوتم تعديل هذا الوضع جزئيًا.  التبادل التجاريعلى المدى الطويل من حيث شروط

 أعداد آبيرة توليد إلى م يؤدل قطاعي استخراج المعادن والوقود غير أن النمو المسّجل في. في أسعار الوقود والمعادن
التي حققتها الشرآات الوطنية المتزايدة واألرباح  توّجه اإليرادات الحكومية ولم. من الوظائف في مختلف االقتصادات

–––––––– 
 .IMF World Economic Outlook Database, Sep 2006 .  :   انظر 1
 ). ٢٠٠٥ (٢٠٠٥، التقرير االقتصادي ألفريقيا لعام التصدي لتحديات البطالة والفقر في أفريقيا:  اللجنة االقتصادية ألفريقيا    2
القضاء : للقياس تلخص في األهداف الثمانية التاليةالتزم المجتمع الدولي عن طريق إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية ببلوغ أهداف قابلة     3

على الفقر المدقع والجوع؛ تحقيق تعميم التعليم االبتدائي؛ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ تخفيض معدل وفيات األطفال؛ تحسين 
مراض؛ آفالة االستدامة البيئية؛ إقامة شراآة عالمية اإليدز، والمالريا وغيرهما من األ /صحة األمهات؛ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 .من أجل التنمية
 /http://www.commissionforafrica.org     :، على العنوان٣٧٠. ، ص)٢٠٠٥، ]لندن ([مصلحتنا جميعًا:      لجنة أفريقيا 4
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تي تمثل الجهات المستفيدة الرئيسية من هذه االتجاهات، توجيها آبيرا نحو قطاعات من شأنها ومتعددة الجنسيات، ال
وفي الوقت نفسه ال يمكن ضمان تحقيق نمو مستدام من الزيادات المسّجلة مؤخرا . زيادة العمالة والدخل لصالح الفقراء

 ). سيما النفط ال( األساسية في أسعار السلع

 عمليات تكيفادة البلدان األفريقية على نحو أآمل وأوسع من انفتاح التجارة سيقتضي تحقيق إمكانية استفإن  .٥
 ولكي يستفيد الفقراء في االقتصادات النامية واالنتقالية.  أآثر عدًال عالميًا تجاريًاسياسية على المستوى الوطني ونظامًا

 للربح وتحسين البنية األساسية الالزمة لالستفادة من أآثر األسواق دّراإلى  منتجاتها نفاذمن التجارة، ال بد من توسيع 
 وضمان أال ،ويتطلب األمر تدابير من بينها إلغاء مساعدات الصادرات الزراعية للبلدان الصناعية. انفتاح األسواق

لشفافية  وإضفاء المزيد من ا،تمنع البلدان النامية من تنفيذ استراتيجيات تنمية صناعية مشروعة على المستوى المحلي
 وتحسين ظروف  وتيرة استئصال شأفة الفقرتسريعويمكن . والديمقراطية على أساليب عمل منظمة التجارة العالمية

 منتجات البلدان النامية إلى األسواق واستمرار التزام البلدان الصناعية بمتطلبات التنفيذ الخاصة نفاذالعمالة بتحسين 
المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة ومنذ . مساعدات الزراعية في بلدان الشمالبها في إطار جولة أوروغواي وإلغاء ال

، والذي استهل جولة الدوحة للتنمية للمفاوضات التجارية متعددة ٢٠٠١في الدوحة التجارة العالمية، المعقود في 
ومع . فريقيا بالدرجة األولىآان التقدم المحرز في المفاوضات بطيئا ال سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم أاألطراف، 

مما يكسب المفاوضين األفريقيين بعض النفوذ السياسي من أجل " جولة التنمية"ذلك أطلق على جولة الدوحة اسم 
وآما ذآر في تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد . تصميم مجموعة تدابير تستجيب إلى االحتياجات اإلنمائية للقارة

، يتعين على الحكومات أن تدير هذه التغيرات، "فرص للجميعال توفير: عولمة عادلة "معنون االجتماعي للعولمة ال
 فتدعم التكيف والفرص الجديدة وتمنح اإلمكانيات للناس من خالل -بالتنسيق مع الفعاليات االجتماعية الرئيسية 

 .٥"المشارآة والمهارات، وتحمي المواطنين من عدم األمان

، إلى مقدار منقطع ٢٠٠٤ مليار دوالر في عام ١٧ستثمار األجنبي المباشر إلى أفريقيا من وارتفعت تدفقات اال .٦
 في االستثمار األجنبي المباشر العالمي اإلقليمومع ذلك ظلت حصة . ٢٠٠٥ مليار دوالر في عام ٣١النظير بلغ 

 بلدا، ٣٤ وعددها  نموًااإلقليمبلدان زد على ذلك أن نسبة ضئيلة ذهبت إلى أقل .  في المائة٣منخفضة إذ فاقت بالكاد 
وخصصت معظم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر . بينما نال نصيب األسد آل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجريا

وتلقت ستة .  مرموقًا مرآزًا احتلت أيضًا)آالمصارف( للموارد الطبيعية وبخاصة النفط، رغم أن الخدمات إلقليمإلى ا
 مليار دوالر من ١٥ - هي تشاد والجزائر والسودان وغينيا االستوائية ومصر ونيجريا -نتجة للنفط بلدان أفريقية م

وآان التصنيع أقل . ٢٠٠٥ في عام إلقليم في المائة من التدفقات إلى ا٤٨االستثمار األجنبي المباشر، أي ما يناهز 
 أنشأت مرافق إنتاج موجه للتصدير في جنوب  غير أن الشرآات عبر الوطنية المختصة في صناعة السيارات،جاذبية

وفي المقابل ساهم تجزئة األسواق وسوء البنية األساسية ونقص . أفريقيا، مما وّلد فرص عمالة وإيرادات تصديرية
ترتيب المنسوجات متعددة  في إطار أنش بنظام الحصص الم٢٠٠٥ عن انتهاء العمل في عام ، فضًالةالعمال المهر

 ويبين سحب االستثمارات . المالبس الجاهزة في بلدان مثل ليسوتوصناعةب بعض االستثمارات من ، في سحاأللياف
 في أفريقيا،نمو والفرص المتاحة الآما ينص عليه قانون الواليات المتحدة المتعلق ب( التفضيلي إلى األسواق نفاذأن ال

كفي في حد ذاته الجتذاب االستثمار الصناعي ال ي"). آل شيء عدا األسلحة"ومبادرة االتحاد األوروبي المسماة 
ولكي تزداد قدرة البلدان األفريقية على المنافسة على الصعيد الدولي، ال بد . ئه في بيئة معولمةاستبقااألجنبي المباشر و

االت لها من تعزيز الصالت األساسية بين قطاعاتها التصديرية وبقية االقتصاد ببناء وتعزيز القدرات المحلية في مج
  .٦آالبنية األساسية المادية والقدرة اإلنتاجية والمؤسسات الداعمة لالستثمار الخاص

وتساهم الهجرة في التكامل االقتصادي اإلقليمي إذ . والهجرة رابط مهم إضافي بين أفريقيا واالقتصاد العالمي .٧
ورغم أن . لك الموجودة في بلدانهمأحسن من تالئقة  عن ظروف عمل ومعيشة يواصل العمال المهاجرون تنقلهم بحثًا
 ة من أفريقيا إلى أوروبا قد هيمنت على األنباء واستحوذت على اهتمامنظاميالظروف المأساوية للهجرة غير ال

 تؤدي هجرة العمال ،وبصفة عامة. فريقي إلى آخرأفريقية في الهجرة من بلد أل تنحصر معظم الهجرة االجمهور،
وتؤدي .  من مهارات ويد عاملةهاسين رفاه المهاجرين وتزويد البلدان المضيفة بما يلزمها إلى تحمنأفريقيا وداخل 

تحويالت المهاجرين المالية إلى تحسين رفاه أسرهم في بلدانهم وتعزيز رأس المال البشري بواسطة اإلنفاق على 
 تؤدي إلى خسائر في األدمغة يمكن ةغير أن األنماط الحالية لهجرة العمال المهر. الصحة والتعليم والتغذية واإلسكان

لذلك يجب على صناع السياسات التصدي لتحديات العمالة قصد االحتفاظ بالشباب . أن تعوق التنمية االقتصادية

–––––––– 
، الفقرة )٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، جنيف،  (الفرص للجميعتوفير :  عولمة عادلة:  اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة    5
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تحقيق تكامل بهدف المتعلمين والمهنيين الماهرين الالزمين للتنمية في أفريقيا من جهة، وتدعيم تنظيم تنقل العمال 
  .من جهة أخرىجح نااقتصادي إقليمي 

 للمبادرة المتعلقة بالبلدان، والمبادرة المعززة ١٩٩٦ لعام المثقلة بالديونالبلدان الفقيرة المتعلقة بمبادرة الوهدفت  .٨
 إلى مستوى مديونية إلى تخفيض عبء الدين الخارجي ألفقر البلدان وأآثرها ١٩٩٠ لعام المثقلة بالديونالفقيرة 
 من أفقر بلدان العالم معظمها  بلدًا١٨ بمحو بعض الديون على الفور بدءا بديون ام إضافيجرى التعهد بالتزو. معقول

.  في المائة١٠٠ووافقت مجموعة الدول الثماني على اقتراح ينص على محو ديون أفقر بلدان العالم بنسبة . في أفريقيا
، ٢٠٠٦وفي عام .  لذلكدد البلدان المؤهلة مليار دوالر بزيادة ع٥٥ مليار دوالر وقد يصل إلى ٤٠ويقدر ذلك بمبلغ 

والموارد التي ستتاح نتيجة لذلك .  أفريقيا جنوب الصحراءفي منها ٣٢ لالستفادة من هذا اإلعفاء،  مؤهًال بلدًا٣٨آان 
وأّدى اإلعفاء من الديون باإلضافة إلى زيادة .  لالستثمار من أجل خلق وظائف الئقة مهمًايمكن أن تشكل مصدرًا

 في المائة في ٩٢ إلى انخفاض في مجموع الدين الخارجي آحصة من الصادرات من إلقليم الحساب الجاري لرصيد
 . ٢٠٠٧٧ في المائة في عام ٥٤ إلى ما يقدر بنسبة ٢٠٠٥عام 

، ٢٠٠٢، وإنشاء االتحاد األفريقي في عام ٢٠٠١ الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في عام ستهاللوبرهن ا .٩
برامج ، بوصفها أحد والشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ام أفريقيا بالمبادرات اإلنمائية المصممة داخليًاعن التز

أما .  واجتماعيًا إنعاش أفريقيا اقتصاديًامن أجلمتكاملة شاملة في مجال التنمية المستدامة  مبادرةهي االتحاد اإلفريقي، 
؛ إدماج أولوياتها في الخطط اإلنمائية الوطنية ساسيةنفيذ الفعال لمشاريع البنية األ المساهمة في الت:أهدافها فهي التالية

وتعتبر .  مع المجتمع الدوليمشارآةتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ تعزيز العلى  قدرات البلدان األفريقية زبغية تعزي
أساسية بالنسبة ألية قضايا لم واألمن وحقوق اإلنسان  تنمية أفريقيا قضايا اإلدارة السديدة والسمن أجلالشراآة الجديدة 

 . نظام سياسي ديمقراطيإنشاءتسوية النزاعات الداخلية في أفريقيا ول تنموية في أفريقيا، مع إعطاء األولوية إمكانات

 فزيادة صادرات الوقود. ومقارنة بالفترات السابقة، تتيح البيئة االقتصادية الدولية بعض الفرص ألفريقيا .١٠
 إذا ما ، يمكن الماليةنمهاجريالالدين وتحويالت عبء وتخفيف والمعونة دن واالستثمار األجنبي المباشر اوالمع

 بطريقة الكثير منهايتعلق تحديات عديدة، تواجه ريقيا  أفغير أن. ةالتنمية المستدامإلى  ؤدي أن ت،استثمرت بحكمة
 .سواق العملألعمل وم اينظت

 تنمية أفريقيا أمام  يةرئيسالتحديات ال ٢-١
 ه  وما بعد٢٠١٥  عامحتى

، ينبغي ٢٠١٥من إمكاناتها وتحقق الغايات المحددة في األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام أفريقيا آي تستفيد  .١١
، يقار  بطابعالعديد منهايتسم  ا عالمياطابعبعض هذه التحديات وفي حين يكتسي .  الرئيسيةعدد من التحدياتالتصدي ل

ضعف القطاعين العام والخاص؛ ضخامة : ما تلك التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل في البلدان األفريقية فهيأ
،  موارد أفريقياأثمنوضمان استخدام . لقطاع الريفيأو تحويل ا/حجم االقتصاد الحضري غير المنظم؛ عدم تحديث و

على أدوار ووظائف آبيرة لقي بمسؤولية مسألة ت جر منصفأوباستخداما آامال بصدق،  رجالها ونسائها حآدأال وهو 
 .رات العمل والعمالة والشؤون االجتماعية في أفريقيااالعمال ووزمنظمات منظمات أصحاب العمل و

 بين ًا وثيقًاتعاون ،خلق العمل الالئق للجميعالهادفة إلى ه جديد في صنع السياسات اتجا تحديد وتصميم تطلبوي .١٢
وال بد من تحديد . لعمل الدوليةت وعدد من الشرآاء الدوليين، بما في ذلك منظمة ااوزارشتى الاعيين والشرآاء االجتم

وقد تتضمن التدابير . ٨يد العاملة والطلب عليها الرئيسية التي تؤثر بأقصى حد على عرض اليةمجاالت السياسال
 إعادة توجيه سياسات االقتصاد الكلي أمورًا منهالة ية نمو مالئمة للعما استراتيجالرامية إلى وضعالسياسية األساسية 

. تجة ومجزيةتوليد عمالة مننمو ومستلزمات االستثمار والمن شأنها أن تحقق التوازن بين ات القطاعية التي والسياس
الذي  كلي وأن االستثمار في سياسات االقتصاد الًا مهمًاعنصرتشكل  االعتبار أن إدارة الطلب في ذخأن يؤمن بد  وال

. الكليعلى استقرار االقتصاد فقط  وليسعوامل عدة ، يعتمد على تحفيزيةهياآل واسطة  بشكل آبير بيحتاج إلى تعزيز
ستثمار أآثر جعل االاألساسية االجتماعية والمادية في  البنية على ام العاقنف العامة واإلةساعد السياستويمكن أن 

 نهايةبطرق تفضي في التجارة ر يت اإلصالح المالي وتحر سياساميمتصفي الوقت ذاته كن يمومة للعمالة، ءمال
 . العمالةةدازي إلى المطاف

وظائف فضًال التحديد فرص خلق رمي إلى تثر األتقييم لبعمليات مسبوقة تدابير تحرير التجارة تكون وينبغي أن  .١٣
 إلى هامراحلوتيرة اإلصالحات ويد في تحد النظر يمكن تمع، بحيثعلى العمالة والمجنتائج السلبية المخاطر  عن

–––––––– 
 . لنقد الدولي، مرجع سابقصندوق ا   7 
:  العمالة العالميتنفيذ برنامج:  مكتب العمل الدولي:  طبيعة التحدي ومختلف طرق معالجته، انظرخص   لالطالع على عرض ي8 

 ).٢٠٠٦جنيف، (، "يةؤوثيقة ر "، لعمل الالئقًا لدعماستراتيجيات العمالة 
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بهدف  ضريبية تصميم السياسات الإلى ضرورةير هذه االعتبارات وتش. نب برامج التكيف، وبخاصة التدريباج
رات ووضع أهداف دخمتعبئة التوخيًا لت النقدية والمالية توجيه السياسالعمالة، وعلى خلق ا إلنفاق تأثير اتعزيز
التنافسية، القدرة تحسين بالحاجة إلى ر الصرف اسعأ ةسسيافضًال عن ضرورة استرشاد  مولد للعمالة،الستثمار اال

  .٩المستوعبة لليد العاملةقطاعات التصدير لتنافسية القدرة الوبخاصة 

 في المائة من مجموع ١١٫٩ أي ما يمثل ، مليون امرأة ورجل٣٦٨ لىوتضم القوة العاملة في أفريقيا ما يزيد ع .١٤
. وال تزال الزراعة واألنشطة الريفية غير الزراعية مهيمنة في معظم االقتصادات في أفريقيا.  في العالملةالعامالقوى 

حيث تمثل الزراعة مصدر ( في المائة من سكان أفريقيا يعيشون في المناطق الريفية ٧٠ورغم أن ما يقدر بنسبة 
وصف الفقر بأنه ظاهرة ريفية صرف، بما أن فقراء ، ال يمكن ) في المائة من السكان٩٠ بالنسبة إلى رئيسيالدخل ال

ولن تؤدي زيادة في الدخول الريفية على . عملال فرص ن عإلى المناطق الحضرية بحثًابأعداد آبيرة األرياف هاجروا 
 أن تفضي إلى تحول هيكلي لالقتصاد األرجح إلى تحسين ظروف معيشة فقراء األرياف فحسب، بل يمكن أيضًا

 في رؤوس المال مما يؤدي إلى انخفاض  خطيرًا الزراعة األفريقية بضعف األداء وتعاني نقصًاوتتسم. برمته
 وال بد من زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية وبخاصة في اإلنتاج والتخزين والتجهيز والتسويق المحلي. اإلنتاجية

١٠ .
 من وال بد أيضًا. ١١ آمثال في هذا الصدد،أثيوبيا المعتمدة في ،ويمكن ذآر استراتيجية التصنيع القائم على الزراعة

 .زيادة االستثمار العام في البنية األساسية الريفية للتخفيف من عوائق اإلمداد

ويمثل االقتصاد غير المنظم الذي يشمل العاملين للحساب الخاص والمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر والعمال  .١٥
 في أفريقيا في المناطق الريفية والحضرية يسبة آبيرة من النشاط االقتصادة، نمنظمالمرتبطين بترتيبات تعاقدية غير 

ورغم أن نقص البيانات الموثوق بها والتعاريف القابلة للمقارنة يجعل من الصعب الحصول على . على حد سواء
شطة غير منظمة تقديرات إقليمية، يمكن تقدير أن حوالي ثالث أرباع األنشطة في االقتصادات الحضرية ألفريقيا أن

ويشكل تحسين . ١٢منظممن العّمال الريفيين والحضريين يشتغلون في االقتصاد الفقط ولعّل عشرة في المائة . بطبيعتها
االقتصاد غير المنظم محور جهود عديدة ترمي إلى الحد ن في منتجيالعمال ووسبل النفاذ إلى السوق أمام النتاجية اإل

ميدانية، يتطلب النهوض النموذجية البرامج ال و١٣ منظمة العمل الدوليةفيمناقشات النته وآما بّي. من الفقر في أفريقيا
 اتباع نهج متكامل يشمل الوصول إلى خدمات وبرامج المشاريع العامة منظممل الالئق في االقتصاد غير البالع

 المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر سيما بالنظر إلى قابلية  ال،واحترام الحقوق األساسية وتوفير الحماية االجتماعية
 .بفيروس نقص المناعة البشريةأآثر من غيرها للتأثر 

 والفقرالبطالة الجزئية التصدي للبطالة و ١-٢-١

فالبطالة وما يقترن بها من فقر تجعل الناس يشعرون بأنهم عديمو الفائدة . إن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد .١٦
وفقر النساء مسألة تثير القدر . ١٤ويؤآد ذلك البعد النسبي األساسي للعمل. يومستبعدون من أسرهم ومجتمعهم المحل

فعلى مدى الحياة من الميالد إلى الشيخوخة، يساهم التمييز على أساس نوع الجنس في فقر النساء وفي : ذاته من القلق
واالنتقال .  العثور على عملوتواجه الشابات صعوبات أآبر من الشبان في. استمرار الفقر من جيل إلى الجيل التالي

 . ١٥من المدرسة إلى العمل أصعب على الشابات منه على الشبان

 ١٫١ إلى يارمل ١٫٤٥ وفي حين انخفض مجموع عدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم من .١٧
لدان أخرى في آسيا، ارتفع  النمو االقتصادي السريع في الصين وببفضل ًاأساس، ٢٠٠١ و١٩٨١ بين  في العالمارملي

 من هؤالء نساء ورجال في  مليونًا١٥٥وحوالي . ١٦ مليونًا٣١٤ إلى  مليونًا١٦٤العدد في أفريقيا جنوب الصحراء من 

–––––––– 
 :    لالطالع على تحليل مفصل، انظر 9

ILO/ECA: Employment-friendly macroeconomic policies for Africa (draft, mimeo), 2006; also ECA: Meeting the 
Challenge of Employment in Africa: An Issues Paper (Addis Ababa, 2006). 

 ). ٢٠٠٥(، ة والفقر في أفريقياالتصدي لتحديات البطال:  ٢٠٠٥التقرير االقتصادي ألفريقيا :  اللجنة االقتصادية ألفريقيا    10
 Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty, 2006–10 (PASDEP):      انظر 11
 .٢٠٠٦، جنيف، ٩٥، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة تغير األنماط  في عالم العمل:     مكتب العمل الدولي 12

 .   بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم٢٠٠٢قرار مؤتمر العمل الدولي لعام استنتاجات و   13 
 .٣٩-٣٤، الصفحات )٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، جنيف،  (وجهات نظر فلسفية وروحية حول العمل الالئق: بيكو.    د14 

:  ، ومكتب العمل الدولي٢٠٠٣، جنيف، ٩١ولي، الدورة ، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدالخالص من الفقر:     مكتب العمل الدولي 15
 ).  ٢٠٠٤جنيف،  (العمالة واإلنتاجية والحد من الفقر: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير العمالة العالمي 

 World Bank: World Development Indicators 2004 (Washington, DC):    انظر16
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 في ٥٥ قرابةويقدر أن . ١٧إقليمأي في عمالة الوتضم أفريقيا أآبر عدد من الفقراء العاملين في مجموع . عملسن ال
خط  ما يكفي للرقي بأنفسهم وبأسرهم فوق كسبوني أفريقيا جنوب الصحراء ال ي فتخدمينمسالمائة من األشخاص ال

 وقد تغيرت هذه النسب .بأقل من دوالرين في اليومقتاتون  في المائة ي٨٠ دوالر واحد في اليوم، وأن ١ الفقر البالغ
 . ١٨ خالل السنوات العشر األخيرةيكاد ال يذآر تغيرًا
إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة هدف  ت إلى صياغة سياساتالبطالة الجزئيةلبطالة وامعدالت ارتفاع  فضىوأ .١٨

خلق المزيد من القيام بصورة عاجلة ب إلى  نسبة فقر في العالم،على أسجلوتحتاج أفريقيا التي ت. للجميعوالعمل الالئق 
 أآبر أحدوتمثل البطالة . عيشة إجماالمال انخفاض مستويات وسوء التغذية وعولجالتصدي من ثم لتفشي اوعمالة ال

 في المائة وفي أفريقيا ١٠٫٣ بنسبة ٢٠٠٦ عام  في أفريقيا فيلبطالةامعدل إجمالي ر وقّد. تنمية القارة أمامالتحديات 
 عدد  أخذوعند. ائة في الم١٢٫٧وقدر معدل البطالة في شمال أفريقيا بنسبة . ١٩ في المائة٩٫٨جنوب الصحراء بنسبة 

ت اإلجمالية توزيع المعدالهذه كشف تلى ذلك، ال إضافة إو. أسوأبصورة ة عمال الظهرتفي الحسبان اء العاملين الفقر
وفي . الجنسفيما بين المجموعات العمرية وحسب نوع البلدان والمناطق وداخل البلدان وفيما بين  البطالة المتفاوت

 ماليين سنويًا وستواصل ارتفاعها ٩عاملة في أفريقيا فبلغت السنوات األخيرة ارتفعت الزيادة السنوية في القوى ال
ورغم تسجيل زيادة في النمو على مدى السنوات الثالث األخيرة، . ٢٠١٥ ماليين سنويًا حتى عام ١٠بمتوسط مقداره 

أما . عمل مليون سنويًا، مترافقًا بزيادة في عدد األشخاص العاطلين عن ال٨٫٦فإن اتساع العمالة اقتصر على حوالي 
، ٢٠١٥ في المائة بحلول عام ٦الحد من معدل البطالة في أفريقيا ليبلغ المتوسط العالمي الذي ينوف بقليل على 

وتحقيق هذه النتيجة يقتضي بدوره إما نموًا أسرع وإما نمط .  مليون سنويًا١١فيقتضي زيادة في العمالة قدرها حوالي 
 . يننمو مولد للعمالة وإما مزيجًا من االثن

 ،١-١  آما هو مبّين في الشكلاإلقليم في النمو االقتصادي أوجه ورغم أن أداء االقتصاد الكلي قد تحّسن وبلغ .١٩
وتوقعات صندوق النقد  بياناتتبين آخر . (فشلت االقتصادات في النمو بمعدالت وطرق تولد العمالة المنتجة والالئقة

ارتفاع ( الديمغرافية ضغوطال ذآيالوقت نفسه، توفي . ٢٠)٢٠٠٧ عامتجاهات حتى  هذه اال في معتدًالتسارعًاالدولي 
مستويات الفقر ارتفاع  إلى ًانظرو. ةالقوة العاملالعالية لنمو   المعدالت)ف إلى المدناري الهجرة من األدايزتالخصوبة و

تخفيض الفقر إلى النصف بحلول   أناللجنة االقتصادية ألفريقيا في المائة، ترى ٢٫٥البالغة ومعدالت نمو القوة العاملة 
في البلدان معدالت النمو بل لم تفض أعلى .  آحد أدنى في المائة سنويًا٧  متوسطه تحقيق نمو يبلغيتطلب، ٢٠١٥

وال يزال العديد من األشخاص في هذه البلدان، . للفقراءما يكفي من الوظائف إلى خلق  األفريقية الغنية بالموارد
 .    أنشطة منخفضة اإلنتاجية في االقتصادات الريفية والحضرية غير المنظمة رزقهم من يكسبونوبخاصة النساء، 

. استراتيجية نمو محورها العمالةاألمر  فيقتضي ٢٠١٥إلى النصف بحلول عام المدقع قر تخفيض الفإذا أريد و .٢٠
 الكاملة والمنتجة والعمل الالئق اعتماد صناع السياسات على الصعيد الدولي واإلقليمي والقطري لهدف العمالةيزداد و
السياسات على فشل أسواق العمل  ترآيز لذلك ال بد من زيادة. ٢١م المساواةاعدان للحد من الفقر ونطقية موسيلةآ
 :   على ما يلي، وبخاصةل للنساء والرجاحسن أجراأآثر وأوظائف  في خلق ةفريقياأل

 لعمالة؛ لا الفقراء ومالئمفي خدمة ينمو االقتصادالعل ج 

   الئقة؛وظائفر إمكانات العولمة لخلق سخيت 

–––––––– 
ن ليشمل األشخاص الذين يعملون لكنهم ال يكسبون ما يكفي آي يعيشوا هم وأسرهم    وضعت منظمة العمل الدولية مفهوم الفقراء العاملي 17

بينما العكس (وأشد االحتمال أن يعمل الفقراء العاملون في االقتصاد غير المنظم . فوق خط الفقر اليومي البالغ دوالرًا أو دوالرين في اليوم
ولهذا السبب يمكن تفسير تقدير الفقراء ). م ليسوا بالضرورة من الفقراء العاملين فالعاملون في االقتصاد غير المنظ-ليس بالضرورة صحيحا 

ومن المهم اإلشارة إلى أن الشخص بطبيعته . العاملين آتقدير أولي لألشخاص الذين يعملون في االقتصاد غير المنظم بمكاسب جد منخفضة
 سنتيمًا ٥٠وهو ما يعني أن الشخص الذي يربح . فوق عتبة الفقر وبأسرتهة، يحسب فقيرا عامال إذا عجز عن الرقي بنفسه، رجًال آان أم امرأ

من الدوالر األمريكي في اليوم ال يعتبر فقيرًا عامًال إذا آان شخص آخر في األسرة يكسب ما يكفي لضمان عيش آل فرد في األسرة بأآثر من 
ت أمريكية في اليوم مثال لكنه يعيش في أسرة تتألف من عشرة  دوالرا٥وعلى العكس من ذلك، قد يكسب شخص . دوالر واحد في اليوم

وسيظل هذا الشخص محسوبًا في عداد الفقراء .  دوالر في اليوم١، فسيعيش آل فرد فيها على أقل من )تسعة منهم ال يعملون(أشخاص مثًال 
في العالم النامي بدأ العمل للتو دون أجر بهدف ودمج األسرة برمتها في مفهوم الفقراء العاملين يضمن عدم حساب شاب غني . العاملين

 .    اآتساب الخبرة في عداد الفقراء العاملين
 ILO: Global Employment Trends Brief, January 2007 (Geneva):     انظر 18
 .   المرجع نفسه   19
 .    صندوق النقد الدولي، مرجع سابق 20
اري إليجاد العمالة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، الصادر عن الجزء الرفيع المستوى لمجلس اإلعالن الوز:    انظر على سبيل المثال 21

؛ إعالن بشأن تمويل العمالة والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا لمؤتمر وزراء المالية ٢٠٠٦األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي، جنيف، 
؛ إعالن وخطة عمل مؤتمر القمة االستثنائي لرؤساء دول وحكومات االتحاد ٢٠٠٦مايو / روالتخطيط والتنمية األفارقة، واغادوغو، أيا

 . ٢٠٠٤األفريقي، واغادوغو، 
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  والفقر؛الجزئية ة بطالال االقتصادات الريفية للحد من غييرت 

  بطالة الشباب؛ل لتصديا 

 .خلق المزيد من العمالةفي سبيل يسير استثمار القطاع الخاص ت 

 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٢ ، أفريقياإقليمالمحلي اإلجمالي في  الناتج معدالت نمو ، االقتصادات األفريقيةسرعة نمو :١-١الشكل 
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  التصدي لتحديات البطالة والفقر في أفريقيا: ٢٠٠٥ ،فريقياألالتقرير االقتصادي  : اللجنة االقتصادية ألفريقيا:المصدر

 .٣، ص )٢٠٠٥أديس أبابا، (

 دور الحماية االجتماعية في تنمية تحد من الفقر ٢-٢-١
دون حماية ف. عمل الدوليةة لمنظمة الماع في استراتيجية العمل الالئق الأساسيًا ًاعية عنصرالحماية االجتماتشكل  .٢١

الحماية االجتماعية إلى حماية العمال في أماآن عملهم إذ تسعى . ين أن يكون العمل وال العيش الئقاجتماعية ال يمكن
سبل وتسعى إلى إتاحة . ةالصحب المضرةو والخطرة مجحفة من ظروف العمل ال،غير المنظمفي االقتصاد المنظم و

  المساعدةتقديم  خط الفقر وعن تقل دخولهم من أدنى من الدخل لالوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير مستوى
أو األمومة أو اء المرض أو البطالة جّر العملالمحصل من الدخل ما فقد من وهي تعوض .  أطفاالتضملألسر التي 
من بعض الفئات تعاني  يحتاج الجميع إلى الحماية االجتماعية، في حينو.  أو الشيخوخةيلفقدان المعاإلعاقة أو 
 بفيروس مصابونون وأسرهم واألشخاص الوفي أفريقيا، يمثل العمال المهاجر.  بشكل خاصانمحرال واالستضعاف

طائفة واسعة من النساء ، وما عماالقتصاد غير المنظمفي عاملون به والتأثرون اإليدز أو الم /نقص المناعة البشرية
  .عدم آفايتهالحماية االجتماعية أو  غياب اسببر بوالرجال الذين تضعف قدراتهم اإلنتاجية إلى حد آبي

 لة الضمان االجتماعي بما يكفل وصوويكمن التحدي الرئيسي للحماية االجتماعية في أفريقيا في توسيع تغطي .٢٢
وبهذه الطريقة وحدها سيتسنى جعل . ى من أمن الدخلناألقل بمستوى أدالناس إلى الرعاية الصحية وتمتعهم على 

 في القارة ةواقعحقيقة  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ٢٢الحق في الضمان االجتماعي، آما ورد في المادة 
ية للحد من الفقر وإلى جانب السياسات االقتصادية وسياسات العمالة، تشكل الحماية االجتماعية وسيلة قو. األفريقية

أن الحماية االجتماعية العامة تتيح آليات لمساعدة من المتعارف عليه على نطاق واسع و. وتحسين معيشة الناس
وتفترض وجود تدخالت عامة للحد من المخاطر، آخدمات الرعاية الصحية .  مخاطر الحياةمغالبة على مستضعفينال

ال السالمة والصحة المهنيتين؛ وتدخالت للتخفيف من المخاطر، آنظم الوقائية والتعليم األساسي والوقاية في مج
الحماية االجتماعية الخاصة بالصحة والمرض واألمومة وإصابات العمل والشيخوخة واإلعاقة والوفاة واألسرة 

وقاية أو واألطفال؛ وتدخالت المالذ األخير الرامية إلى مساعدة األفراد واألسر على التكيف عندما تفشل برامج ال
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وتشمل تدخالت المالذ األخير جميع أنواع المساعدة االجتماعية المتمثلة في تقديم تحويالت مشروطة نقدية . التخفيف
 . ٢٢وعينية

. ويمثل الوصول إلى الرعاية الصحية أحد التحديات األآثر إلحاحا في مجال الحماية االجتماعية في أفريقيا .٢٣
ففي آينيا والسنغال، يدفع . ى الخدمات الصحية بسبب قيود ماليةعلصول حالويواجه أناس آثيرون صعوبات جمة في 

ويشكل اإلنفاق الصحي الضخم أحد مخاطر الفقر . ٢٣ في المائة من إجمالي اإلنفاق الصحي من المال الخاص٤٥
ر طيلة أعوام؛ فدفع مصروفات الدواء والرعاية الصحية قد يجبر األسر على العيش في الفق. الرئيسية لألفراد وأسرهم

لذلك تؤدي آليات . ٢٤ على المدى الطويلاإلنتاجية واالستدانة مدخراتهم وبيع أصولهم دوقد يجبرون أيضا على استنفا
 الستضعاف في ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وحماية الناس من الفقر وا أساسيًاالتأمين الصحي دورًا

ويمكن التخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألمراض آفيروس . ستردادها أو ااإلنتاجيةوالمحافظة على قدراتهم 
. نقص المناعة البشرية والسل والمالريا وغيرها من المشاآل الصحية إذا أتيح الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية

وحقوقهم وتحسين حماية صحتهم ضمان  على صحة العمال ل جديدًا ترآيزًاوسيتطلب تدعيم النظم الصحية أيضًا
 .أجورهم وظروف عملهم

واقع هو وارتفاع نسبة المسنين . يعًاسرارتفاعًا وخالل األعوام المقبلة، سيرتفع عدد ونسبة المسنين من السكان  .٢٤
 عند الميالد بشكل متوسط العمر المتوقعمعيش بالنسبة إلى فئة واسعة من المجتمع في أفريقيا، رغم أن انخفاض 

وعند بلوغ سن األربعين، يمكن توقع أن يعيش األفارقة ثالثين سنة إضافية في . س ذلكوحي بعكيمؤسف قد 
 سنة إال في بوتسوانا وسوازيلند وليسوتو المتأثرة ٢٠وال تقل فرص الحياة المتبقية في سن األربعين عن . ٢٥المتوسط

توقع أن يعيش البالغون من العمر الوفي باقي بلدان أفريقيا، يمكن . على نحو بالغ بفيروس نقص المناعة البشرية
. ٢٦ضعفة بصورة خاصةمستويشكل المسنون فئة سكانية .  عاما على األقل أو أآثر من ذلك بكثير٦٠أربعين سنة حتى 

 سنة فما فوق في ٦٥ في المائة من البالغين ٣حوالي : وال تحصل إال نسبة قليلة من المسنين على معاش الشيخوخة
وإذ اعتادت األسر والمجتمعات المحلية تقليديا على . ٢٧ في المائة في السنغال١٠ائة في غانا و في الم٩و وسفا بورآينا

اإليدز  /إعالة أغلب المسنين، ما فتئت آليات الدعم التقليدية هذه تتقلص بسبب تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية
شيخوخة من نظم معاشات إلزامية إال أقلية وإذ ال يتلقى معاشات ال. وغيره من األمراض والهجرة وانتشار العوز

 .ال بد من إيجاد أشكال دعم جديدةفصغيرة من المسنين، 

وفي أفريقيا جنوب .  إال بحماية ضئيلة من مخاطر الحياة، أيضًا، هموال يتمتع السكان في سن االستخدام .٢٥
موما على العاملين في االقتصاد الصحراء، تكون تغطية نظم الضمان االجتماعي اإللزامية محدودة جدا ومقتصرة ع

 في ١٠وتشير بيانات أولية تخص معاشات الشيخوخة واإلعاقة والورثة إلى أن ما يربو بقليل عن . المنظم وأسرهم
 في المائة في ٥المائة من السكان النشطين اقتصاديا يشترآون في نظام معاش في غانا وزامبيا بينما تفوق النسبة بقليل 

 هذه األرقام أن أقلية صغيرة فقط من العمال تنشط في االقتصاد المنظم بينما ال تشمل التغطية ى منيتجلو. ٢٨السنغال
 .معظم العاملين في االقتصاد غير المنظم

فبينما . وتنعكس الفوارق بين الرجال والنساء في أنماط العمالة أيضا في تغطية نظم الضمان االجتماعي اإللزامية .٢٦
في السنغال، ال في المائة  ٨٫١ في المائة في غانا وزامبيا و١٥ين اقتصاديا المتمتعين بالتغطية تبلغ نسبة الرجال النشط

–––––––– 
 :    انظر 22

ILO: Social security for all: Investing in global social and economic development: A consultation, Issues in Social 
Protection series, discussion paper 16 (Geneva, 2006); ILO: Social security: A new consensus (Geneva, 2001).  

 :     انظر 23
X. Scheil-Adlung et al.: What is the impact of social health protection on access to health care, health expenditure and 
impoverishment? A comparative analysis of three African countries (ILO, OECD and WHO, Geneva and Paris, 2006), 
at http://www.who.int/health_financing/DP.06.2.pdf. 

 :    انظر 24
S. Dercon and J. Hoddinott: “Health, shocks and poverty persistence”, in S. Dercon (ed.): Insurance Against Poverty 
(Oxford University Press, Oxford, 2005), pp. 124–136. 

، التوقعات الخاصة بالفترة )٢٠٠٥نيويورك،  (٢٠٠٤التوقعات السكانية في العالم، مراجعة :     محسوب على أساس األمم المتحدة 25
٢٠١٠-٢٠٠٥ . 

 :     انظر 26
A. Barrientos et al.: “Old age poverty in developing countries: Contributions and dependence in later life”, in World 
Development (Elsevier, 2003), Vol. 31, issue 3, pp. 555–570. 

وبسبب المشاآل التي تعترض إتاحة .    النتائج األولية للبحث االستقصائي الذي أجرته منظمة العمل الدولية بخصوص الضمان االجتماعي 27
 .د تكون نسب التغطية منقوصة شيئا ماالبيانات فق

 .   المرجع نفسه 28
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 في ٢ في المائة في زامبيا و٥ في المائة في غانا و٧تبلغ نسبة النساء النشطات اقتصاديا المتمتعات بالتغطية إال 
 .  ٢٩السنغال

ويشمل ذلك، من الناحية . ائفة متنوعة من التحديات توسيع تغطية نظم الضمان االجتماعي معالجة طيويقتض .٢٧
االقتصادية، اإلنتاجية المحدودة واستمرار ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع معدالت العمالة في االقتصاد غير المنظم 

سط متوأما من الناحية االجتماعية الديمغرافية، فتشمل هذه التحديات انخفاض . تباين في توزيع الدخلالوتزايدها و
 وارتفاع معدالت الوالدات والتباينات بين المناطق الحضرية والريفية وتأثيرات الهجرة داخل البلدان العمر المتوقع
وال تملك الحكومات إال قدرات محدودة على التعامل مع .  عالوة على تغير الهياآل األسرية والمجتمعية،وفيما بينها

 محدودة بسبب صغر ات ما تكون قاعدة إيرادات الحكوموغالبًا. إلداريةهذه التحديات بسبب ضعف اإلدارة والهياآل ا
 .٣٠القاعدة الضريبية وما تتسم به النظم الضريبية من انعدام الجدوى وانعدام المساواة

 .ولم تستطع نظم الضمان االجتماعي القائمة االستجابة إلى تحدي توسيع التغطية بحيث تشمل أغلبية السكان .٢٨
م التي يعود معظمها إلى الستينات، لتغطية القطاعين العام والخاص المنظمين دون مراعاة االقتصاد وأنشئت هذه النظ

وإضافة إلى ذلك، أثرت البيئة السياسية واالقتصادية واإلدارية التي أنشئت فيها هذه النظم على فعاليتها . غير المنظم
 . وجدواها وإدارتها التي ال تزال بحاجة إلى التحسين

ذا السياق، آثيرا ما تتسم ترتيبات الضمان االجتماعي بالتجزؤ وانعدام رؤية واضحة لتوسيعها بحيث وفي ه .٢٩
ورغم وجود حاجة آبيرة إلى الضمان االجتماعي في أفريقيا توجد عوامل . تشمل فئات السكان غير المتمتعة بالتغطية

/ تضخم وتأثير فيروس نقص المناعة البشريةمن قبيل محدودية العمالة في االقتصاد المنظم، وارتفاع معدالت ال
واإلنتاجية المنخفضة تحد من الحيز المالي . اإليدز، تجعل تلبية هذه الحاجة، ولو جزئيًا، أمرًا صعبًا بشكل خاص

وفي الوقت ذاته، تقوض . الالزم آما يشكل ضعف آليات اإلدارة تحديات خطرة أمام التنفيذ واإلدارة على نحو مجد
وآثيرا . ارة والتدبير في بعض نظم الضمان االجتماعي القائمة ثقة الناس بالضمان االجتماعي ودعمهم لهمشاآل اإلد

ما تكون تغطية فئات سكانية معينة تغطية ضيقة مما يترك أضعف الناس، وال سيما سكان المناطق الريفية، بال أي 
ويعوق ارتفاع . حماية اجتماعية مناسبة محدودة جدًالذا، فإن القدرة على توفير . شكل من أشكال الحماية االجتماعية

مستويات البطالة والبطالة الجزئية فضًال عن عدم مالءمة معايير العمل والحماية االجتماعية الموجودة توفير الحماية 
وقام بعض الحكومات والشرآاء االجتماعيون وأصحاب مصلحة آخرون في بلدان . ٣١االجتماعية في بلدان آثيرة

وفي بلدان من قبيل السنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة، . قية بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الحماية االجتماعيةأفري
تؤدي الحماية االجتماعية دورًا مهمًا في الجيل الثاني والثالث من استراتيجيات الحد من الفقر وما يتصل بها من 

تذليل الحواجز التي تعوق توسيع نطاق الحماية االجتماعية آجزء من ومع ذلك، ال بد من بذل جهود جّبارة ل. سياسات
 .استراتيجية العمل الالئق

 االستبعاد االجتماعي وتأثيرات فيروس  ٣-٢-١
 اإليدز/ نقص المناعة البشرية

ي  ف٦٠ في المائة من سكان العالم، لكنها تضم ما يزيد على ١٠تضم أفريقيا جنوب الصحراء نسبة أآثر بقليل من  .٣٠
، يقدر أن ٢٠٠٥وفي عام .  مليون شخص٢٦المائة من مجموع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أي حوالي 

 ٩٠وما يزيد على .  مليون بالغ وطفل٢٫٤ مليون شخص في المنطقة أصيبوا بالفيروس، بينما توفي جراء اإليدز ٣٫٢
وفي بلدان آثيرة يأتي اإليدز على . ن في مقتبل العمرفي المائة من المصابين بنقص المناعة البشرية أشخاص بالغو

. عقود من التقدم على درب التنمية، بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع وما تحقق من مكاسب في الصحة والتعليم
وس وفير.  سنة لوال اإليدز٦٢وآان سيبلغ .  سنة٤٧وحاليًا يبلغ متوسط العمر المتوقع في أفريقيا جنوب الصحراء 

/ اإليدز سبب للفقر ونتيجة له في اآلن ذاته، تمامًا آما يتسبب فيروس نقص المناعة البشرية/ نقص المناعة البشرية
ويؤثر اإليدز على الفئات األآثر استضعافًا . اإليدز والفقر في أوجه انعدام المساواة بين الرجال والنساء وينتجان عنها

وبتأثيراته على القوة العاملة واألسر والمنشآت، يمكن . ويغذي الوصم والتمييزفي المجتمع ويزيد تفاقم عمل األطفال 
اإليدز من حاالت االعتالل / ويزيد فيروس نقص المناعة البشرية. أن يشكل عائقًا آبيرًا يكبح النمو االقتصادي والتنمية

 مما ألقى عبئًا ضخمًا على عاتق والوفيات الناجمة عن المالريا وأمراض أخرى، وقد أدى ذلك إلى عودة داء السل،
 .القطاع الصحي

–––––––– 
 .   المرجع نفسه 29
 .ILO: Social security for all, op. cit:     انظر 30
 .   المرجع نفسه 31
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وفي حاالت أخرى يجبر . إذ تفقد أسر آثيرة معيليها. والتأثيرات على األسر المعيشية قد تكون قاسية جدًا .٣١
ويترك آثير من المتوفين أرامل مصابون بدورهم . المعيلون على البقاء في المنزل لرعاية أقاربهم المصابين باإليدز

وباستشراء . آما يترآون أطفاال يعانون ويكافحون من أجل البقاء في غياب رعاية أبوية.  إلى الرعايةومحتاجون
الوباء، يزداد الطلب على رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لكن يزداد أيضًا عدد المصابين من 

ا في صفوف المدرسين مستويات إصابة ال إذ تسّجل أيض. آما أن المدارس متأثرة بحدة. العاملين في قطاع الصحة
ويشكل ذلك مصدر قلق آبير ألن المدارس يمكن أن تؤدي دورًا أساسيًا في الحد من تأثير الداء بواسطة . يستهان بها

. اإليدز وإنكاره في أفريقيا/ آما يشكل الوصم سببًا ونتيجة للتكتم عن فيروس نقص المناعة البشرية. التعليم والدعم
. ادة االهتمام باإليدز آمصدر وصم، يشكل داء السل أيضًا سببًا للوصم في حد ذاته وباالقتران مع اإليدزورغم زي

ويحد الخوف من الوصم من فعالية برامج الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية إذ يخشى الناس اإلخالل بواجب 
 .الج ويقوض جهود الوقايةويتسبب هذا الخوف في تأخير الع. السرية أو الثرثرة بخصوص وضعهم

وقد سّلط الوباء . اإليدز مسألة تتعلق بالعمل والتنمية/ ومن المسلم به حاليًا أن فيروس نقص المناعة البشرية .٣٢
ويتفاقم تأثير اإليدز على دخل األسر . ضوءًا جديدًا على الصالت بين عالم العمل واألمن االجتماعي االقتصادي

ويزيد . ائر في القوة العاملة وانخفاض إنتاجية العمل وفعالية المنشآت وقدرتها التنافسيةالمعيشية وإنفاقها بفعل الخس
الوباء من التكاليف المباشرة التي تتكبدها المنشآت عن طريق إعانات الرعاية الطبية واإلعاقة والوفاة والوراثة، أو 

متوسطة يتحمل العمال وأصحاب العمل التكاليف وفي العديد من المنشآت الصغيرة وال. تكلفة التأمين من هذه المخاطر
وتشمل دواعي القلق اإلضافية الضرر الالحق على المدى الطويل بالموارد البشرية بسبب تناقص . بصفة مباشرة

المهارات في المجاالت التقنية وفي اإلدارة على حد سواء؛ ومن بين أهم اآلثار طويلة المدى الناجمة عن فيروس نقص 
وفقدان العمال المهرة والمديرين في القطاع العام يشكل . ٣٢اإليدز انقطاع تناقل المهارات بين األجيال/ بشريةالمناعة ال

 .٣٣خطرًا يتهدد قدرة الدول على توفير السلع والخدمات األساسية، ناهيك عن تطويرها

في أفريقيا جنوب  سنة ١٥ويعيش تسعة أطفال من أصل عشرة مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية دون سن  .٣٣
وتفيد تقديرات .  مليون منهم في أفريقيا جنوب الصحراء١٢ مليون يتيم، ١٥، خّلف اإليدز ٢٠٠٥وفي عام . الصحراء

 مليونا ٢٠بأن هذا العدد قد يصل إلى  زاإليد /البشرية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
وبخاصة  اإليدز،/ ة أن أطفال األسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشريةوتبين أدلة واضح. ٢٠١٠بحلول عام 

ويتوقع البنك الدولي، أن ينخفض عدد تالميذ المدارس االبتدائية . الفتيات، ال يسجّلون على نحو متزايد في المدارس،
ئة في أوغندا، وذلك نتيجة  في الما١٢ في المائة في آينيا و١٤ في المائة في زمبابوي و٢٤ بنسبة ٢٠١٠بحلول عام 

ويشكل تزايد عدد األطفال نتيجة خطرة أخرى، إذ يجبر أطفال آثيرون على . اإليدز/ لفيروس نقص المناعة البشرية
ويتعين عليهم آأرباب أسر إعالة أنفسهم وفي أحيان آثيرة من يصغرهم من . العمل لدعم دخل أسرهم أو لمجرد البقاء

 . إخوتهم

 القلق الخاصة في الوصم والتمييز تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو من ويتمثل أحد دواعي .٣٤
وينتهك التمييز على أساس اإلصابة الفعلية أو . اإليدز/ يعيشون في أسر متأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية

. لكشف عنه والوقاية الفعالة منهالمفترضة بفيروس نقص المناعة البشرية حقوق اإلنسان األساسية ويشكل عائقًا أمام ا
ويؤدي الخوف من الوصم والتمييز إلى ضعف االستفادة من خدمات آالكشف والعالج على أساس طوعي، حتى إذا 

ويشمل تمييز أصحاب العمل فحوصات الكشف قبل االستخدام، وحرمان المستخدمين المصابين بفيروس . قدمت مجانًا
أو الترقية، ونقل أو طرد العمال المصابين بالفيروس بصرف النظر عن قدرتهم نقص المناعة البشرية من التدريب 

ويمكن أيضا أن يصم العمال ويشجبوا الزمالء المعروفة أو المعتقدة إصابتهم بفيروس نقص المناعة . على العمل
فيروس شأن ولية بمنظمة العمل الدممارسات مدونة وتنطوي هذه األشكال من التمييز على انتهاك لمبادئ . البشرية

 وتشكل خطرًا آبيرًا على النجاح في تنفيذ سياسات وبرامج فيروس نقص ،اإليدز وعالم العمل /نقص المناعة البشرية
وال يتطلب إنشاء بيئة داعمة اعتماد وتطبيق قوانين وإدماج الحقوق في سياسات . ٣٤المناعة البشرية في مكان العمل

 . من أجل تغيير السلوك والحد من المخاوفمكان العمل فحسب بل أيضا التثقيف 

–––––––– 
 : انظر 32
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 : انظر 33
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and Policy Analysis No. 3 (ILO/AIDS, 2005). 

 :   انظر 34
O. Dupper: “Protecting the rights of people living with HIV/AIDS: A South African case study”  (2003), in 
ILO/UNAIDS: People at work: Addressing stigma and discrimination, ILO/UNAIDS meeting on AIDS and the World 
of Work in Latin America and the Caribbean, Brasilia, 2006. 
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ويعيش في أفريقيا . وتمثل النساء والفتيات نسبة متزايدة بين األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .٣٥
 ١٥جنوب الصحراء ثالث أرباع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في المجموع العالمي، والبالغات 

آالتمييز الوظيفي ودفع أجور أقل وتوفير (يمثل انعدام المساواة بين الرجال والنساء في عالم العمل و. عامًا فما فوق
سببا ونتيجة لتدني وضع النساء االقتصادي واالجتماعي في المجتمع آكل ويؤدي دورا ال يستهان ) ظروف عمل رديئة

حدودة لإلصرار على عالقات جنسية مأمونة، وتتاح للنساء، بمن فيهن المتزوجات، فرص م. به في استضعاف النساء
وتبين الدراسات أن العنف . وقد يحتجن إلى ممارسة الجنس مقابل الغذاء والمأوى وغير ذلك من االحتياجات األساسية

ضد النساء ال يزيد من خطر إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية فحسب بل أيضا أن النساء المصابات بالفيروس 
ويشكل الوصول إلى فرص . أو أسرهن/ر عرضة للعنف أو التهديد باستعمال العنف من قبل شرآائهن وقد يكّن أآث

العمل الالئق والدخل اآلمن أحد أفضل وسائل تمكين النساء من حماية أنفسهن من اإلصابة بفيروس نقص المناعة 
 . األسراإليدز على األطفال و /البشرية واحتواء تأثير فيروس نقص المناعة البشرية

ولحماية النساء من العنف واالستغالل الجنسيين، ال بد من توفير دعم الدخل والوصول إلى التعليم والتدريب  .٣٦
والحماية القانونية والتحويالت النقدية عند اللزوم، إلزالة الحاجة إلى ممارسة الجنس مقابل توفير الغذاء والمأوى 

وينبغي وضع تدابير أخرى للوقاية من عدوى الفيروس، بما . ألطفالهنوغير ذلك من االحتياجات األساسية ألنفسهن و
وينبغي تلبية احتياجات النساء المصابات بالفيروس أو . في ذلك تنظيم حمالت إعالمية، لتوعية النساء واألطفال

 والعالج المعرضات بشكل قوي إلى خطر اإلصابة به، بما في ذلك خطر العنف المنزلي وعوائق الوصول إلى الرعاية
وهجر األسر وتقييد حقوق الميراث ومسؤوليات الرعاية األسرية ثقيلة العبء في الغالب بالنسبة لصغار األطفال أو 

وفي هذا الصدد ال بد أيضًا من إتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية المتصلة بفيروس نقص المناعة . األقارب المسنين
 . الوقائي، والعالج الرامي إلى منع انتقال العدوى من األم إلى الطفلالبشرية، وتزويد ضحايا االغتصاب بالعالج

 تعزيز اإلدارة : الحاجة إلى نهج جديدة ٣-١
 السديدة في عالم العمل

يدل االتجاه نحو التحرير السياسي وإرساء الديمقراطية في أفريقيا وتبني الجهود الرامية إلى تحقيق اإلدارة  .٣٧
ياق االتحاد اإلفريقي والشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، على أن أفريقيا بصدد السديدة، آما هو األمر في س

وتمثل اآللية األفريقية الستعراض النظراء مبادرة ذات أهمية خاصة في . إعادة النظر في نهجها إزاء إدارة التنمية
 من قبل األفارقة، على أن يضطلع األفارقة وتشمل اآللية تحليل واستعراض األداء األفريقي. مجال اإلدارة السديدة

 . بمسؤولية رصد سلوآهم وشروطهم وبمبادرة منهم

وآثيرا ما تكون العملية . ورغم هذا التقدم، ال زالت اإلدارة السياسية تواجه تحديات في بلدان أفريقية عديدة .٣٨
 عددا من مجاالت ٢٠٠٥ لعام ريقيةتقرير اإلدارة اإلفويحدد . الديمقراطية هشة وشبه مجردة من الطابع المؤسسي

وتشمل هذه المجاالت تعزيز قدرة البرلمانات على أداء . العمل ذات األولوية فيما يتصل ببناء دول قادرة ومسؤولة
وظائفها األساسية وتعميق اإلصالحات القانونية والقضائية وتحسين تقديم الخدمات العامة وإزالة الصعوبات التي 

خاصة واالستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز وسائط إعالم مسؤولة تواجهها المنشآت ال
 .وذات مصداقية والزيادة إلى أقصى حد في مساهمة األساليب التقليدية في اإلدارة السديدة

من الفردي وتخرج عدة بلدان في اإلقليم من صراعات طال أمدها، ويقترن ذلك بتحديات ال تقتصر على إعادة األ .٣٩
واألسري والكرامة والعالقات بل تشمل أيضًا استرداد القدرة اإلنتاجية في أعقاب ما حل بالبنية األساسية االجتماعية 

. وتأتي النزاعات المسلحة على األصول اإلنتاجية وتهدم أماآن العمل وتضعف أسواق العمل. واالقتصادية من دمار
جال إلى العمل في ظروف تحترم فيها حقوق اإلنسان األساسية خطوة رئيسية ويمثل ضمان إمكانية عودة النساء والر

 .في عملية التعافي وإعادة بناء البنية األساسية المادية واالجتماعية على حٍد سواء

 دور معايير العمل الدولية ١-٣-١
ثر تطبيق معايير العمل ويؤ. يساهم نهج منظمة العمل الدولية المعياري في اإلدارة السديدة بعدد من األساليب .٤٠

الدولية، ال سيما تلك المتعلقة بالحرية النقابية وعدم التمييز، تأثيرًا مباشرًا على المساهمة والمشارآة في العمليات 
آما يساهم الهيكل الثالثي واآلليات التشاورية المتصلة بالحوار االجتماعي هي األخرى في . السياسية واالقتصادية

 .   قائمة على الشفافية وصنع القرار الديمقراطي واالحترام المتبادل بين الشرآاء االجتماعيينإنشاء ثقافة جديدة

وفي االقتصاد غير المنظم . إن تحديات العولمة جعلت معايير العمل الدولية أآثر مالءمة من أي وقت مضى .٤١
أو للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر الضخم والمتنامي آثيرا ما ال يتاح للعاملين بأجر أو العاملين للحساب الخاص 

وبما أن احترام . معظم العناصر األساسية لسيادة القانون في اقتصاد السوق، آاحترام العقود واالعتراف بسند الملكية
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معايير العمل الدولية ضروري لبلوغ هدف العمل الالئق للجميع، تأخذ منظمة العمل الدولية على عاتقها التزاما رئيسيا 
 .قيا بمساعدة هيئاتها المكونة في معالجة مسألة إدارة سوق العمل المهمشة في غالب األحيانفي أفري

وعندما يتعلق األمر بمسألة آيفية . وتوفر المبادئ والحقوق في العمل القواعد األساسية واإلطار األساسي للتنمية .٤٢
وق األساسية في العمل أهمية مميزة إذ ضمان المبادئ والحق"مواآبة التقدم االجتماعي للنمو االقتصادي، يكتسب 

يضمن لألشخاص المعنيين أنفسهم إمكانية المطالبة بحرية وعلى أساس من التكافؤ في الفرص بمشارآة عادلة في 
 .٣٥"الثروات التي أسهموا في تحقيقها، آما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية آامنة

اقيات منظمة العمل الدولية هو التزام وطني إزاء دول أعضاء أخرى، باالستناد إلى والتصديق على اتفاقية من اتف .٤٣
وهو إضافة إلى ذلك، تعهد للمواطنين باستخدام مقياس دولي للعدل تسترشد به اإلدارة الوطنية . نظام إشراف دولي

ظمة العمل الدولية اتفاقيات ذات واعتبر مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية عددا من اتفاقيات من. لسوق العمل
وهكذا، وضع إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام . أهمية خاصة

، التزامًا على عاتق جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بالقيام، بحسن نية ووفقًا للدستور، باحترام ١٩٩٨
 :ا يليوتعزيز وتنفيذ م

 لحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ا 
 لقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛ا 
 لقضاء الفعلي على عمل األطفال؛ا 
 .لقضاء على التمييز في االستخدام والمهنةا 

سان األساسية الثماني لمنظمة العمل ويعكس سعي أفريقيا الحثيث إلى التصديق الشامل على اتفاقيات حقوق اإلن .٤٤
، تتراوح ٢-١وآما يتبين في الشكل . الدولية التزام اإلقليم بتعزيز واحترام وتنفيذ المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 تصديقًا على اتفاقية العمل الجبري ٥٣و) ١٣٨رقم ( تصديقًا على اتفاقية الحد األدنى للسن ٤٦التصديقات بين 
ومضت التصديقات بوتيرة .  دولة عضوًا٥٣، فيما بين )١١١رقم ) (في االستخدام والمهنة(واتفاقية التمييز ) ٢٩ رقم(

غير أن التحدي األآبر يكمن اآلن في ترجمة االلتزامات . مذهلة في األعوام األخيرة فيما يتصل باتفاقيتي عمل األطفال
 .  لصلةإلى حماية وضمانات فعلية وإنفاذ حقيقي لألحكام ذات ا

 التصديق على االتفاقيات األساسية في أفريقيا :٢-١الشكل 

  عدد البلدان األفريقية المصّدقة على اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية

 )٥٣من أصل  (التصديقاتعدد  االتفاقية الفئة

حق اتفاقية الحرية النقابية وحماية  :٨٧االتفاقية رقم 
 ١٩٤٨التنظيم، 

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ٤٨

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة  :٩٨االتفاقية رقم 
 ١٩٤٩الجماعية، 

٥٢ 

 إلغاء العمل الجبري واإللزامي ٥٣ ١٩٣٠اتفاقية العمل الجبري،  :٢٩االتفاقية رقم 
 ٥٢ ١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل الجبري،  :١٠٥االتفاقية رقم 

م إلغاء التمييز فيما يتصل باالستخدا ٥٠ ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور،  :١٠٠االتفاقية رقم 
في االستخدام (اتفاقية التمييز : ١١١االتفاقية رقم  والمهنة

 ١٩٥٨، )والمهنة
٥٣ 

 القضاء على عمل األطفال ٤٦ ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن،  :١٣٨االتفاقية رقم 
ألطفال، اتفاقية أسوأ أشكال عمل ا :١٨٢االتفاقية رقم 

١٩٩٩ 
٤٩ 

 

 ).٢٠٠٧فبراير / جنيف، شباط(مكتب العمل الدولي : المصدر

–––––––– 
/  لمؤتمر العمل الدولي، جنيف، حزيران٨٦، المعتمد في الدورة في العملإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية     35

 .١٩٩٨يونيه 
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ورغم وجود التزام باحترام الحقوق والمبادئ األساسية في العمل، فإن تطبيقها الفعلي ما زال بالتالي دون  .٤٥
ي من قبل مفتشيات ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل، منها التشريع الناقص والبالي، وعدم اإلنفاذ الفعل. المستوى

ومحاآم العمل، وزيادة عدد العاملين في االقتصاد غير المنظم، وقدرة النقابات ومنظمات أصحاب العمل المحدودة 
 .على المشارآة في التوعية والحوار وصياغة السياسات

 الهيكل الثالثي وقانون العمل والحوار االجتماعي ٢-٣-١
تعتبر االنتخابات فيها نزيهة وحرة وعادلة، تبذل أيضًا جهود في عدد من إذ يزداد عدد البلدان األفريقية التي  .٤٦

وما زال يتعين فعل الكثير، لكن يجري على قدم وساق . بلدان اإلقليم إلنعاش أو إنشاء مؤسسات حوار اجتماعي فعالة
ماعي لتسهيل مشارآة اتخاذ تدابير رامية إلى وضع آليات فعالة لمنع النزاعات وتسويتها وإنشاء مؤسسات حوار اجت

الشرآاء الثالثيين في عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني؛ ويمكن لهذه التدابير أن تشكل أساسًا مهمًا لتحسين 
،  ويكتسي عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمية خاصة في اإلقليم، بما في ذلك اتفاقية تفتيش العمل.اإلدارة
واتفاقية ، )١٣٥رقم  (١٩٧١،  واتفاقية ممثلي العمال)١٥٠رقم  (١٩٧٨إدارة العمل،  واتفاقية ،)٨١رقم  (١٩٤٧

 .)١٥٤ رقم (١٩٨١، واتفاقية المفاوضة الجماعية، )١٥١رقم  (١٩٧٨، عالقات العمل في الخدمة العامة

ين عائقًا ورغم إحراز بعض التقدم المشجع، يشكل ضعف قدرة المؤسسات والموارد البشرية لدى الشرآاء الثالثي .٤٧
وما زالت . ومع ذلك يبقى وجودها مهما في عدد من القطاعات الرئيسية. آبيرًا في منع وتسوية المنازعات الصناعية

الحكومات تعتبر االتحادات النقابية في أفريقيا في أحيان آثيرة تهديدًا سياسيًا وتستبعدها من عمليات الحوار االجتماعي 
 وفي سياق التطلع إلى المستقبل والسعي إلى تذليل العقبات التي تواجهها النقابات، من .بدال من اعتبارها شريكة قّيمة

المهم الترآيز على تعزيز قدرتها على التفاوض بشأن اتفاقات جماعية، وتحليل معلومات سوق العمل، وتحسين فهم 
تسويتها واستخدام البيانات معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية وتطبيق إجراءات منع المنازعات و

وينبغي آذلك تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل . االجتماعية االقتصادية من أجل دعم مهارات المفاوضة الجماعية
ومع ذلك، غالبًا ما . المستقلة لتمكينها من التعبير عن المصالح المشروعة لدوائر األعمال، الكبيرة منها والصغيرة

يما في البلدان التي تتسم بأنظمة اقتصادية واجتماعية مستقرة، دورًا فّعاًال في الحوار تؤدي هذه المنظمات ال س
 .االجتماعي وتقديم الخدمات إلى أعضائها

وفي بعض البلدان، . ومن المؤسف أن الدور المهم الذي تؤديه إدارة العمل في التنمية آثيرا ما يغض عنه الطرف .٤٨
، وتحال قضايا العمل إلى المحاآم المدنية العادية، مما يؤخر في أحيان ال توجد محاآم متخصصة في مجال العمل

وزيادة على ذلك، آثيرًا ما ال يكون القضاة . آثيرة صدور األحكام ويعّطل البيئة الصناعية تعطيال ال لزوم له
در ما يكون عليه قضاة والموظفون المعينون من المحاآم العادية متمكنين في مجال معايير العمل الوطنية والدولية، بق

وحتى في البلدان التي توجد فيها محاآم عمل، آثيرا ما يثقل آاهل هذه المحاآم بقضايا بسيطة . العمل المتخصصون
 .آان من الممكن تسويتها قبل ذلك بواسطة آليات العالقات الصناعية

ويكمن التحدي الذي تواجهه . لقاريويؤدي الحوار االجتماعي أيضًا دورًا مهمًا على المستويين دون اإلقليمي وا .٤٩
الهيئات المكونة الثالثية األفريقية في االستكشاف الكامل لنطاق العمل مع المجتمعات االقتصادية اإلقليمية من زاوية 

وبدأ بالفعل العمل في هذا . دعم الحوار االجتماعي وتعزيز األبعاد االجتماعية لمشارآة أفريقيا في االقتصاد العالمي
اه في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي واالتحاد االقتصادي لبلدان البحيرات الكبرى والمجتمع االقتصادي االتج

 .والنقدي لوسط أفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

مصلحة أما عندما يتعلق األمر بتعزيز اإلدارة الديمقراطية، فيكمن التحدي األساسي في إشراك جميع أصحاب ال .٥٠
وينبغي توسيع المشاورات الثالثية بحيث تشمل . في عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني وفي إدارة سياسة العمل

 . في نهاية المطاف مجموع سياسات العمل والعمالة واالقتصاد الكلي برمتها
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  في أفریقياواقعة حقيقةجعل العمل الالئق  - ٢

 دولي للعملإطار  ١-٢

ويرّوج البرنامج مجموعة من القيم العالمية . للنهوض بالتغيير المؤسسيمتكامًال   العمل الالئق إطارًايتيح برنامج .٥١
من  أساسًافيتطلب  للجميع  تسخير قدرات العولمة بضمان إتاحتها فرصًاأما. إلى جانب فهم الظروف الخاصة لكل بلد

واستنتج تقرير . على الصعيد القطريولويات األإلى تستجيب إنمائية استراتيجيات فضًال عن اللتزامات المشترآة ا
 أن شعوب العالم تقيم العولمة بحسب ما إذا آانوا ٣٦)٢٠٠٤(اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة 

أن وبالترآيز على عالم العمل تتصدى منظمة العمل الدولية لواقع مفاده . ال في هدف العمل الالئق يعتبرونها تساهم أم
النساء والرجال يحتاجون حيثما آانوا إلى آسب الرزق ألنفسهم وألسرهم إذا آان المراد أن يبدأوا التمتع بحريتهم 

 .بأوسع معانيها

يشكل العمل الالئق والمنتج بالنسبة إلى معظم الناس وأسرهم وإلى المجتمعات المحلية، السبيل الرئيسي للخالص  .٥٢
ويلخص العمل الالئق تطلعات عامة الناس في حياتهم .  من خطر الوقوع في الفقرمن الفقر والوسيلة الكفيلة بالحد

ألسر لويشمل فرص عمل منتج ومدّر لدخل عادل، آما يشمل األمن في مكان العمل والحماية االجتماعية . النشطة
والتنظيم والمشارآة وتحسين إمكانات التنمية الشخصية واالندماج االجتماعي وحرية الناس في التعبير عن شواغلهم 

 . في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتساوي جميع النساء والرجال في المعاملة وتكافؤ الفرص المتاحة لهم

) ١٩٩٩ديسمبر  /أبيدجان، آانون األول(وبما أن اجتماعي منظمة العمل الدولية اإلقليميين األفريقيين التاسع  .٥٣
، قد أقّرا بأهمية العمل الالئق بالنسبة ألفريقيا، لقي هدف العمل )٢٠٠٣سمبر دي/ أديس أبابا، آانون األول(والعاشر 

الالئق صدى قويًا في جميع أرجاء أفريقيا آموضوع موّحد لتوجيه السياسات الوطنية وتأطير التزام القارة مع 
 . المؤسسات العالمية وعمليات التكامل االقتصادي الدولي

الل التزام هيئاتها المكونة الثالثية، في حث المجتمع الدولي على إعادة توجيه ونجحت منظمة العمل الدولية من خ .٥٤
وأدى ذلك إلى توافق دولي في اآلراء على أن العمالة الكاملة . السياسات اإلنمائية نحو هدف توفير العمل الالئق للجميع

ولويات اإلطار اإلنمائي الدولي مع ويمثل تكييف أ. والمنتجة والعمل الالئق عنصران ال غنى عنهما للحد من الفقر
تحوًال مهمًا في البيئة السياسية، ويفتح مجاالت شاسعة أمام أفريقيا " العمل الالئق للجميع"أولويات أفريقيا تحقيقًا لهدف 

 . لتعّبر عن رؤيتها للتقدم وتسهم في صياغة استراتجيات جديدة للحد من الفقر بواسطة نمو مّولد للوظائف

مل الالئق من اتفاق داخلي في منظمة العمل الدولية بشأن أفضل طريقة ألداء دورها في القرن الحادي وتحّول الع .٥٥
والعشرين وإنعاش قدرتها على تقديم المشورة السياسية والخدمات التقنية التي تحتاجها هيئاتها المكونة، إلى هدف 

ويؤآد عدد من الوثائق واالتفاقات والبيانات . طرافدولي بات يحظى اآلن باالعتراف واإلقرار داخل النظام متعدد األ
 من وثيقة نتائج القمة العالمية لعام ٤٧واعتبرت الفقرة . الحديثة هذا التوافق الدولي في اآلراء المؤيدة للعمل الالئق

أهداف العمالة  "، التي اعتمدها االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الستين، ٢٠٠٥
 لسياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة والستراتيجياتنا اإلنمائية  أساسيًاهدفًا ...الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع 

 ". بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، آجزء من جهودنا الرامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية، الوطنية

، اعتمد الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ٢٠٠٦يوليه / وفي شهر تموز .٥٦
إعالنا وزاريا واسع النطاق بشأن توليد العمالة والعمل الالئق للجميع، جاء فيه أن العمل الالئق من شأنه أن يساعد في 

ن الفقر وإتاحة أمل جديد في العقد تعزيز جهود األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف بهدف خلق الوظائف والحد م
ويدعم اإلعالن الجهود الرامية إلى جعل العمل الالئق .  مليارا في العالم١٫٤المقبل للفقراء العاملين البالغ عددهم 
ويكتسي اإلعالن الوزاري أهمية آبيرة بحكم اضطالع المجلس االقتصادي . للجميع هدفا عالميا وواقعا وطنيا

 عمل وآاالت األمم المتحدة األربع عشرة ولجانها الوظيفية العشر ولجانها اإلقليمية الخمس واالجتماعي بتنسيق
 .٣٧جميعها

والمرآز األساسي الذي يحتله العمل الالئق في نموذج إنمائي جديد للقارة أّآده عدد من المؤسسات الكبيرة وفي  .٥٧
ت المشارآين في مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد وتبّنى رؤساء الدول والحكوما. عدة مناسبات، تحديدًا في أفريقيا

باإلجماع برنامج العمل ) ٢٠٠٤سبتمبر / واغادوغو، أيلول(األفريقي بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا 

–––––––– 
 ).٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، جنيف،  (توفير الفرص للجميع: عولمة عادلة :   اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة 36

، بشأن توليد العمالة ٢٠٠٦يوليه / ادي واالجتماعي، المعتمد في تموز   اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع المستوى من المجلس االقتص 37
 .٢٠٠٦نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٩٧، الدورة GB.297/WP/SDG/1والعمل الالئق للجميع، وارد في وثيقة مجلس اإلدارة  
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واعتمد مؤتمر القمة إعالنًا وخطة عمل وآلية متابعة ألزمت الدول األعضاء بأن تضع العمالة في صميم . الالئق
عكس االتجاهات الحالية للفقر والبطالة "ويتمثل الهدف الرئيسي لخطة العمل في . ياساتها االقتصادية واالجتماعيةس

والبطالة الجزئية الشائعة والمستمرة في القارة؛ وإدخال تحسين ملموس على مستويات معيشة الناس وأسرهم على 
مر قمة االتحاد األفريقي من إسهامات منتدى الشرآاء واستفاد مؤت". المستويين الوطني والمجتمعي في أفريقيا

الذي ناشد رؤساء الدول والحكومات األفارقة جعل ) ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول٤-٣واغادوغو، (االجتماعيين األفريقي 
العمل الالئق، آما تعرّفه منظمة العمل الدولية، هدفا عالميا وأفريقيا وتنزيله في صميم السياسات االجتماعية 

 .قتصادية في أفريقيااال

وفي هذا السياق، التزمت الدول األعضاء بدعم الفقراء والمستضعفين، ال سيما في المناطق الريفية واالقتصاد  .٥٨
الحضري غير المنظم، والعاطلين عن العمل ومن يعانون من البطالة الجزئية، بواسطة تعزيز القدرات من حيث 

دريب على المهارات وإعادة تدريب القوة العاملة والوصول إلى الموارد الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والت
المالية، وبخاصة التمويل بالغ الصغر، وإلى األراضي والبنية األساسية واألسواق والتكنولوجيا والخدمات، قصد 

ولية واإلقليمية اعتماد وناشد مؤتمر القمة وآاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الد. االندماج فعليا في سوق العمل
وعّينت آليات متابعة . سياسة أآثر اتساقا وزيادة دعم خلق الوظائف في سياق االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية وغيرها

عات االقتصادية اإلقليمية لتكون الهيئات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن وجمممؤتمر قمة واغادوغو الدول األعضاء وال
 .   التنفيذ

 ١-٢ار اإلط
 إعالن بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر، معتمد في الدورة االستثنائية الثالثة لرؤساء 

 )٢٠٠٤سبتمبر / واغادوغو، أيلول(دول وحكومات االتحاد األفريقي 
 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في الدورة االستثنائية الثالثة لجمعيتنا في واغادوغو، ،نحن
 ... ، ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول٩ إلى ٨و، من سفا في بورآينا

 :نلتزم بما يلي
... 
 في سياساتنا االقتصادية واالجتماعية على المستويات الوطنية واإلقليمية  ورئيسيًا صريحًا خلق العمالة هدفًاجعل

 لتحسين ظروف معيشة شعوبنا؛ووالقارية، من أجل التخفيف من حدة الفقر بصورة مستدامة 
بذلها حكوماتنا والشرآاء االجتماعيون ومنظمات المجتمع المدني من أجل النهوض ت الجهود المتواصلة التي دعم

 ترويج "١": ببرنامج منظمة العمل الدولية لخلق العمل الالئق عن طريق تحقيق األهداف االستراتيجية المهمة التالية
إتاحة المزيد من فرص ضمان دخل الئق للنساء   "٢"ساسية في العمل؛ وتنفيذ معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق األ

 . تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي "٤"تعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتماعية للجميع؛   "٣"والرجال؛ 
 ).٢٠٠٤( االتحاد األفريقي  :المصدر

فريقية أخرى، بما فيها اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنذ قمة واغادوغو، حظي العمل الالئق بدعم عدة مؤسسات أ .٥٩
، ٢٠٠٥مارس  /الصادر في آذار") لجنة بلير("آذلك، اعترف تقرير لجنة أفريقيا . والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 بأن خلق الوظائف في أفريقيا لن يعتمد على حث النمو االقتصادي فحسب بل أيضًا على إجراءات مباشرة بصفة أآبر،
ويشير التقرير إلى أهمية توجيه االستثمارات القطاعية . تستدعي إتباع نهج متكامل في استراتيجيات العمالة في أفريقيا

هذه "، يرد في التقرير أن "النهوض بالعمالة"وتحت عنوان . نحو خلق العمالة آأحد السبل الكفيلة بالحد من الفقر
يجيات العمالة في أفريقيا، مع الترآيز بالتساوي على المجاالت األربعة المسائل تستدعي إتباع نهج متكامل في استرات

ذات األولوية، وهي تنظيم المشاريع والقابلية لالستخدام وتكافؤ الفرص وخلق العمالة، والتي شّدد عليها آل من منظمة 
لمعقود في بورآينا فاسو في عام العمل الدولية واالتحاد األفريقي في مؤتمر القمة بشأن العمالة والتخفيف من الفقر، ا

٣٨"٢٠٠٤ . 

) ٢٠٠٥أبوجا، (وأّآد البيان الوزاري الصادر عن مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة  .٦٠
وضع استراتيجيات لتوليد العمل الالئق والمنتج للرجال والنساء والشباب في أفريقيا، والتصدي صراحة "ضرورة 

وعّزز الوزراء التزام أفريقيا بالعمل ". لعمالة في استراتيجيات الحد من الفقر على الصعيد الوطنيلمسائل توليد ا
واغادوغو، " (االستجابة إلى تحدي العمالة والفقر في أفريقيا"، الذي آان موضوعه ٢٠٠٦الالئق في مؤتمر عام 

ية استراتيجيات الحد من الفقر آإطار لتخطيط نظرا إلى أهم: " من البيان المعتمد ما يلي١١ويرد في الفقرة ). ٢٠٠٦
الميزانية الوطنية والمساعدة اإلنمائية الرسمية، نقر بضرورة توحيد شتى العمليات قصد بلوغ األهداف االقتصادية 

–––––––– 
  /http:www.commissionforafrica.org، على العنوان   )٢٠٠٥، ]لندن[ (مصلحتنا المشترآة:      لجنة أفريقيا38 
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آما نالحظ ضرورة دمج هدف العمالة الالئقة في تصميم . واالجتماعية في بلداننا وبخاصة األهداف اإلنمائية لأللفية
تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا " آما أوصى الوزراء بأن ".فيذ ورصد الجيل الثاني من استراتيجيات الحد من الفقروتن

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسات اإلقليمية اإلفريقية بإنشاء منتدى عمالة إقليمي للخبراء التقنيين 
 ".ء في تنمية القدرات وتسهيل التعلم وتقاسم التجارب القطريةوالميسرين السياسيين بهدف مساعدة الدول األعضا

واستمد دعم تحليلي مهم للعمل الالئق آاستراتيجية إنمائية ألفريقيا، من التقرير االقتصادي الصادر عن اللجنة  .٦١
اء في التقرير وج". االستجابة لتحديات البطالة والفقر في أفريقيا"، والذي رّآز على ٢٠٠٥االقتصادية ألفريقيا لعام 

وتشمل الشروط الالزمة لخلق العمالة . العمالة الالئقة توّطد الصلة بين النمو االقتصادي وإجمالي الحد من الفقر"أن 
الالئقة تحويل االقتصادات األفريقية من الزراعة التقليدية منخفضة اإلنتاجية إلى الزراعة وأنشطة تجهيز المواد 

 اليد العاملة وإلى قطاعي الصناعة والخدمات اآلخذين في النمو، باالستفادة من فرص الزراعية عالية القيمة وآثيفة
لذلك، ال بد من الزعامة السياسية في إدارة االقتصادات األفريقية قصد إعطاء األولوية لخلق العمالة على . العولمة

 ."نطاق واسع في برامج التنمية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر

واالجتماع اإلقليمي األمريكي ) ٢٠٠٥بودابست، (وقدم االجتماع اإلقليمي األوروبي السابع لمنظمة العمل الدولية  .٦٢
واالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر لمنظمة العمل ) ٢٠٠٦برازيليا، (السادس عشر لمنظمة العمل الدولية 

واعتمد االجتماع األمريكي واآلسيوي آالهما استنتاجات . ق، الدعم ذاته لنهج العمل الالئ)٢٠٠٦بوسان، (الدولية 
في آل إقليم، إضافة إلى توصيات بشأن آيفية إتاحة فرص العمالة الالئقة والمنتجة لسكان " عقد العمل الالئق"استهلت 
 . اإلقليمين

 مساهمة :ئق للجميعالنهوض بالعمل الال، اعتمدت المفوضية األوروبية بالغًا بعنوان ٢٠٠٦مايو / وفي شهر أيار .٦٣
ويقترح هذا البالغ سلسلة من الخطوات الملموسة التي يمكن . االتحاد األوروبي في تنفيذ برنامج العمل الالئق في العالم

أن يسهم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بواسطتها في تنفيذ برنامج العمل الالئق، وذلك مثًال في إطار برامج 
واعتمدت منذ عهد أقرب، في اجتماع مجلس العمالة والسياسة . مع منظمة العمل الدوليةتعاون تقني مشترآة 

، )٢٠٠٦ديسمبر /  آانون األول١نوفمبر و/  تشرين الثاني٣٠بروآسيل، (االجتماعية والصحة وشؤون المستهلك 
مبادرة منظمة العمل الدولية "وفي جملة أمور أخرى، قّدم الدعم إلى ". االستنتاجات بشأن توفير العمل الالئق للجميع"

برامج تتعلق بالعمالة والسياسة االجتماعية، إذ تساهم / بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق أو ما يعادلها من خطط عمل
في تعزيز أخذ البلدان الشريكة بزمام أمورها بجعل االحتياجات واألولويات الوطنية تتجلى فيها وبضمان مشارآة 

وشّجعت المفوضية والدول ". عمل ومنظمات العمال واألجزاء المختصة من المجتمع المدنيمنظمات أصحاب ال
األعضاء في االتحاد األوروبي أيضًا على التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات المختصة بغية وضع وتطبيق 

 .مؤشرات مناسبة لقياس وتقييم تنفيذ برنامج العمل الالئق

بأن ) ٢٠٠٦موسكو، (امية الجتماع وزراء العمل والعمالة لمجموعة الدول الثمانية واعترفت الوثيقة الخت .٦٤
ودعم الوزراء ". العمالة المنتجة والعمل الالئق عامل أساسي للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية والكرامة البشرية"

ا السياق برنامج العمل الالئق آعنصر من أعمال منظمة العمل الدولية وأّآدوا أهمية البعد االجتماعي للعولمة، وفي هذ
 .عناصر التنمية الدولية

وتتمثل الخطوات المقبلة في تعميق تنفيذه . وقد بات العمل الالئق مترسخًا حاليًا آهدف عالمي وأولوية أفريقية .٦٥
 . التطبيقي في عملية التكامل اإلقليمي األفريقية واإلطار الناشئ للتعاون اإلنمائي الدولي
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 بناء التكامل اإلقليمي في أفريقيا ٢-٢

 الشبكة المتداخلة للعضوية في المجموعات االقتصادية اإلقليمية :١-٢الشكل 

 

 CEMAC الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

 CEN-SAD تجمع الساحل والصحراء

 CEPGL الجماعة االقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى

 COMESA ق أفريقيا والجنوب األفريقيالسوق المشترآة لشر

 EAC جماعة شرق أفريقيا

 ECCAS الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 ECOWAS الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 IGAD الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

 IOC لجنة المحيط الهندي

 MRU ون ماراتحاد نه

 SACU وب األفريقياالتحاد الجمرآي للجن

 SADC الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

 UEMOA االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 UMA اتحاد المغرب العربي

ترشيد المجموعات االقتصادية :  ثانيًا-تقييم التكامل اإلقليمي في أفريقيا : االتحاد األفريقي/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا: المصدر
 .٥١، ص )٢٠٠٦أديس أبابا، (قليمية اإل
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 االقتصادات من الدافع إلى تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي في أنه ينبغي أن يمكّن يتمثل األساس المنطقيو .٦٦
النمو بوتيرة أسرع وذلك بترآيز الموارد على القطاعات ذات الميزة النسبية واستغالل وفورات الحجم وتمكين القطاع 

آما يمكن لزيادة التكامل أن تنعش تدفقات االستثمار األجنبي فتنمي . اذ إلى أسواق أآبر وأسرع نموًاالخاص من النف
وأّدى اعتراف أفريقيا منذ زمن . بذلك القدرة اإلنتاجية وتعود في الوقت ذاته بفوائد عن طريق نقل المعارف والمهارات

ومن شأن التكامل . بروتوآوالت ومجموعات اقتصادية إقليميةبعيد باحتياجات وفوائد التكامل اإلقليمي إلى إنشاء عدة 
 عمليات التكامل توخىوعالوة على ذلك، ت. اإلقليمي أن يفضي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية ال يستهان بها

بلدان األعضاء وآلما تزايدت أهمية التجمعات اإلقليمية آلما تزايد تأثير ال. أهدافًا اقتصادية وسياسية على حٍد سواء
وتقوم البلدان األفريقية باتخاذ خطوات ملموسة نحو إضفاء التكامل على اقتصاداتها . فيها، في المفاوضات الدولية

وذلك ببناء هذه المجموعات االقتصادية اإلقليمية وتيسير تنقل العمال والسلع والخدمات بحرية واعتماد عمالت 
ويمكن لهذه الجماعة على غرار . اء األساس إلنشاء جماعة اقتصادية أفريقيةمشترآة وزيادة التجارة اإلقليمية وإرس

 .٣٩االتحاد األوروبي أن تقدم الحافز االقتصادي وتستفيد من سوق مشترآة آبيرة

 مجموعة اقتصادية إقليمية، تعتبر بذور جماعة اقتصادية أفريقية ممكنة، إلى جانب عدد من ١٤وتوجد حاليًا  .٦٧
 آالمعهد النقدي لغرب أفريقيا والمصرف اإلنمائي لمنطقة التجارة التفضيلية للجنوب األفريقي، اللذين الهيئات اإلقليمية

ووقعت بروتوآوالت عديدة ترمي إلى توطيد صالت النقل واالتصاالت وإتاحة تنقل . أنشئا لدعم التكامل اإلقليمي
الدورة العادية السابعة لجمعية رؤساء الدول وعقب القرار الصادر عن . العمال ورؤوس المال بحرية بين البلدان

يفكر االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا حاليًا في ترشيد ) ٢٠٠٦يوليه / بانجول، تموز(والحكومات األفارقة 
 .هذه المؤسسات والبرتوآوالت

قليمي والتجارة بين البلدان وترّآز النقاشات المتعلقة بجهود أفريقيا من أجل النهوض بالتكامل االقتصادي اإل .٦٨
 : األفريقية حاليا على ما يلي

دعيم المؤسسات اإلقليمية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنية األساسية والماء واألمن الغذائي والطاقة ت 
 وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها بصورة مستدامة؛

 ناطق التجارة الحرة أو االتحادات الجمرآية األفريقية؛عزيز النفاذ التجاري إلى السوق داخل مت 

 .عم جهود البلدان األفريقية الرامية إلى إلغاء التعريفات وإزالة الحواجز غير التعريفية داخل أفريقياد 

وسيتدعم التكامل االقتصادي اإلقليمي . وتقوم هذه المسائل االقتصادية على ضرورة تحقيق تنمية اجتماعية أسرع .٦٩
لذلك، شّكل دمج برنامج العمل الالئق . راز تقدم عملي في تحسين مستويات المعيشة، ال سيما ألفقر مواطني أفريقيابإح

في جداول أعمال المجموعات االقتصادية اإلقليمية عنصرًا رئيسيًا في خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر قمة 
. ًا سياسيًا مستمرًا لضمان قيام التدخالت على الطلبويقتضي األمر االستثمار في بناء القدرات وحوار. واغادوغو

ومن جوانب التكامل المهمة إنشاء نظام مشترك لمعلومات سوق العمل اإلقليمي يكون باستطاعته قياس ومقارنة التقدم 
ت وستساهم زيادة االهتمام بالمسائل االجتماعية ومسائل العمل في زيادة زخم عمليا. المحرز في الحد من البطالة

ولهذا الغرض، ينبغي أن يشارك وزراء العمل . التكامل من قبيل تلك المذآورة في آلية متابعة مؤتمر قمة واغادوغو
آما ستضيف زيادة مشارآة منظمات أصحاب العمل والنقابات قوة دينامية لدعم . في عمليات صنع القرارات السياسية
ة الحالية لصياغة قانون عمل موحد بين البلدان السبعة عشر التي ويحتمل بالعملي. البعد االجتماعي للتكامل اإلقليمي

 . تشكل منظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا، أن تجني فوائد خاصة من المشارآة الثالثية المباشرة

 زيادة فعالية اإلطار اإلنمائي متعدد األطراف ٣-٢

فريقيا وبلدان أخرى أقل نموا إلى زيادة االهتمام أّدى الوعي المتزايد بأهمية حفز وتيرة الحد من الفقر في أ .٧٠
. وانصّب جل هذا االهتمام على منظومة األمم المتحدة. بتدارك مواطن القصور في اإلطار اإلنمائي متعدد األطراف

زم ومن بين االنتقادات التي يتعين على األمم المتحدة ووآاالتها الرد عليها اتهامها بأنها أصبحت مشتتة أآثر من الال
وفي الوقت نفسه، تعتبر منظومة األمم . ورديئة التنسيق بما تشمله من وآاالت عديدة تتنافس على البروز والموارد

المتحدة، بحكم واليتها وحيادها وشمولها وقاعدة مواردها العالمية، شريكًا قريبًا ومأمونًا للبلدان يتمتع بمؤهالت فريدة 
وباستطاعة األمم المتحدة أيضًا بناء . حكومات من أجل الوفاء بااللتزامات العالميةلدعم الخطط االستراتيجية الوطنية لل

 .القدرة على إدارة عملية معقدة متعددة القطاعات ومتعددة المانحين

–––––––– 
أديس (ترشيد المجموعات االقتصادية اإلقليمية :  ثانيًا-تقييم التكامل اإلقليمي في أفريقيا : االتحاد األفريقي/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا    39

 .  ة االقتصادية األفريقية، التي أنشأت الجماع١٩٩٤يوثق التقرير التقدم المحرز منذ بدء نفاذ معاهدة أبوجا لعام . )٢٠٠٦أبابا، 
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 عن ٢٠٠٦يوليه / ولقد أفضى اإلعالن الوزاري بشأن توليد العمالة والعمل الالئق للجميع، الصادر في تموز .٧١
وى للمجلس االقتصادي واالجتماعي، إلى زيادة الزخم للجهود التي تبذلها الوآاالت متعددة الجزء الرفيع المست

األطراف والمجتمع اإلنمائي برمته بهدف توفير دعم متسق لبرنامج العمل الالئق بوصفه عنصرًا رئيسيًا من عناصر 
طراف والثنائي بين المانحين وفيما بين يشجع التعاون المتعدد األ"واإلعالن الصادر عن الوزراء . التنمية المستدامة

باإلضافة إلى ". الوآاالت والتنسيق فيما بينها، سعيًا إلى تحقيق أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع
يطلبون من صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووآاالتها ويدعون المؤسسات المالية إلى دعم "ذلك، فإن الوزراء 

... د الرامية إلى إدراج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، في سياساتها وبرامجها وأنشطتها الجهو
 تحقيق نهج أآثر تماسكًا وعملية لألمم المتحدة دمع مراعاة البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية قص

وآوسيلة لتسهيل اعتماد هذا النهج األآثر تماسكًا وعملية، فإن " وعيتجاه التنمية على الصعيد الوطني على أساس ط
يشجعون جميع الوآاالت ذات الصلة على التعاون بنشاط في عملية تطوير األدوات الالزمة لتشجيع العمل "الوزراء 

مة األمم المتحدة الالئق، الجارية حاليًا في منظمة العمل الدولية بناء على طلب مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظو
 ".المعني بالتنسيق

إلى الترآيز على تنفيذ االلتزامات المتعلقة بتشجيع العمالة الكاملة "وقد دعا الوزراء آذلك منظمة العمل الدولية  .٧٢
 المتفق عليها في مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات قمتها الرئيسية، بما في ذلك ،والمنتجة والعمل الالئق للجميع

 ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية االجتماعية، قصد ٢٠٠٥ت الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام االلتزاما
تحقيق تقدم ذي شأن في السياسات العامة والبرامج التنفيذية على حٍد سواء، ونطلب بهذا الخصوص إلى منظمة العمل 

، بالتعاون مع آافة األطراف ذات الصلة، من أجل ٢٠١٥م الدولية أن تفكر في وضع خطط عمل محددة زمنيًا حتى عا
 ".تحقيق هذا الهدف

، أي قبل جهود التنسيق والتوحيد التي يبذلها شرآاء التنمية حاليًا، باشر األمين العام عملية ١٩٩٧وفي عام  .٧٣
ودعيت الوآاالت . لفيةإصالح لألمم المتحدة ترمي إلى زيادة فعالية المنظمة في المساهمة في األهداف اإلنمائية لأل

العملية لمنظومة األمم المتحدة، تحت إشراف المجموعة اإلنمائية لألمم المتحدة، إلى تنسيق طائفة واسعة من الوسائل 
. واإلجراءات وإلى وضع االستراتيجيات واألولويات الوطنية في صميم تعاون األمم المتحدة مع الدول األعضاء

عمل المؤتمرات العالمية مع اإللحاح على اعتماد نهج إنمائية وطرائق معونة جديدة تتعظ وتزامن تنفيذ اتفاقات وبرامج 
 .  من الفشل الملحوظ لنماذج المعونة اإلنمائية السابقة

ويتضمن تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة في مجاالت التنمية  .٧٤
، سلسلة من التوصيات لتجاوز تشظي األمم المتحدة آيما يتسنى "توحيد األداء"بيئة، المعنون والمساعدة اإلنسانية وال

للنظام أن يقدم الخدمات آهيئة واحدة، في إطار شراآة حقيقية مع جميع البلدان ويلبي احتياجاتها في جهودها الرامية 
ويفيد التقرير بأن منظومة األمم المتحدة . ها دولياإلى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف إنمائية أخرى متفق علي

تتسم بمواطن قوة ومواطن ضعف، لكنها وسيلة ال غنى عنها في عصر يتزايد فيه الترابط بين السلم واألمن والتنمية 
يدة ولتحسين فعالية األمم المتحدة في االضطالع بواليتها واالستجابة إلى التحديات الجد. المستدامة وحقوق اإلنسان

والمتزايدة، يدعو التقرير إلى منظومة أآثر اتحادا تتسم بمزيد من القوة واالستجابة والفعالية، أي إعادة تحديد مكانة 
 . األمم المتحدة آي تخدم آهيئة واحدة أآثر بكثير من مجموع أجزائها

 وفريق واحد وزعيم برنامج واحد"وتلخص رؤية إصالح منظومة األمم المتحدة على المستوى القطري في فكرة  .٧٥
وفي الوقت ذاته، يسود اعتراف بأن أحد نقاط قوة منظومة األمم المتحدة يكمن في طابعها ". واحد وميزانية واحدة

متعدد القطاعات واالختصاصات، وفيما تضطلع به وآاالت األمم المتحدة من واليات محددة تغطي طائفة من وسائل 
لذلك يتمثل التحدي في إنشاء إطار صارم اإلدارة . والوظائف المعيارية والدعائيةالعمل، من التعاون التقني إلى البحث 

وعلى . من شأنه أن يسخر مواطن قوة نظام متنوع مجتمعة لتحقيق نتائج عملية تتمشى مع األهداف الوطنية والدولية
دورا أنشط لفريق األمم المتحدة المستوى القطري، تشمل المسائل قيد النظر دورا أبرز لمنسق األمم المتحدة المقيم، و

 .القطري وتطور إطار المساعدة اإلنمائية إلى برنامج مساعدة إنمائية

ومنظمة العمل الدولية ملتزمة بالكامل بإنشاء أمم متحدة أقوى وأآثر استجابة وفعالية ال ألن واليتها تجعلها في  .٧٦
لويات البرامج القطرية للعمل الالئق في أطر وبرامج صميم مكافحة الفقر فحسب، بل أيضا ألنها تتيح فرصة إلدماج أو

آما تشجع منظمة العمل الدولية وتيسر مشارآة هيئاتها المكونة الثالثية بالكامل . إنمائية أخرى على المستوى القطري
وينطوي . في عملية بناء أمم متحدة أآثر فعالية وآفاءة وفي تصميم وتفعيل إطار المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة

العمل الالئق والهيكل الثالثي على قدرة هائلة على التأثير في التعاون بين الوآاالت وتعزيز البرامج المشترآة لألمم 
 . المتحدة التي تجمع بين خبرات مختلف الوآاالت المتخصصة
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 العمل الالئق في أفريقياتعبئة موارد إضافية لبرنامج  ٤-٢

، أول مؤتمر لألمم ٢٠٠٢مارس / نمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في آذارآان المؤتمر الدولي لتمويل الت .٧٧
 رئيس دولة أو حكومة وما يزيد ٥٠واعتمد المؤتمر، الذي حضره . المتحدة يعالج القضايا المالية واإلنمائية الرئيسية

جميع المنظمات  وزير فضًال عن زعماء من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسؤولين آبار من ٢٠٠على 
 تحديات مواجهة"الحكومية الدولية المالية والتجارية واالقتصادية والنقدية الكبيرة، توافق آراء مونتيري الذي قّرر 

 القضاء على الفقر، وتحقيق النمو "بهدف " ، وال سيما في البلدان النامية بأسرهالتنمية في العالمألغراض تمويل ال
أمام الجميع  التنمية المستدامة فيما نحن نتقدم باتجاه نظام اقتصادي عالمي أبوابه مفتوحةاالقتصادي المستدام وتشجيع 

 في المائة من الناتج ٠٫٧تحقيق هدف تخصيص لببذل جهود ملموسة "وتعهد قادة العالم  ". وقائم على العدل تمامًا
 القومي في المائة من الناتج ٠٫٢٠المائة إلى  في ٠٫١٥ولبلدان النامية لرسمية النمائية اإل للمساعدةالقومي اإلجمالي 

ورغم عدم الوفاء بهذه االلتزامات بالكامل، ما فتئت تدفقات المعونة ".  ألقل البلدان نموًااإلجمالي للبلدان المتقدمة
  في المائة، وذلك عمومًا بفضل٢٫٥ بنسبة ٢٠٠٥وارتفعت المعونة المقدمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء عام . تزداد

وعلى صعيد . و إذا ما استثنيت نيجريا، تبين األرقام تراجع المعونة في بقية المنطقة. تخفيف عبء الدين عن نيجريا
 . ٤٠ إلى أفغانستان والعراق٢٠٠٥العالم، وّجهت معظم زيادة المعونة في عام 

آاالت الحكومية الثنائية وتمول جّل برامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية بواسطة مساهمات طوعية من الو .٧٨
 جزءًا من ميزانياتها للتعاون اإلنمائي بواسطة المنظمات متعددة األطراف؛ ومن المؤسسات الحكومية التي توجه

الدولية ال سيما المفوضية األوروبية؛ ومن مصارف التنمية الدولية؛ وبدرجة محدودة من الحكومات المحلية وفعاليات 
، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج ٢٠٠٥وفي عام . ظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالمن غير الدول، بما فيها من

 ١٢٩٫٢ حوالي ٢٠٠٤مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة بعد أن آان مجموعه في عام  ١٥٦٫٦الميزانية 
دوالرات  مليون دوالر من ١٦١٫٥ إلى حجم تمويل يمكن أن يناهز ٢٠٠٦وتشير تقديرات عام . مليون دوالر

وقد يمثل هذا الرقم رقمًا قياسيًا منقطع النظير في اإلنفاق السنوي لمنظمة العمل الدولية على التعاون . الواليات المتحدة
. ٢٠٠٤٤١بعام مقارنة  في المائة ٢٥ ارتفاعًا يناهز ٢٠٠٦وتمثل النفقات المتوقعة في عام . التقني من خارج الميزانية

 في المائة من مجموع أموال التعاون التقني ٢٣٫٥ مليون دوالر أي ٣٧٫٩د أنفق مبلغ ، يتوقع أن يكون ق٢٠٠٦وفي 
 في المائة على التوالي في عام ٢٢٫١ مليون دوالر ونسبة ٢٨٫٤لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، مقارنة بمبلغ 

ال التعاون التقني لمنظمة وفي األعوام األخيرة حصلت أفريقيا على حصة متزايدة تدريجيًا من مجموع أمو. ٢٠٠٤
ويساعد عدد من العوامل على شرح هذه . ٤٢العمل الدولية، التي حققت بدورها ارتفاعًا آبيرًا بعد التراجع في التسعينات

الزيادة في دعم أعمال منظمة العمل الدولية، من بينها تزايد الوعي بأهمية برنامج العمل الالئق بالنسبة إلى الجهود 
وفي أفريقيا، سيستمر ترآيز التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية على األولويات المحددة في مؤتمر . اًالاإلنمائية إجم

وقصد زيادة ال مرآزية تمويل المانحين، تؤدي الهيئات . قمة واغادوغو بدعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة عمل القمة
 في العمل مع المكاتب المحلية لمنظمة العمل الدولية من أجل المكونة لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا دورًا حاسمًا

 .تعبئة الموارد للبرامج القطرية للعمل الالئق

 ٢-٢اإلطار 
 دور التعاون التقني في تنمية أفریقيا

 التقني أساسي لبلوغ األهداف االستراتيجية األربعة للمنظمة، أي تعزيز المعايير والحقوق في العمل التعاون
. ة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي فضًال عن مسألة المساواة بين الجنسين المشترآة بين تلك المجاالتوالعمال

وتساهم برامج التعاون التقني أيضًا . وسيساهم ذلك أيضًا في التخفيف من حدة الفقر وتحسين معيشة العاملين المستضعفين
ائف واالرتقاء بالمهارات والمؤهالت والنهوض بحقوق العمال والمساواة في النهوض بالعمالة وتنمية المنشآت وخلق الوظ

 . بين الجنسين
أن تيسر منظمة العمل الدولية التعاون بين الوآاالت الدولية األخرى ووآاالت المانحين ومنظمات أصحاب وينبغي 

 .العمل ومنظمات العمال فيما يتعلق بإسناد المساعدات والبرامج اإلنمائية

–––––––– 
 نشرة صحفية للجنة المساعدة اإلنمائية، ،٢٠٠٥بيانات المساعدة اإلنمائية النهائية لعام :     منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 40
 http://www.oecd.org/dataoecd/52/18/37790990.pdf: .، على العنوان٢٠٠٦ديسمبر /  آانون األول٦

، وثيقة وضع السياسة العامة والتنفيذ: حشد الموارد للتعاون التقني: مكتب العمل الدولي: انظر أيضًا. خر تقديرات منظمة العمل الدولية   آ 41
 .٢٠٠٦نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٩٧، الدورة GB.297/TC/2مجلس اإلدارة 

، ٩٥، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية لل:    مكتب العمل الدولي 42
، ٩٥، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التقنيدور منظمة العمل الدولية في ميدان التعاون : ؛ مكتب العمل الدولي٢٠٠٦جنيف، 
 .٢٠٠٦جنيف، 
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لالحتياجات الخاصة للبلدان الموجودة في مناطق معينة، ال سيما أفريقيا، وأقل البلدان نموًا والبلدان التي  وينبغي
تمر بأزمات، إلى جانب الفئات الفقيرة والمستضعفة في بلدان أخرى، أن تحظى بالمزيد من االهتمام والموارد وأن تشكل 

 أن تدعو منظمة العمل الدولية المانحين إلى زيادة مساهماتهم في ولهذا الغرض ينبغي. عناصر أصيلة في االستراتيجية
 . برنامج التعاون التقني للمنظمة

 من باب األولوية تقديم آل مساعدة للدول األعضاء من أجل تشجيع التصديق الشامل على االتفاقيات وينبغي
وينبغي . ، وتنفيذ تلك االتفاقيات١٩٩٨ في عام الثماني ذات الصلة بإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، المعتمد

أن تقدم منظمة العمل الدولية التعاون التقني الذي تطلبه البلدان التي تواجه مشاآل تنفيذ حددتها هيئات اإلشراف التابعة 
 .لمنظمة العمل الدولية

ني، المعتمد في الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر مقتطفات من القرار بشأن دور منظمة العمل الدولية في ميدان التعاون التق: المصدر
 .٢٠٠٦يونيه / العمل الدولي، جنيف، حزيران

 طرائق مساعدة جديدة ٥-٢

، ٤٣ُعقدت سلسلة من االجتماعات رفيعة المستوى لوآاالت المساعدة الوطنية والدولية بعد مؤتمر مونتيري .٧٩
 : على المستوى القطري استنادا إلى المبادئ التاليةووفرت حافزًا قويًا إلدخال تغييرات على طرائق المساعدة

وفي . من الشرآاء اإلنمائيين" توجيه"يحق للحكومات تحديد أهدافها وأولوياتها دون أي تدخل أو :  الملكية 
معظم البلدان األفريقية، يتم ذلك بواسطة ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، التي حّلت في معظم الحاالت 

وتقتضي الملكية الحكومية أن يستخدم الشرآاء اإلنمائيون، حيثما .  اإلنمائية خماسية السنواتمحل الخطط
 .أمكن، الخزانة الحكومية لنفقات المعونة ونظم المشتريات الوطنية وتفادي وحدات تنفيذ المشاريع الموازية

ت الحكومة بدًال من السعي إلى تحقيق يجب أن يجعل الشرآاء اإلنمائيون أولوياتهم تتواءم مع أولويا:  المواءمة 
ويمكن أن يضع المانحون خططهم وبرامجهم الخاصة، لكنها يجب أن تتسق تمام االتساق مع . أهدافهم الخاصة
 .برنامج الحكومة

يقتضي هذا المبدأ أن يعمل الشرآاء اإلنمائيون آفريق وأن يسعوا إلى إيجاد أوجه تكامل وتفادي :  لتنسيقا 
وفي عدة بلدان أفريقية، اتفق . أو جغرافية مختارة قليلة/ والترآيز على أولويات موضوعية واالزدواجية

على استراتيجية مساعدة مشترآة تتضمن توزيعا للعمل فيما ) بما في ذلك األمم المتحدة(الشرآاء اإلنمائيون 
 .بينهم

ساءلة؛ وفي حين يجب على الحكومات عني المساءلة المتبادلة خضوع المانحين والحكومات على حد سواء للمت 
تبرير استخدام األموال التي تتلقاها من المانحين، يجب أن يتسم المانحون بالقابلية للتنبؤ في تحديد مبلغ وموعد 

 .المعونة التي يزمعون تقديمها

القطاعية الشاملة وتتمثل إحدى النتائج المنطقية لمبادئ إعالن باريس في االعتراف بدعم الميزانية العامة والنهج  .٨٠
وفي الحالتين، ال تقدم المعونة لبرامج أو مشاريع . آطرائق المعونة المفضلة") صندوق مشترك للتبرعات"أي  (

ورغم أن حصة دعم الميزانية العامة في . محددة، بل في شكل تحويل نقدي إلى الميزانية الحكومية العامة أو القطاعية
مو في األعوام المقبلة، رصد معظم الشرآاء اإلنمائيون مبلغًا محددًا للمعونة مجموع المعونة المقدمة يمكن أن تن

 .للمشاريع التقليدية، ال سيما تلك التي تضع مبادرات رائدة أو تجّرب نهجًا ابتكارية

لى ويقترن إصالح بيئة المعونة بعدد من النتائج بالنسبة إلى التعاون مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ع .٨١
وال بد أن تنعكس أولويات العمل الالئق في األطر اإلنمائية الوطنية وأن تضع وزارات العمل . المستوى القطري

 .والعمالة والشؤون االجتماعية مقترحات برامج متسقة قادرة على اجتذاب التمويل بواسطة دعم الميزانية العامة

أن تتحول من مقدم للمساعدة التقنية التي يمولها المانحون وتتمثل نتيجة أخرى في أن منظمة العمل الدولية ينبغي  .٨٢
وسيكون من المهم أيضًا أن تضم منظمة . األجانب إلى مقدم للخدمات االستشارية التي تمولها حكومات البلدان المعنية

يلها بواسطة العمل الدولية خبرتها إلى خبرات وآاالت األمم المتحدة األخرى بغية وضع برامج قطاعية أآبر يمكن تمو
وسيساهم ذلك في تعزيز اتساق المنظومة على المستوى . النهج القطاعية الشاملة والصناديق المشترآة للتبرعات

وسيتعين على منظمة العمل الدولية وغيرها من وآاالت األمم المتحدة زيادة الترآيز على دورها آوسيط نزيه . المحلي
، يمكن أن تيسر منظمة العمل الدولية المشاورات بين سائر الوآاالت الدولية آذلك. بين الحكومات والمانحين الثنائيين

–––––––– 
، بشأن اإلدارة من أجل تحقيق نتائج التنمية؛ ٢٠٠٤فبراير / لمعونة؛ مراآش، شباط، بشأن تنسيق ومواءمة ا٢٠٠٧فبراير /    روما، شباط 43

 .، بشأن فعالية المعونات٢٠٠٥فبراير / باريس، شباط
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والوآاالت المانحة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن أولويات التعاون التقني وتوزيع المساعدة 
 .  ٤٤والبرامج اإلنمائية في البلدان المانحة والمتلقية على حد سواء

 القطرية للعمل الالئقدور البرامج : توفير العمل الالئق ٦-٢

رغم تسارع العولمة وأهمية السياسات الدولية المتسقة تتخذ معظم القرارات التي تحدد بيئة العمل اليومية وأرزاق  .٨٣
ويتيح برنامج العمل الالئق منطلقًا لصنع السياسات الوطنية، لكنه يحتاج إلى تكييف مع . الناس على المستوى القطري

ولدعم الدول . والظروف الوطنية بالترآيز على أهم العناصر ودمجها في السياسات اإلنمائية الوطنيةاألولويات 
 .األعضاء في هذه الجهود، اعتمدت منظمة العمل الدولية مفهوم البرامج القطرية للعمل الالئق

ق آوسيلة فعالة للحد من الفقر وبالفعل، تتمثل المهمة الواجب أداؤها في العقد المقبل في تنفيذ برنامج العمل الالئ .٨٤
و البد من تحليل مسائل العمالة والعمل ومعالجتها باستخدام منظار للعمل الالئق ال يرآز على خلق . على نحو مستدام

وال . العمالة في حد ذاتها فحسب بل يشمل أيضًا المبادئ والحقوق في العمل والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي
 والبرامج القطرية للعمل الالئق.  أولويات وطنية وحقائق محليةمن ترجمة الهدف العالمي إلىاألول في المقام بد 

للعمل  أولويات البرنامج القطري أن تتجلى بهدف العمل الالئق على المستوى القطري، لذلك ينبغي وسيلة للمضي قدمًا
 .في الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنيةالالئق 

البلدان برامج القطرية للعمل الالئق العبر المستخلصة من األنشطة السابقة لمنظمة العمل الدولية في وتتضمن ال .٨٥
لذلك، سيتعين على منظمة العمل .  مع برامج وخطط التنمية الوطنية وأطر التعاون الدولي، وتتوافق أيضًاالمعنية

تي يمكن أن تتفاعل بها سياساتها مع أطر من قبيل  الالطريقةالدولية وهيئاتها المكونة االنتباه أآثر فأآثر إلى 
استراتيجيات الحد من الفقر وأطر المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة والغايات الوطنية لألهداف اإلنمائية لأللفية، فضال 

لعمل والبرامج القطرية ل.  االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقيالمجموعاتعن أولويات واستراتيجيات وخطط 
في المهمة المعقدة والصعبة المتمثلة في دمج أولويات العمل الالئق للمنظمة الالئق مصممة لمصاحبة الهيئات المكونة 

 . لتحقيق نتائج دائمةة ضروريي رئيسية وهسمة ة الوطنيوالملكية. في الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

ومن هذا المنطلق العام، ُيحتمل أن . جداول أعمال واسعةإلى ن الفقر آالحد مالوطنية  األولويات اإلنمائية وتفضي .٨٦
وآيما يكون لألولويات اإلنمائية . تكون برامج شاملة تضم عناصر متعددة يربط بينها بصورة واهنة هدف مشترك بعيد

ويتمثل أحد السبل . الئق لتحديد أفضل إسهام يمكن أن يقدمه نهج العمل ال واستراتيجيًا تصنيفها تقنيًاال بد منتأثير، 
ويمكن أن يساعد ذلك في الترآيز . الكفيلة بتحقيق ذلك في اتباع نهج قطاعي أو استهداف مجموعات معينة من العمال

 من أن تشكل عناصر  وأن تعزز بعضها بعضا بدًال وظيفيًاوفي ضمان أن تترابط أبعاد العمل الالئق األربعة ترابطًا
 .لعمل الالئقمتوازية في برنامج قطري ل

  ٣ -٢اإلطار 
 محور الترآيز والنهج واإلنجازات: البرامج القطرية األفريقية للعمل الالئق

 الحد من الفقر والعمل الالئق في االقتصاد غير المنظم : غانا
تضع استراتيجية غانا للحد من الفقر اإلطار الوطني للسياسات والتدخالت الرامية إلى : محور الترآيز والنهج

وللمساهمة في هذه العملية، يستعمل . وتترآز مجموعة آبيرة ومتنامية من الفقراء في االقتصاد غير المنظم. الفقرمكافحة 
 إذ يتمثل الجزء األول في تعزيز قدرة الشرآاء االجتماعيين على المشارآة فعليًا: البرنامج القطري استراتيجية مزدوجة

الفقر وفي االستراتيجية المنقحة للحد من الفقر في ب البرنامج المتعلقالئق في في عملية صنع السياسات ودمج العمل ال
غانا؛ ويتمثل الجزء الثاني في وضع نهج متكامل لتحسين اإلنتاجية والدخل في االقتصاد غير المنظم على المستوى 

 .المحلي
 في صياغة استراتيجية الحد رآة فعليًااآتسبت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية القدرة على المشا: اإلنجازات

العمالة هدفًا صريحًا ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(وتعتبر الصيغة النهائية لالستراتيجية الثانية للحد من الفقر في غانا . من الفقر
تضمن برامج خاصة لعمالة الشباب وتنمية مهاراتهم وإدماج تآما . ومعيارًا الختيار القطاعات التي يتعين تطويرها

وأصبح االقتصاد غير المنظم من أولويات . اإلنتاجية واألجورتدعيم ، واليد العاملةن، والبنية األساسية القائمة على المعوقي
وسوف يجري استنساخ نموذج التنمية االقتصادية المحلية المجّرب في إطار البرنامج في . الرئيس في مدة واليته الثانية

 من صندوق االستثمار االجتماعي وديوان  آما سيتلقى دعمًا،لة الشبابمقاطعتين آجزء من برنامج وطني آبير لعما
 .وطلب وزير تنمية القطاع الخاص مساعدة من البرنامج قصد صياغة استراتيجية خاصة باالقتصاد غير المنظم. الرئيس

–––––––– 
   قرار بشأن دور منظمة العمل الدولية في ميدان التعاون التقني، اعتمد في الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي، جنيف،  44

 .٢٠٠٦ونيه، ي/ حزيران
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 في قطاع المالبسالتجارة تحریر : المغرب
، على قطاع النسيج والمالبس، وهو قطاع  قطاعيًاتمد نهجًا الذي يعالرائديرّآز البرنامج : محور الترآيز والنهج

  تصديرية آبيرة لكنه يواجه صعوبات جّمة نظرًاويعتمد القطاع على عمالة آثيفة ويدّر أرباحًا. ضروري لتنمية البلد
ويعمل الشرآاء االجتماعيون على صون وتعزيز مرآزه السوقي بواسطة .  عن حصص الصادراتللتخلي تدريجيًا

وتيّسر النقاشات . الهيكلةالقدرة التنافسية واألبعاد االجتماعية إلعادة على السواء ستراتيجية صناعية جديدة تتضمن ا
 المهني واحترام الحقوق العمالة والتدريب وسياسات العملالثالثية العمل على مسائل من قبيل اإلنتاجية وظروف 

 .األساسية في العمل
 تنظيم حوار بناء جمع بين آل الشرآاء، بما في ذلك ثالث نقابات مختلفة، وأفضى استطاع البرنامج: اإلنجازات

وهذه الخطة عبارة عن استراتيجية . إلى اعتماد خطة عمل وطنية للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع النسيج والمالبس
.  الجنس ويجري فيها التصدي له بها صراحة ببعد نوعوهذه هي المرة األولى التي يعترف. اقتصادية واجتماعية متكاملة

وتشمل الخطة تحسين الحوار االجتماعي على مستوى القطاع والمنشأة واالرتقاء بالمنشآت باستخدام العمل الالئق آعامل 
وآخطوة أولى . مساعدة مالية من إسبانياب التجارة والصناعة ووزارةوتنفذ الهيئات المكونة هذه الخطة بمساعدة . إنتاجي

 ويجري تكييف مجموعة تدريبية مع . عالقات تعاونية بين العمال واإلدارة، أنشئ مجلس صناعي ثنائي وطنينحو إقامة
السياق القطاعي والوطني، ألغراض االرتقاء بمنشآت النسيج والمالبس وتعزيز إدارة الموارد البشرية ودور المنشآت في 

يره مدربون وطنيون يساعدون العمال والمديرين على تحديد وتقوم عملية االرتقاء على نهج ثنائي يتولى تيس. التدريب
ولضمان . إجراءات يمكن تنفيذها في مكان عملهم لتحسين ظروف العمل واإلنتاجية والعالقات بين العمال واإلدارة
ب هذا ويجّر. االستدامة، يقدم التدريب على مستوى المنشأة مؤسسات تدريب وطنية مدّربة من قبل منظمة العمل الدولية

 .النهج على مجموعة نموذجية من المنشآت المتطوعة
 ).٢٠٠٦جنيف، (مكتب العمل الدولي : المصدر

ودمج أولويات البرامج القطرية للعمل الالئق ضروري أيضا لضمان بروزها في برامج التعاون اإلنمائي الثنائية  .٨٧
ويبين اإلطار . من عملية إصالح لألمم المتحدةويكتسي ذلك أهمية خاصة في سياق ما يجري . والتابعة لألمم المتحدة

. ا في البرامج الوطنية وتعبئة أموال خارجيةم دمج أولوياتهنامجان قطريان رائدان للعمل الالئقآيف استطاع بر ٣-٢
ويبين ذلك أنه ال وجود لبرنامج .  قطاعيًاعتمد اآلخر نهجًايمعينة بينما يستهدف فئة  نهج أحد البرامج على ويعتمد

، بل سيتعين على آل بلد اعتماد أفضل نهج يالئم ظروفه "جميعتالئم الصيغة واحدة "للعمل الالئق في قطري 
 .الخاصة

وال بد من . من األولويات اإلنمائية الوطنية وأن تغذيهاللعمل الالئق وينبغي أن ُتستمد أولويات البرامج القطرية  .٨٨
وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن تصبح . قدم آأهداف على حدةتمن أن   بدًالالمكملة لهادرج في األطر السياسية تأن 

 . العمل الالئق للجميع وليس مجرد سلسلة من التدخالت المخصصة والمشاريع محدودة النطاقلتعزيزوسائل فعالة 

 : نهج منظمة العمل الدولية إزاء البرامج القطرية للعمل الالئق ١-٦-٢
 ، والجوانب المؤسسية، مةالعاتناسق السياسات، والسياسات 

 والرصد، وقياس التقدم
دمج بها األولويات الوطنية وااللتزامات الدولية والقارية تتشكل البرامج القطرية للعمل الالئق الوسيلة التي  .٨٩

رية إذ تصاغ البرامج القط. ويتمثل المنهج التوجيهي في المشاورة الثالثية. التشغيليةواإلقليمية في السياسات والبرامج 
في نهاية يتوقف بالتشاور مع الهيئات المكونة على أساس أن الحد من الفقر على نحو ناجح ومستدام للعمل الالئق 

وتشمل . األمر على اإلجراءات الوطنية المدعومة بصورة متكاملة من الفعاليات اإلقليمية والدولية المعنية بالتنمية
مل الالئق في البلد؛ تحديد األولويات مع الهيئات المكونة الثالثية تحليل حالة الع:  ما يليعملية صياغة البرامج

والفعاليات الرئيسية األخرى؛ تحديد أهداف واستراتيجيات تستند إلى تحليل وتقييم نقاط قوة البلد ومواطن قصوره 
نية والخارجية والمخاطر ذات الصلة؛ تحديد وتعبئة وتوحيد الموارد الوط) في سياق التعاون الدولي(واإلمكانات 

الالزمة لبلوغ األهداف؛ صياغة استراتيجية تنفيذ فعالة واستراتيجية إدارة ناجعة؛ تصميم وتنفيذ نظام لرصد 
وتجلب منظمة العمل الدولية لهذه النقاشات حافظة نهج سياسية وأدوات يمكن . اإلنجازات والنتائج واإلبالغ عنها

 . ولويات القطريةتستجيب لأللاستخدامها لتصميم برامج معينة 

 تناسق السياسات ١-١-٦-٢
تسلم البرامج القطرية للعمل الالئق صراحة بأهمية تناسق السياسات ضمن عناصر العمل الالئق األربعة وفي  .٩٠

وتناسق السياسات ضروري لتوليد النمو والثروة على نطاق واسع بهدف الحد من .  نطاقًاالسياسات اإلنمائية األوسع
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 وظائف جديدة ال يكفل الحد من توليد إلى خلق ما يكفي من الوظائف، آما أن ي النمو االقتصادي تلقائيًاوال يؤد. الفقر
ويجب تصميم وتنسيق سياسات واستراتيجيات فعالة للحد من الفقر حتى يتسنى للفقراء االستفادة من فرص . الفقر

 .مارسة حقوقهمالعمالة الناتجة عن النمو، والتغلب على الفقر وانعدام األمن وم

 التمييزوتبين أن .  العمل الالئقتعزيز في العامة ما ُيغفل، في دور السياسات ويكمن جانب آخر مهم، لكنه آثيرًا .٩١
وأنجح البلدان هي تلك التي وحد فيها . تقسيم خاطئ" الدولة"و" األسواق"القديم بين القطاعين الخاص والعام أو بين 

 االستثمار وتحسين اإلنتاجية وتوزيع الفوائد على نطاق وحفزلحفاظ على طلب فعلي القطاعان العام والخاص قواهما ل
 لضمان حسن توحيد أسعار الصرف وتوفير ضمانات إزاء تدفقات رأس المال  الزمة أيضًاالعامةوالسياسات . واسع

  وأفضل طريقة إلنشاء بيئة مالئمة.الدولية الكبيرة والمفاجئة إلى البلد أو منه واتخاذ تدابير لتيسير الدورة االقتصادية
. للقطاع الخاص وتحفيز النمو االقتصادي لصالح الفقراء ال تتمثل في تخفيض الحضور الحكومي وإنما في تحسينه

وشدد . ويتطلب هذا توفير الموارد الكافية للسياسات والمؤسسات العامة، فضًال عن موظفين مدنيين أآفاء ومتحمسين
ويرى أن أثر النمو المقلص للفقر . مه األخير على أهمية الوظائف في التخفيف من حدة الفقرالبنك الدولي في تقيي

يتراجع بشكل خاص إذا ترآز النمو في قطاعات تنخفض فيها إمكانات العمالة، ويفتقر فيها العمال إلى المهارات أو 
يحد النمو من الفقر بفعالية أآبر عندما يحدث "وعالوة على ذلك، . وسائل التنقل لالستفادة من الفرص التي يتيحها النمو

في القطاعات والمناطق التي يعيش فيها معظم الفقراء ويستمدون دخولهم منها وعندما ينتج عنه خلق عدد آبير من 
 .٤٥الوظائف

ومن الصعب جدًا . وتفيد التجربة الدولية بأن تناسق السياسات يبلغ أوجه في مرحلتي تصميم السياسات وصياغتها .٩٢
 .بالنظر إلى مشارآة فاعلين عديدين وجهود التنسيق الضخمة الالزمة للجمع بينهم" التعديل"

 في عملية تخطيط التنميةإدراج أولوّيات العمل الالئق  ٢-١-٦-٢
في معظم البلدان، لم تؤد الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية حتى اآلن إال دورًا محدودًا في تصميم وصياغة  .٩٣

فمعظم القرارات الحاسمة التي من شأنها أن تساهم في زيادة تناسق السياسات . استراتيجيات التنمية الوطنيةسياسات و
وتحقيق العمل الالئق، تتخذها مؤسسات خارجة عن دوائر العمل، من قبيل وزارات المالية والشؤون االقتصادية 

ذه الفعاليات بأولوّيات البرامج القطرية للعمل وال بد من توعية آل ه. والتخطيط والتجارة، والمصارف المرآزية
 .الالئق وآيف يمكن أن يسهم تحقيقها في بلوغ المزيد من األهداف اإلنمائية الوطنية والنمو االقتصادي

وقد تشكل التحاليل والمقترحات السياسية الجّدية الصادرة عن الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية طريقة  .٩٤
ويمثل تعزيز قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على إنجاز تحاليل . ليات سياسية أخرىناجعة إلشراك فعا

وهذا . اقتصادية والمشارآة في صياغة السياسات بعدًا مهمًا إلضفاء الفعالية على نهج البرامج القطرية للعمل الالئق
د من المانحين لجعل التمويل ال مرآزيًا ودعم أمر مهم بشكل خاص في ضوء السياسات الحالية التي يتبعها العدي

 بتعبئة التمويل على نحو مستدام إال إذا نولن تستطيع إثارة االهتمام واالنتباه الضروريي. الميزانيات بصفة مباشرة
 . أدرجت أولويات البرامج القطرية للعمل الالئق في البرامج اإلنمائية الوطنية

 الرصد ٣-١-٦-٢
رامج القطرية للعمل الالئق في وضع المؤشرات الوطنية بهدف إبراز الصالت بين السياسات يمكن أن تساعد الب .٩٥

وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع تناسق السياسات وتقييم فعالية السياسات . المحددة والتقدم نحو تحقيق العمل الالئق
وقد يكون تحديد . لية رصد السياسات الوطنيةواالستراتيجيات القائمة، يجب إدراج مؤشرات العمل الالئق أيضًا في عم

ومن المهم، على المدى . نتائج العمل الالئق آجزء من األهداف الوطنية اإلنمائية لأللفية خطوة مهمة في هذا االتجاه
وال يتطلب هذا . الطويل، تطوير قدرات وطنية مستدامة لرصد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف العمل الالئق

جمع البيانات والبحث والتحليل على نحو فعال وبتكلفة متيسرة فحسب، بل يتطلب أيضًا مشارآة الهيئات المكونة األمر 
 .الثالثية في تصميم هذه الخطوات وتخطيطها وتنفيذها

–––––––– 
 World Bank: Annual Review of Development Effectiveness 2006: Getting results (Washington DC, 2006), p xii: .  انظر45
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 أصحاب العمل ومنظمات العمالتقوية إدارات العمل ومنظمات  ٧-٢

العمال بدور رئيسي في وضع وتنفيذ البرامج تضطلع وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات  .٩٦
وإذ تتنزل في صلب النهج، يتعين أن تجعل من تناسق السياسات وإدراج أولويات البرامج . القطرية للعمل الالئق

ويتسنى لها ذلك عن طريق إبراز العمل الالئق آعنصر . القطرية للعمل الالئق في خطط التنمية الوطنية حقيقة واقعة
ن الصالت اإليجابية بين احترام الحقوق وتحسين الصحة والسالمة المهنيتين وظروف العمل وتحديث األطر إنتاجي يبّي

. القانونية وزيادة اإلنتاجية على صعيد المنشأة من جهة، والعمالة والوصول إلى األسواق العالمية من جهة أخرى
 اإلقرار بالمبادئ والحقوق في ء شأننية في إعالوستساهم مشارآتها النشطة في منتديات السياسات اإلنمائية الوط

العمل، وسياسات العمالة والحماية االجتماعية في استراتيجيات الحد من الفقر، آما ستساعد على ضمان اإلصغاء 
وسيمثل تعزيز قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على المشارآة في المفاوضات رفيعة المستوى . إليها

توى سياسات االقتصاد الكلي وتحليل تأثيرها وآثارها على جدول أعمال التنمية الوطنية، عنصرًا مهمًا آخر بشأن مح
 .في معظم البرامج القطرية للعمل الالئق

ومعايير العمل الدولية أدوات مهمة لتحسين اإلدارة في عالم العمل ومن ثم اإلنصاف والفعالية الالزمين لتشغيل  .٩٧
ر احترام إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المعايير والحقوق األساسية في العمل أساسًا للقيام ويوف. أسواق العمل

ولذا يشكل توسيع نطاق احترام معايير . تدريجيًا بتوسيع وتعميق تغطية سياسات وقوانين العمل والحوار االجتماعي
 .هداف الرئيسية للبرامج القطرية للعمل الالئقالعمل الدولية، وبخاصة المبادئ والحقوق األساسية في العمل، أحد األ

ويتزايد زخم الدعم الذي تحظى به المبادئ والحقوق األساسية في العمل داخل العديد من المؤسسات المالية  .٩٨
. الدولية، آمصارف التنمية اإلقليمية، والبنك الدولي وفرعه المالي في القطاع الخاص وهو المؤسسة المالية الدولية

 معايير األداء التي تشير مباشرة إلى المبادئ والحقوق ٢٠٠٦فبراير /  المؤسسة المالية الدولية في شباطواعتمدت
الواردة في اإلعالن، وغير ذلك من المبادئ التي تغطيها معايير منظمة العمل الدولية، آما يتجه البنك الدولي نحو 

 . منظمة العمل الدولية فيما يموله من مشاريع البنية األساسيةاعتماد نظام يمكنه ضمان احترام معايير العمل األساسية ل

غير أن عددًا من الفاعلين اإلنمائيين الوطنيين والدوليين اآلخرين لم يألف بعد الطريقة التي يدعم بها نظام منظمة  .٩٩
عن طريق إيجاد بيئة العمل الدولية الخاص بمعايير العمل الدولية، الحد من الفقر والنمو االقتصادي على نحو مستدام 

وسيتطلب هذا األمر تقوية قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وتشجيع . مؤاتية لسوق عمل عادل وفعال
وينبغي أن يضم هذا الحوار، . حوار اجتماعي واسع النطاق بشأن المسائل المرتبطة بتنفيذ التشريعات النافذة وآثارها

ظمة العمل الدولية، أآاديميين ومراآز بحوث متخصصة ووآاالت حكومية ووآاالت إلى جانب الهيئات المكونة لمن
 .دولية وغير ذلك من الفعاليات  المختصة في عالم العمل

وإلدارات العمل دور . وتحقيق السلم الصناعي وتحسين اإلنتاجية مهّمان أيضًا لجذب االستثمار وخلق العمالة .١٠٠
جاد بيئة مؤاتية تضع إطارًا لتحسين إدارة سوق العمل وللمفاوضة الجماعية مهم تؤديه في هذا السياق عن طريق إي

العادلة والعالقات الصناعية المنسجمة واالستراتيجيات والنظم الفعالة إلدارة السالمة والصحة المهنيتين وظروف 
 .العمل الالئق

نظمات العمال على االستجابة وال بد من أن تساعد البرامج القطرية للعمل الالئق منظمات أصحاب العمل وم .١٠١
إلى البيئة االقتصادية المتغيرة بسرعة حيث تتراجع العمالة في القطاع الخاص ويزيد عدد العمال والمنشآت أآثر من 

ولكي تحتفظ منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بأهميتها ال بد من أن . أي وقت مضى في القطاع غير المنظم
وعلى هذا النحو فقط يمكن اعتبارها شريكة رئيسية في منتديات السياسات . جابات فعالةتتصدى لهذه التحديات باست

اإلنمائية الوطنية وقادرة على أداء دورها الصحيح في النقاش بأن تبين بأمثلة عملية آيف يمكن أن يساهم العمل الالئق 
 .في حل مشاآل البطالة والحد من الفقر وتحقيق تنمية أآثر إنصافًا

ويجب صياغة سياسات رامية إلى النهوض بالعمل . نى عن المعارف والمعلومات للنهوض بالعمل الالئقوال غ .١٠٢
. الالئق وتحقيقه استنادًا إلى بيانات موثوق بها ومصنفة بحسب نوع الجنس، واستقاء البيانات المناسبة بحسب القطاع

إلقليم بهدف وضع إحصاءات ومعلومات عن سوق ولطالما دعمت منظمة العمل الدولية جهود العديد من البلدان في ا
: لكن أفريقيا اليوم تواجه مشاآل تراجع الخدمات اإلحصائية الوطنية المتعلقة بالعمل، ومنها. العمل والقيام بالتحاليل

نقص تمويل األآاديميات ومؤسسات البحث األخرى؛ عدم آفاية سبل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وسيتعين على البرامج القطرية للعمل الالئق المساعدة في تغيير وتحسين فعالية . ثة؛ هجرة العمال ذوي الدرايةالحدي

المعلومات والمعارف من خالل تقوية القدرة الوطنية على جمع البيانات وتحليلها، والقيام على نحو مستمر بتحديث 
 والعمالة، ونشر المعلومات بصفة منهجية، وإقامة شبكات قواعد البيانات والوثائق التي تقدم معلومات عن العمل
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خبرات ومعارف تقنية لجمع الباحثين والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، ودمج مؤشرات العمل الالئق في 
  .الخطط السياسية المستخدمة لرصد التأثير على العمالة وفعالية استراتيجيات الحد من الفقر وبرامج إنمائية أخرى

 إقامة شراآات فعلية من أجل العمل الالئق ٨ -٢

آما . يوفر برنامج العمل الالئق إطارًا استراتيجيًا لصياغة سياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة في أفريقيا .١٠٣
يوفر منطلقات عديدة لتعزيز التعاون ولتعاضد اإلجراءات التي تتخذها الحكومات الوطنية ومنظومة األمم المتحدة 

 الدولي وصندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي، ال سيما فيما يتصل بمتابعة مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد والبنك
والبرامج القطرية للعمل الالئق تزود االتحاد األفريقي . األفريقي بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا

فريقية وغيرها من الفعاليات اإلنمائية بآلية لرصد وتقييم سياساتها والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والحكومات األ
 . وإجراءاتها من حيث استئصال الفقر وخلق العمالة

إن ضرورة خلق المزيد من الوظائف الالئقة لمكافحة الفقر تحتم على المنظمات الدولية تجديد جهودها آي  .١٠٤
وال بد من إقامة شراآات على جميع . والمساءلة المتبادلتينتعمل معا في إطار شراآة حقيقية تقوم على المسؤولية 

ولجعل هذا التعاون حقيقة واقعة وإقامة شراآات فعلية من أجل العمل . المستويات للنهوض بالعمل الالئق في أفريقيا
 : الالئق في أفريقيا خالل العقد المقبل ال بد من

 ا أولويات البرنامج القطري للعمل الالئق؛ضع برامج فعالة مملوآة ومدارة وطنيًا تتجلى فيهو 
حقيق تناسق السياسات بين الحكومات وشرآائها اإلنمائيين الرئيسيين، ضمن إطار يعزز الزعامة والملكية ت 

 الوطنيين؛
 قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وإدارات العمل على المشارآة بفعالية في الحوار تقوية 

عمليات الحد من الفقر في جميع مراحلها لضمان إعطاء المزيد من األهمية لمسائل العمل السياسي الوطني و
 والعمالة في برامج التنمية الوطنية؛

عزيز تناسق السياسات وتوطيد التعاون بين منظمة العمل الدولية وغيرها من الوآاالت اإلنمائية والمالية ت 
تصادية اإلقليمية، بهدف دعم الجهود الوطنية واإلقليمية والقارية الدولية واإلقليمية الكبيرة والتجمعات االق

 الرامية إلى تعزيز العمل الالئق؛
قييم تأثير االتفاقات اإلطارية التجارية الثنائية أو متعددة األطراف على العمالة والمجتمع وبلورة استجابات ت 

 سياسية مناسبة؛
النظام متعدد األطراف، في مجاالت من بينها تخطيط وتنفيذ أطر حقيق المزيد من التعاون واالنسجام داخل ت 

 .عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وورقات استراتيجيات الحد من الفقر

 ٤-٢ اإلطار
 اإلطار اإلقليمي لسياسة العمالة المتكاملة لغرب أفريقيا

 بشأن العمالة االستثنائي لالتحاد األفريقيقمة المؤتمر  رب أفريقيا عقبلغالمتكاملة سياسة العمالة لاعتمد اإلطار اإلقليمي 
 .والتخفيف من حد الفقر في أفريقيا

 علة وجود اإلطار اإلقليمي
السكان رغم التحسن المهم في مستوى  يكمن تحدي العمالة اإلقليمي في أن نمو العمالة اإلجمالي آان بطيئا مقارنة بنمو

 .النمو االقتصادي في األعوام األخيرة

 هدف اإلطار اإلقليمي
يتمثل هدف السياسة العام في تحقيق التنمية والنمو االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات ونوعية معيشة 

 . سكان اإلقليم ودعم الفئات المحرومة اجتماعيًا من خالل تشجيع عمالة أآثر وأفضل

 مبادئ اإلطار اإلقليمي
وفي هذا الصدد، سيتوافق . ي وينفذ في إطار السياسة االقتصادية واالجتماعية اإلقليميةسينسق اإلطار السياسي اإلقليم

 . آما ُعرضت في خطط الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيالإلقليم اإلنمائية العامة اتهذا اإلطار مع االستراتيجي
 .، مشروع)٢٠٠٦أبوجا،   (غرب أفريقيااإلطار اإلقليمي لسياسة العمالة المتكاملة ل: االتحاد األفريقي: المصدر

 



  

  

 :الجزء الثاني
مجموعة مقترحات لسياسات العمل 

 الالئق ألفريقيا
تواجه القارة األفريقية، رغم ضخامة حجمها وتنوعها، عددًا من التحديات المشترآة في  .١٠٥

الحد من وفي سياق تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية الرامية إلى . بلوغ هدف العمل الالئق للجميع
الحواجز التي تعوق خالص النساء والرجال األفارقة من الفقر عن طريق العمل الالئق 
والمنتج، تتيح منظمة العمل الدولية طائفة من النهج السياسية القابلة للتكييف مع الظروف 

وتلخص الفصول التالية من التقرير مجموعة مقترحات لسياسات العمل . الخاصة لكل بلد
 .تي قد ترغب معظم البلدان في بحث اعتمادهاالالئق، ال
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  المنشآتوتنميةالعمالة الكاملة والمنتجة  - ٣

 ج سياسات النمو المولد للعمالة والمنشآت المستدامة ادمإ ١-٣
 في االستراتيجيات اإلنمائية

 الهدف
 االقتصادي المستدام  المنشآت آعنصرين أساسيين للنمووتنميةزيادة االعتراف الوطني بأهمية خلق العمالة 
 .والحد من الفقر عن طريق زيادة فرص العمل الالئق

 السياق
ويرتبط ذلك على نحو وثيق . يمثل الفقر الشديد والمتفشي التحدي اإلنمائي الرئيسي الذي تواجهه أفريقيا .١٠٦

 .ابالعراقيل العديدة التي تكبح توليد ما يكفي من فرص العمل الالئق للنساء والرجال في أفريقي

ويشير إخفاق النمو االقتصادي في تخفيض عدد الفقراء العاملين إلى ضرورة إجراء بحث أساسي للصالت بين  .١٠٧
ومشكلتا البطالة والبطالة الجزئية في أفريقيا مشكلتان هيكليتان بطبيعتهما وال تفوق  .النمو والعدالة والحد من الفقر

حيث يكسب معظم العمال قوتهم من أنشطة معيشية في مزارع  في المائة من القوة العاملة، ١٠العمالة المنظمة 
المالكين الصغار أو في قطاع زراعة الكفاف وفي االقتصاد الحضري غير المنظم، وآالهما يتسم بضعف اإلنتاجية 

وإضافة إلى ذلك أحرز تقدم قليل في تحول اعتماد النمو االقتصادي األفريقي على . وانخفاض الدخل وتدني الحماية
 . لزراعة واستخراج الموارد إلى التصنيع وغيره من األنشطة الدينامية وآثيفة المعارف في قطاع الخدماتا

ويبقى قطاع الزراعة أآبر مصدر عمل في أفريقيا، إذ استأثر بقرابة ثلثي مجموع العمالة في أفريقيا جنوب  .١٠٨
ت تكون فيها معدالت الفقر في المناطق وأدى انخفاض وهشاشة الدخول الزراعية إلى حاال. ٢٠٠٥الصحراء في عام 

وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع معدالت الهجرة من األرياف إلى المدن . الريفية أعلى بكثير منها في المناطق الحضرية
 بأن أفريقيا جنوب ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويفيد تقرير العمالة العالمي للفترة . ٤٦وإلى ترآز الشباب في المدن األفريقية

ودون تحقيق . ٢٠٠٣ و١٩٩٣نطقة الوحيدة التي انخفضت فيها إنتاجية العمل بالفعل بين عامي الصحراء هي الم
لذلك يكمن التحدي بالنسبة إلى صناع السياسات في الترآيز . زيادات في اإلنتاجية، ال يوجد ما يضمن العمل الالئق

وال بد من . إنتاجية العمل وتوفير العمل الالئقعلى الهدف الثالثي المتمثل في النمو االقتصادي المالئم للعمالة وتحسين 
إحراز تقدم في التنمية الزراعية، ويتطلب ذلك أمورًا من بينها الترآيز على نشر المستجدات التكنولوجية، واالستثمار 

سية، في البنية األساسية الريفية وتطوير األسواق، وإزالة العوائق التجارية أمام منتجات الصادرات الزراعية الرئي
 .فضًال عن النهوض بالصناعات القائمة على الزراعة في المناطق الريفية

وتنتج الهجرة من األرياف إلى المدن عمومًا عن انخفاض اإلنتاجية واالفتقار إلى الدخل المنتظم في االقتصاد  .١٠٩
 إلى حد آبير لكن سوق العمل الحضرية تقترن أيضًا. الريفي وتوقع مستويات معيشة أفضل في االقتصاد الحضري

والهجرة إلى بلدان أخرى في أفريقيا وخارجها هي الخطوة التالية المنطقية . بالبطالة الجزئية وانخفاض اإلنتاجية
ورغم أن البلدان تستفيد من التحويالت المالية، تمثل الهجرة خسارة آبيرة في . بالنسبة إلى الباحثين عن دخل أفضل
 .ن الشباب، ال سيما الشابات، لحاالت استغالل وتعسفرأس المال البشري وتعرض المهاجري

ولم تعالج معظم األجيال األولى من ورقات استراتيجيات الحد من الفقر بصورة آافية مسائل العمالة والعمل  .١١٠
ويتمثل التحدي . الالئق، وآثيرًا ما تجاوزت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في العمليات التشاورية الوطنية

اليًا في ضمان إدماج استراتيجيات الحد من الفقر بالكامل للبعد المتعلق بالعمالة، ال سيما أنه يؤثر على النساء ح
والشباب والعمال الريفيين والشعوب األصلية والمهاجرين والمعوقين والعاملين في االقتصاد المنظم، وآلها فئات 

لالئق في االستراتيجيات على المستوى الكلي والقطاعي وال بد من دمج أهداف العمل ا. يرجح أن تكون فقيرة
ومن المهم بالقدر ذاته ضمان القيام على النحو . والمحلي، ويجب دمج غايات العمل الالئق في عمليات الرصد والتقييم

–––––––– 
 :   انظر46 

M. Sommers : “ Youth, war and urban Africa : Challenges, misunderstandings and opportunities “, in B. Ruble, J. 
Tulchin, et al., eds.: Youth explosion in developing world cities (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Washington, DC, 2003). See also, UN Office for West Africa: Youth unemployment and regional insecurity in West 
Africa (Dakar, December 2005). 
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 اإلدارة المناسب بمعالجة مسائل الحقوق، ال سيما فيما يتعلق بمعايير العمل األساسية ومسائل المساواة، بما في ذلك
 .السديدة في سوق العمل

 السياسات
لذلك فمن المهم جدًا ضمان تقييم تأثير طائفة . تتأثر آمية العمالة ونوعيتها بطائفة من السياسات االقتصادية .١١١

 أن تؤدي  منوال بد. واسعة من السياسات العامة على العمل الالئق ومراعاته في صياغة االستراتيجيات اإلنمائية
تصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية إلى نشوء بيئة مالئمة لتعبئة المدخرات واالستثمارات المولدة سياسات االق

وبالمثل، تشكل سياسات أسعار الصرف الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية، ال سيما لقطاعات التصدير آثيفة . للعمالة
 أن تدعم النمو الذي يخلق العمالة ويدمج الفئات وال بد للسياسات من. ٤٧العمالة، عناصر مهمة في نهج متسق

ويمكن أن تؤثر سياسات أقوى وأآثر ترآيزًا تتعلق بالبنية األساسية االجتماعية والمادية تأثيرًا مباشرًا على . المحرومة
تصادية وضمان تطبيق عدسة العمل الالئق على الطائفة الكاملة من السياسات االجتماعية واالق. وتيرة خلق الوظائف

يتطلب جهدًا آبيرًا من أجل أن يدرج في عملية صنع السياسات، الوعي بالبعد المتعلق بالعمالة في النمو المؤدي إلى 
 . الحد من الفقر

إن اإلطار الجديد للحد من الفقر قد أتاح للبلدان زيادة االستثمار في الخدمات االجتماعية وتحقيق بعض النتائج  .١١٢
وال بد الستراتيجيات الحد . اك مجال واسع لدمج جوانب العمالة في استراتيجيات الحد من الفقرلكن ما زال هن. الواعدة

من الفقر، آي تكلل بالنجاح، أال تتصدى إلنشاء بيئة مالئمة لتعزيز النمو فحسب بل أيضًا لنوع النمو الذي يولد الطلب 
ويستدعي ذلك نقلة آبيرة من النمو ضيق .  النموعلى اليد العاملة ويمكن أن يساعد في ضمان توزيع متكافئ لفوائد

الترآيز ونهج السياسات القطاعية المجزأة التي تعتبر العمالة نتيجة ثانوية، إلى نهج يعتبر العمالة والعمل الالئق 
يع ويقتضي األمر اتباع نهج متكامل يقوم على التزام ومشارآة آاملين من قبل جم. أساسيين للنمو االقتصادي المستدام

 .الوزارات المعنية والشرآاء االجتماعيين وممثلي المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة

وإلى جانب إطار سياسات االقتصاد الكلي المالئم للعمالة، ال بد من وضع سياسات وبرامج قطاعية متسقة، بما  .١١٣
ويؤثر . ت والصالت التي تربط بينهاأن توليد العمالة يشكل باألساس حصيلة للطلب على اليد العاملة في شتى القطاعا

وإذا آان النمو واسع النطاق . نمط النمو، الجغرافي والخاص بمختلف قطاعات االقتصاد، على معدل نمو العمل الالئق
ويرجح أن يؤدي النمو . ويشمل آامل البلد واالقتصاد، فمن الممكن أن يكون أسرع وأن يتيح المزيد من الفرص للفقراء

. مناطق التي يعيش فيها الفقراء والقطاعات التي يكسبون منها قوتهم إلى خلق الوظائف والحد من الفقرالسريع في ال
وفي هذا الصدد، يمكن أن تشكل زيادة اإلنتاج الزراعي عامًال مهمًا للحد من الفقر وإتاحة فرص ثابتة للوظائف الالئقة 

 .في بلدان آثيرة

اعة، آما في حالة جل بلدان أفريقيا، يقصد بالتغيير تعزيز الصالت بين وفي االقتصادات التي تهيمن عليها الزر .١١٤
وهذا أمر ال مناص منه الستمرار النمو في . الزراعة والقطاعات األخرى وإنشاء قطاع غير زراعي ريفي نشط

واسع زيادة بد من أن يشمل هذا اإلطار السياسي ال وال. الزراعة وتوسيع هذا النمو ليشمل أجزاء أخرى من االقتصاد
اإلنتاجية الزراعية وتحسين الصالت الزراعية مع قطاعي الصناعة والخدمات عن طريق ما يلزم من البحوث 

الماء (والمعارف والتكنولوجيا، ومعالجة مسائل تطوير السوق والنفاذ إليه وتحسين إدارة األصول المنتجة 
ومن المهم في هذا . اإليدز على الزراعة/ ة البشرية، والتخفيف من اآلثار الضارة لفيروس نقص المناع)واألراضي

 .٤٨السياق إعطاء األولوية لحقوق العمال والتنمية المستدامة

–––––––– 
 :لالطالع على تحليل مفصل، انظر   47 

ILO/ECA, Employment-friendly macroeconomic policies for Africa (Geneva,2006),(draft, mimeo),  
 .ECA: Meeting the challenge of employment in Africa: An issues paper (Addis Ababa, 2006):   وأيضًا

ضمان إدماج الدعائم "منظمة العمل الدولية على ) ٢٠٠٣سبتمبر  /جنيف، آيلول(لعمل الالئق في الزراعة حثت ندوة العمال الدولية ل    48
الزراعة في أعمال منظمة العمل الدولية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني في مجاالت السياسات قطاع األربع للعمل الالئق في 

. برنامج للعمل الالئق في الزراعة وتعزيز "مالة الريفية، آجزء أصيل من برنامج العمالة العالميالرئيسية، ال سيما في وضع استراتيجيات الع
وفي اإلعالن الوزاري بشأن توليد العمالة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، الصادر عن الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي 

يز على تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق الترآ"واالجتماعي، دعيت منظمة العمل الدولية إلى 
للجميع المتفق عليها في مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات قمتها الرئيسية، بما في ذلك االلتزامات الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

 االجتماعية، قصد تحقيق تقدم ذي شأن في السياسات العامة والبرامج التنفيذية على حد سواء،  ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية٢٠٠٥
، بالتعاون مع آافة األطراف ٢٠١٥ونطلب بهذا الخصوص إلى منظمة العمل الدولية أن تفكر في وضع خطط عمل محددة زمنيًا حتى عام 

 ".  ذات الصلة، من أجل تحقيق هذا الهدف
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، باستثناء عدد محدود ٤٩وبخالف الزراعة، آان للتصنيع تأثير قليل على توليد العمالة في معظم بلدان أفريقيا .١١٥
لب زيادة اإلنتاجية وخلق الوظائف في التصنيع وضع هياآل وتتط. من القطاعات الموجهة إلى التصدير وآثيفة العمالة

حفازة آالنظم الضريبية المالئمة لالستثمار وزيادة فعالية البنى األساسية آإمدادات الكهرباء والمياه المستقرة، وبنية 
وسطة ، وتنمية أساسية فعالة في مجال النقل وشبكات طرقية جيدة، وسياسات رامية إلى إنعاش المنشآت الصغيرة والمت

 .المهارات الالزمة، واالرتباط باألسواق العالمية عن طريق تشجيع االستثمار األجنبي المباشر المتصل بالصادرات

غير أن معظم منشآت الخدمات في أفريقيا . وقطاع الخدمات قطاع سريع النمو، ال سيما من حيث توليد العمالة .١١٦
وال بد من اتخاذ تدابير محددة لزيادة اإلنتاجية .  قديمة وإنتاجية منخفضةتشتغل في االقتصاد غير المنظم بتكنولوجيات

وتشكل إقامة الصالت مع المنشآت المنظمة وتطوير التكنولوجيا والمهارات . وتحسين ظروف العمل في القطاع
ن في وتحسين الوصول إلى االئتمان وإعمال حقوق الملكية وتوسيع الحماية وإتاحة ظروف عمل أفضل للعاملي

ويتنزل تحسين إنتاجية . االقتصاد غير المنظم، عناصر مهمة لنجاح إطار السياسات في االرتقاء باالقتصاد غير المنظم
وآانت . عمال ومنتجي االقتصاد غير المنظم ووصولهم إلى األسواق في صلب جهود الحد من الفقر في أفريقيا

دة في الميدان قد بينت أن النهوض بالعمل الالئق في االقتصاد  والبرامج الرائ٥٠المناقشات في منظمة العمل الدولية
غير المنظم يتطلب نهجًا متكامًال يعتمد ويطور أساس روح المبادرة وفرص السوق والدخل عن طريق الوصول إلى 

 .الخدمات والبرامج العامة واحترام الحقوق األساسية وتوفير الحماية االجتماعية

ويتمثل الهدف في استبدال األنشطة األساسية . لالئقة إال في سياق تحسين اإلنتاجيةوال يمكن خلق فرص العمل ا .١١٧
تعزيز نشر التكنولوجيا : يلي ويتطلب ذلك بذل جهود ترمي إلى ما. منخفضة األجر بأنشطة تدر أرباحًا أعلى

من نظم الطاقة الصناعية؛ وتجديدها؛ االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ االستفادة على النحو األمثل 
وال بد في هذا السياق من . تحسين تكوين رأس المال البشري وزيادة القدرة على الوصول إلى األسواق وتطويرها

االنضمام إلى سالسل القيم العالمية، إذ يتيح ذلك للشرآات تحديد العوامل، من داخل الشرآة أو القطاع أو خارجهما، 
افسية، بما في ذلك دور السياسة في تعزيز أو تخفيض القدرة التنافسية لسلسلة ما، ومشاآل التي تؤثر على قدرتها التن

اقتصادية معينة آضعف أجور بعض العمال أو ما يبدو توزيعًا غير متكافئ لألرباح بين مختلف فعاليات السلسلة 
المية منتجات ذات نوعية أعلى ويتطلب تشديد إدارة الشرآات متعددة الجنسية لسالسل القيم الع. وبخاصة النساء

 .وإمدادًا أآثر موثوقية

ولزيادة الفوائد الناتجة عن إنتاج منتجات زراعية عالية القيمة، يجب أن يرتبط المزارعون الصغار باألسواق  .١١٨
حرير إن وتيرة عملية ت. لذلك، ال بد من النفاذ إلى األسواق القطرية الصناعية المربحة. الدولية عن طريق سالسل القيم

الواردات وعمقها وتقسيمها المرحلي عناصر مهمة أيضًا إذ يحتاج العديد من المنتجين األفارقة لمتسع من الوقت 
وسيتعين مساعدة المزارعين الصغار على المشارآة في زيادة دعم سالسل . للتكيف قبل خوض غمار المنافسة العالمية

دمات اإلرشاد وضمان الجودة وتنفيذ العقود بين المزارعين القيم من حيث البنية األساسية ومعلومات السوق وخ
وفيما يتعلق بالسياسات، سيتعين على األولويات القطاعية أن تبرز أجزاء محددة من سلسلة القيم، تتمتع . والمصدرين

لفرص العالمية إلى وتطوير البنية األساسية المهمة ال غنى عنه لتوفير اآللية الرئيسية لنقل ا. فيها أفريقيا بميزة نسبية
وتبين العبر . وينبغي على سبيل المثال تحديث البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. األسواق المحلية

المستخلصة من بلدان آسيوية وأفريقية أن من الممكن تدعيم اإلنتاجية وخلق العمالة في آن معًا بواسطة االستثمار 
وبالفعل، اعتبر تقرير لجنة أفريقيا أن تطوير البنية األساسية هو أحد السبل الرئيسية . ساسيةآثيف العمالة في البنية األ

 .٥١"وتمثل استثمارات البنية األساسية أيضًا إمكانية هائلة غير مستغلة لخلق العمالة المنتجة: "... للتنمية األفريقية

 المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي وخلق واالستثمارات المحلية من جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي .١١٩
غير أنه ال بد من استكمال االستثمار المحلي باالستثمار األجنبي بغية االستفادة من نقل التكنولوجيا . العمالة في أفريقيا

ويمكن أن تشكل تحويالت . وال بد لسياسات االقتصاد والعمالة أن تكرس هذا التكامل. وتقنيات اإلدارة الحديثة
هاجرين المالية مصدرًا مهمًا آخر لالستثمار آثيف العمالة، في حين يمكن للمهاجرين العائدين استخدام تجربتهم الم

. ويمكنهم أيضًا أن يسهلوا تدفق المعلومات والمعارف التي تساعد في زيادة اإلنتاجية. وعالقاتهم إلنشاء مشاريع جديدة
 .ل الممكنةلذلك ينبغي اعتبار شبكات المهاجرين أحد األصو

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية الستراتيجيات الحد من الفقر في إعادة النظر في آيفية أخذ العمالة في االعتبار  .١٢٠
وآيفية معالجة التأثيرات الهامة لسياسات أخرى آالتحرير والخصخصة والتكامل اإلقليمي وتأثيرات العولمة على 

ياسات العمالة والعمل الالئق، ال بد من مواصلة جهود التعميم على مدى ونظرًا إلى الطبيعة المتقاطعة لس. العمالة
وينبغي زيادة تعزيز قدرة . العملية في صياغة السياسات الوطنية وتخصيص اعتمادات الميزانية والتنفيذ والرصد

–––––––– 
 .، مرجع سابقILO/ECA:      انظر49 
 .، بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم٢٠٠٢   استنتاجات وقرار مؤتمر العمل الدولي لعام 50 
    /http://www.commissionforafrica.org:، على العنوان)٢٠٠٥، ]لندن([مصلحتنا المشترآة :    لجنة أفريقيا51 
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 آيفية دمج العمل الالئق وإجماًال، يكمن التحدي الرئيسي في. البلدان األفريقية والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية
في أطر السياسات االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية على المستوى القطري آحافز ال غنى عنه لتعزيز نمو مالئم 

ويتطلب ذلك تطبيق نهج متكامل والتزامًا ومشارآة آاملين من قبل جميع الوزارات والشرآاء االجتماعيين . للعمالة
 .ر أصحاب المصلحةوهيئات المجتمع المدني وسائ

 الهدف المقترح
ام ثالث أرباع الدول األعضاء بإدراج تقييم التأثير على توليد فرص العمالة المنتجة في سياسات التنمية يق

 الجدد إلى الوافدينالرامية إلى الحد من الفقر واعتماد أهداف وطنية لخلق ما يكفي من الوظائف الالئقة قصد استيعاب 
 .النصفمقدار أعداد الفقراء العاملين بسوق العمل وتخفيض 

 بيئة مالئمة لتنمية المنشآت األفريقية ٢-٣

 الهدف
 المنشآت بترآيز خاص على إتاحة خلق وظائف أآثر وأفضل في لتنميةحث وتيرة إصالح البيئة السياسية 

 . وبالغة الصغرالمنشآت والتعاونيات الصغيرة

 السياق
. حجامها في صلب أية استراتيجية ناجحة للنهوض بالوظائف الالئقةتتنزل المنشآت باختالف أنواعها وأ .١٢١

واستراتيجيات تنمية المنشآت التي تنهض بالعمل الالئق وتضمن استدامة المنشآت من الناحية االقتصادية وقدرتها على 
 . المنافسة، هي ضرورية لبلوغ هدف العمالة الكاملة والمنتجة

أفريقيا، بهدف تشجيع استحداث المنشآت والثني عن الخروج على اإلطار وال بد من تحسين بيئة األعمال في  .١٢٢
وفي معظم البلدان، يؤدي طول مدة وتكلفة وتعقد عملية تسجيل مشروع من المشاريع . المنظم وترويج اإلدارة السديدة

وتنفذ . لك من عوائقإلى إحباط العديد من أصحاب المشاريع أو دفعهم إلى العمل في إطار غير منظم مع ما يقترن به ذ
العقود وحقوق الملكية تنفيذًا ضعيفًا، بينما تعوق الحواجز البيروقراطية التجارة عبر الحدود، ويصعب على الدوام 

وآثيرًا ما . إيجاد االئتمان وآثيرًا ما يواجه أصحاب المشاريع أوجه عدم اتساق وعدم قابلية للتنبؤ في النظام الضريبي
وتعاني أفريقيا جنوب الصحراء من . ونية أمام ملكية األراضي والوصول إلى االئتمان الرسميتواجه نساء حواجز قان

ضعف االستثمار المحلي واألجنبي، وارتفاع هجرة رأس المال وانخفاض تدفقات التحويالت المالية مقارنة بالبلدان 
 في منشآت منظمة مستدامة، ال سيما في وإنشاء بيئة أعمال أآثر مالءمة لخلق العمل الالئق ونموه. النامية األخرى

 .المشاريع الصغيرة، أمر ال غنى عنه لبرنامج العمل الالئق في أفريقيا

ويشكل .  عمال مشروعًا آبيرًا بالفعل١٠وفي العديد من البلدان األفريقية، يعتبر مشروع يشغل أآثر من  .١٢٣
 الحضرية، لكن العديد من العمال مستخدمون في العاملون في المنزل والباعة المتجولون أآبر الفئات في المناطق

ورشات صغيرة، غالبًا ما تكون داخل المساآن أو حذوها، ويقومون بصنع المالبس وتجهيز األغذية وغير ذلك من 
فبعضهم . وتصنيف األفراد العاملين في هذه المشاريع مهمة حساسة. أشكال الصناعة وأعمال الترآيب صغيرة النطاق

خص آخر وبعضهم يعمل للحساب الخاص بينما يقوم البعض اآلخر بتوظيف عمال وبالعمل للحساب يعمل لحساب ش
وآثيرًا ما تشكل األسرة وحدة . والكثير منهم قد يتنقلون بين هذه الفئات خالل حياتهم النشطة. الخاص في اآلن ذاته

أو أصحاب العمل في االقتصاد غير المنظم والعمال . المشروع، وقد تتعاون ثالثة أجيال في العمل وتجميع اإليرادات
ليسوا جميعهم من الفقراء؛ لكنهم معرضون أو يعيشون باستمرار عرضة لوقوع حدث غير مرتقب يمكن أن يلقي بهم 

 . في أدران الفقر

وآثيرًا ما . ويشكل الوصول إلى التمويل باعث قلق رئيسي بالنسبة إلى العاملين في االقتصاد غير المنظم .١٢٤
 إلى المقرضين أو صناديق التأمين التكافلي للحصول على قروض مستعجلة، لكن العديد من االحتياجات المالية يلجأون

. ويمكن أن يسّهل التمويل بالغ الصغر االنتقال إلى االقتصاد المنظم لمن يرغب في القيام بذلك. األخرى تظل بال تغطية
 . وهو يشكل أيضًا محفزًا للتنظيم الجماعي

وأّآد . ٢٠٠٤التمويل بالغ الصغر مجاًال ذا أولوية في إعالن وخطة عمل مؤتمر قمة واغادوغو لعام ويعتبر  .١٢٥
، الحاجة إلى استغالل ديناميات ٢٠٠٦مؤتمر الوزراء األفارقة للمالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، المعقود في عام 

 ويتمثل الهدف في ضمان تحقيق السياسات المالية .التمويل بالغ الصغر لخلق الوظائف وتأمين الدخل في أفريقيا
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ألحسن ما يمكن من النتائج من ناحية العمالة وإلغاء الحواجز التي تعوق النفاذ إلى السوق والتخفيف من التكاليف 
ويساهم التمويل . االجتماعية الناشئة عن تشوهات وإخفاق السوق، وإنعاش فرص االستثمار في القطاعات آثيفة العمالة

بالغ الصغر مساهمة مهمة في االقتصاد غير المنظم وفي النهوض بعمالة الشباب وروح المبادرة لدى المرأة ومنح 
ويمكن أن يشكل أيضًا وسيلة لتقديم شيء من الدعم . اإلمكانيات للمجموعات المستضعفة والقضاء على عمل األطفال

يروس نقص المناعة البشرية واألسر التي فقدت معيًال أو أآثر إلى العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء التمييز المتصل بف
 .بسبب اإليدز

. وما زال يتعين على المنشآت الصغيرة تفعيل قدرتها على تحقيق نمو سريع في العمالة واإلنتاجية في أفريقيا .١٢٦
 إعادة تمويل وتوجه). فيما عدا جنوب أفريقيا(وال تتاح ائتمانات القطاع الخاص على نطاق واسع في أفريقيا 

المجموعات بشروط تفضيلية نحو الشرآات الكبرى، ويشكل عدم الوصول إلى الخدمات المالية عائقًا أساسيًا يحد من 
ويسهل تنظيم السوق وما يقترن به من تدابير قانونية إبرام العقود المالية عمومًا، وذلك لجهات . تراآم أصول الفقراء

 . سوقمن بينها المشارآون الصغار في ال

ويفترض . وقامت حكومات أفريقية عديدة، في إطار ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، بتحرير أسعار فائدتها .١٢٧
نظريًا أن يجتذب ذلك ادخارات األسر؛ غير أن النظم المالية في أفريقيا غير مهيأة في واقع األمر لجمع الودائع 

آذلك أدت إعادة هيكلة المصارف وإغالق المؤسسات غداة . فائدةوآثيرًا ما تفاقم الوضع بارتفاع أسعار ال. الصغيرة
التحرير واإلصالح الماليين إلى تخفيض تقديم االئتمانات لالستثمارات مما أآره العديد من المنشآت الصغيرة على أن 

المنشآت وتبين أمثلة عن حسن الممارسات الدولية أن إقراض . تلجأ إلى مقدمي االئتمان من القطاع غير المنظم
الصغيرة ممكن إذا قدمت إلى المؤسسات المالية حوافز لتوسيع نطاقها وقاعدة مستفيدها وتخفيض تكاليفها ومخاطرها 

ويتمثل أحد العناصر األساسية في وضع إطار تنظيمي مالئم لتطوير أساليب جديدة لتصريف . وتوفير منتجات مالئمة
 .ية التكاليف واالبتكارات في إدارة المخاطراألعمال، بما في ذلك أسعار فائدة آافية لتغط

 السياسات
وبالنسبة إلى معظم بلدان أفريقيا . ينبغي إعطاء األولوية للمبادرات التي ترآز على إنشاء بيئة مالئمة لألعمال .١٢٨

أو يتطلب تحسين مناخ االستثمار وتحسين عمل األسواق تجاوز المنافسة القائمة على اليد العاملة منخفضة التكلفة 
التعليم والصحة األساسيان، واستقرار االقتصاد " (األساسيات"ويفترض ذلك ضرورة الترآيز على . الموارد الطبيعية

التي تتيح للقطاع الخاص فرصة النمو والتنويع ومن ثم توفير ) الكلي واإلدارة السديدة ومعالجة نقائص البنية األساسية
ومن المهم أيضًا التسليم بأن التحديات والحلول ستختلف . اء والرجالالمزيد من الوظائف المنتجة والالئقة للنس

 .باختالف البلدان، وأن من واجب البلدان وضع استراتيجياتها الخاصة في هذا الصدد

، ينبغي أن ترآز سياسات )١٨٩رقم  (١٩٩٨ووفقًا لتوصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  .١٢٩
نبغي أن تهدف إلى تحسين اإلنتاجية والوصول إلى الموارد التنافسية، وينبغي أن تضمن إذ ي. المنشآت على أمرين

واستئصال الفقر وتحقيق الرفاه ) خاصة اإلنصاف بين النساء والرجال(توافر ظروف عمل تؤدي إلى اإلنصاف 
يد الدولي والوطني وتتطلب االستجابة إلى هذه التحديات المترابطة مزيجًا من السياسات على الصع. االجتماعي

 . والقطاعي والمحلي بهدف زيادة اإلنتاجية وتشجيع االبتكار وتنمية قدرة المنشآت الصغيرة على المنافسة

ويهدف تحسين نوعية الوظائف في المنشآت الصغيرة وزيادة الفرص االقتصادية المتاحة للنساء وتشجيع  .١٣٠
بالعمالة للعاملين في االقتصاد غير المنظم، إلى تحرير أصحاب العمل والعمال على تشكيل الجمعيات، واالرتقاء 
بد للمنشآت الصغيرة من اآتساب مهارات اإلدارة  وال. القدرة على خلق وظائف أآثر وأفضل في المنشآت الصغيرة

تدامة ومن الالزم الحصول على الدعم لبناء القدرة الوطنية والمحلية على تقديم خدمات إنشاء مشاريع مس. للبقاء والنمو
وفعالة التكلفة آالتدريب في مجال اإلدارة والوصول إلى التمويل والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات والنفاذ إلى 

وتبين أن منهجية منظمة العمل الدولية المسماة . أسواق الصادرات واألسواق المحلية وإقامة صالت بين المنشآت
 بلدًا في ٨٠وتتبع هذه المنهجية المستخدمة في أآثر من .  الصددوسيلة فعالة في هذا" آيف تبدأ مشروعك وتحسنه"

 منها في أفريقيا، استراتيجية لبناء المؤسسات، وتعمل مع المنظمات المحلية والوطنية القائمة بهدف تدريب ٣٤العالم، 
 أعدادًا آبيرة من المدربين من المنظمات الشريكة، الذين يضطلعون بدورهم بتدريب المقاولين الصغار على نحو يشمل

النهوض "أما برنامج منظمة العمل الدولية الخاص بالنساء في المنشآت والمسّمى . األشخاص على أساس مستدام
فيعالج في المقام األول احتياجات صاحبات المشاريع، واستخدامه مفيد بشكل خاص في " بالنساء والمنشآت معًا

 .أفريقيا

 عملية صنع السياسات بسبب مواردها المحدودة وافتقارها إلى وسائل وعادة ما تغيب المنشآت الصغيرة عن .١٣١
ونتيجة لذلك غالبًا ما تواجه عوائق أآبر في النفاذ إلى األسواق، آما هو الحال في مجال المشتريات . دفاع فعالة

 وتكلفة العمل في يكون اإلطار التنظيمي مناوئًا وعادة ما. الحكومية، والوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية
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لذلك، من المهم إشراك المنشآت الصغيرة في العمليات السياسية وتعزيز . االقتصاد المنظم محبطة في آثير من األحيان
وتؤدي النساء دورًا أساسيًا في القطاع الخاص في أفريقيا ال سيما في االقتصاد . قدرات منظماتها ومهارات قياداتها

ويشير ذلك أيضًا إلى ضرورة زيادة التمثيل . هن عوائق خاصة في دوائر السياساتغير المنظم، وعادة ما يواج
للتصدي للعوائق الخاصة التي عادة ما تتعرض لها النساء في مجاالت من بينها الوصول إلى األصول االقتصادية 

  .واالجتماعية، بما يشمل األراضي والملكية وحقوق الميراث، والتعليم وفرص تنمية المهارات

وبخصوص البيئة القانونية والتنظيمية لألعمال، عادة ما يؤدي اعتماد قوانين ولوائح أقل وأبسط إلى وجود  .١٣٢
لكن تعزيز المنشآت المستدامة يقتضي عدم إخالل اإلطار التنظيمي بمعايير العمل . قطاع خاص أآثر دينامية وفعالية

الحات بيئة األعمال من شأنها أن تسّهل دخول المنشآت غير وإص. الدولية ومراعاة هذا اإلطار للمساواة بين الجنسين
ومن المهم أيضًا أن يدرج إصالح السياسات في . المنظمة إلى االقتصاد المنظم وتزويدها بالحوافز الالزمة للقيام بذلك

 الحكومات خطط التنمية واستراتيجيات الحد من الفقر الوطنية، وأن يعمل المانحون معًا وفي إطار تعاون وثيق مع
 .  ٥٢قصد إتاحة أوفر فرص النجاح لمبادرات وطنية وإقليمية من قبيل تسهيل مناخ االستثمار

 أن تدعم السياسات أيضًا إدماج المنشآت األفريقية في سالسل القيم على الصعيد العالمي والوطني  منوال بد .١٣٣
كتل والشبكات واستراتيجيات التنمية والمحلي؛ وإقامة صالت أفقية بين الشرآات بواسطة نهج آالشراآات والت
ويمكن أن تكون هذه الصالت فعالة . المحلية؛ وإقامة صالت عمودية بين المنتجين والموردين والمشترين في األسواق

بصفة خاصة للتغلب على العديد من العوائق التقليدية التي تواجه المنشآت األفريقية، ال سيما المنشآت المملوآة للنساء، 
وعندما يتاح هذا الوصول، يمكن . ذ إلى األسواق والوصول إلى الخدمات والتكنولوجيات والمعارف التطبيقيةآالنفا

 . للمنشآت األفريقية خلق وظائف جيدة النوعية والمحافظة عليها بزيادة إنتاجيتها وحضورها وحصتها في السوق

 من االقتصاد األفريقي وخصوصًا في وتؤدي التعاونيات بمختلف أنواعها دورًا مهمًا في قطاعات عديدة .١٣٤
غير أنه وجب على الحرآة التعاونية التخلص من ترآة التدخل الحكومي الثقيل، التي قّوضت بشدة . المناطق الريفية

وتساهم منظمة العمل الدولية، بفضل برنامج تنمية . في بلدان آثيرة مصداقية التعاونيات في أعين األعضاء والزبائن
ية من أجل إدارة التعاونيات وإقامة الشبكات فيما بينها، مساهمة آبيرة في تعزيز تنمية الموارد البشرية الموارد البشر

للتعاونيات عن طريق دعم تطوير المناهج وتحسين منهجيات التدريب والنهوض بالمساواة بين الجنسين داخل 
ي تعزيز إنشاء تعاونيات مستقلة ومستدامة ويتمثل الهدف من ذلك ف. التعاونيات وتنمية روح المبادرة التعاونية

اقتصاديًا وخاضعة لسيطرة األعضاء، تكون قادرة على المساهمة في عملية اإلصالح االقتصادي وإرساء الديمقراطية 
استفادت بلدان ، )١٩٣رقم  (٢٠٠٢وبعد اعتماد توصية تعزيز التعاونيات، . وخلق الوظائف والتخفيف من حدة الفقر

. ة من الخدمات االستشارية لمنظمة العمل الدولية لمساعدتها على تنقيح التشريع الخاص بالتعاونياتأفريقية عديد
. وعلى سبيل المثال، ساعدت منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا على وضع استراتيجية لتنمية التعاونيات

، ونفذت مبادرات ١٩٣ادًا إلى التوصية رقم  بيساو أيضًا سياسة وطنية بشأن تنمية التعاونيات استن-واعتمدت غينيا 
 .مماثلة في إثيوبيا وزامبيا وزمبابوي

ويتعين على البلدان األفريقية تنويع اقتصاداتها وتيسير ارتقاء المنشآت التي تزود األسواق العالمية بحيث تقدم  .١٣٥
والتجارة الدولية مصدرًا مهمًا لنقل ويشكل االستثمار األجنبي . أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في سالسل القيم العالمية

والمنشآت . التكنولوجيا والمهارات نحو المنشآت الخاصة المحلية وتعزيز فرص زيادة معرفتها لألسواق العالمية
متعددة الجنسية يمكن أن تدعم مهارات المشاريع األفريقية بتعيين موظفين محليين في مناصب إدارية رئيسية وتدريب 

لصغيرة وإتاحة الوصول إلى التدريب في مجال األعمال والمساعدة في الحصول على التمويل مديري المنشآت ا
ويمكن للشراآات بين بلديات وجماعات القطاع العام من جهة ومستثمري القطاع . وتشجيع التنمية االقتصادية المحلية

ة، آما يمكن أن تشكل وسيلة مهمة الخاص من جهة أخرى أن تولد فرص العمالة بواسطة التنمية االقتصادية المحلي
 . لحفز النمو في مواقع ذات إمكانات اقتصادية

ويوفر إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية دليًال  .١٣٦
ملة في التنمية الوطنية شامًال ألفضل الممارسات ويكتسي أهمية خاصة لضمان مساهمة الشرآات الكبرى مساهمة آا

ويمكن أن تستند مبادرات المسؤولية االجتماعية للشرآات . والمحلية ال سيما بواسطة صلتها مع الشرآات الصغرى
ومن شأن مثل هذه المبادرات . إلى نهج إعالن منظمة العمل الدولية في تقديم مكافآت وحوافز سوقية للسلوك المسؤول

، فضًال عن آليات لتحسين ممارسات مكان العمل في سياق "التجارة العادلة"قًا لمنتجات الطوعية أن تتيح فرصًا وأسوا
ويمكن أن يكون اإلعالن مفيدًا بصفة خاصة في . تقييم تنفيذ مدونات السلوك الدولية وخطط اإلصالح المرتبطة بها

علقة بسالمة مكان العمل والتأثير البيئي، ترويج الممارسات التي تكفل احترام المستثمرين األجانب للمعايير العالية المت
 . مواد أو أساليب خطرة" تصدير"والحد من احتمال 

–––––––– 
 www.investmentclimatefacility.org:  .   انظر52 
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ومن المهم زيادة سبل الوصول إلى الخدمات . وتؤدي خدمات إنشاء المشاريع دورًا مهمًا في تنمية المنشآت .١٣٧
ن أن تقدم الخدمات فيما بين ويمك. المناسبة في مجاالت التمويل والتدريب والتسويق واإلعالم وتحسين النوعية

المشاريع داخل سالسل القيم والتكتالت، من جانب الهيئات المكونة الثالثية والمنظمات المستقلة أو وسائط اإلعالم التي 
وخدمات إنشاء المشاريع الرامية إلى االرتقاء بالممارسات في مكان . يمكن أن توفر قاعدة لإلعالم والدعاية والحوار

كن أن تكون مستدامة وفعالة إال إذا نبعت من فهم ودعم لفوائد جميع أصحاب المصلحة في المنشأة من العمل ال يم
ويرجح أن تكون مبادرات تنمية المنشآت فعالة التكلفة إذا رّآزت . عمال ومالكين ومديرين وحتى المستهلكين النهائيين

 .على سالسل قيم ذات معدالت نمو نسبي أعلى

وطنية للتنمية االقتصادية المحلية التي ترآز على تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام وتشكل السياسات ال .١٣٨
وتشجع هذه السياسات الشراآات بين أصحاب . والشامل وسيلة أخرى لتعزيز العمل الالئق في المنشآت الصغيرة

بما في ذلك ( مصلحة متعددين المصلحة الرئيسيين من القطاعين الخاص والعام، وتقوم على نهج واسع يشمل أصحاب
والربط بين . في التعاون على تصميم وتنفيذ استراتيجية إنمائية مشترآة) أصحاب المصلحة في االقتصاد غير المنظم

السياسات الوطنية للتنمية االقتصادية المحلية والسياسات واألطر التنظيمية المحلية أمر ذو أهمية خاصة في البلدان 
آما تكتسي تقوية قدرات السلطات الحكومية المحلية على تيسير تنفيذ سياسات التنمية . زيةالتي تشجع الالمرآ

ويمكن أن تؤدي . االقتصادية المحلية في إطار الشراآة مع القطاع الخاص أهمية حاسمة للتنمية االقتصادية المحلية
لدان المتأثرة بالنزاعات آإطار لبرامج االنتعاش السياسات الوطنية للتنمية االقتصادية المحلية أيضًا دورًا مهمًا في الب

 . وإعادة اإلعمار المرآزة على العمالة

ومن الالزم إعطاء األولوية إلنشاء بيئة . وال بد في هذا السياق من تعزيز سبل الوصول إلى الخدمات المالية .١٣٩
 والوصول إلى الفقراء بأعداد أآبر سياسية قائمة على الحوافز تمّكن مؤسسات التمويل بالغ الصغر من الظهور والنمو

. وتقديم خدمات مالية متنوعة يوجهها الطلب ويسهل الحصول عليها آاالئتمان واالدخار والتأمين والتأجير والتحويل
 .وينبغي أن تشمل استراتيجيات الحد من الفقر تدابير لتوجيه الموارد المالية المتاحة إلى مؤسسات التمويل بالغة الصغر

 لمقترحالهدف ا
 المنشآت المستدامة وتوليد فرص العمل الالئق لتنمية أرباع البلدان األفريقية استراتيجيات متكاملة ةيعتمد ثالث

 لتسجيل ما ال يقل عن وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجيات أهدافًا. بترآيز خاص على مساعدة صاحبات المشاريع
 . بصورة غير منظمةنصف المنشآت التي تنشط حاليًا

 العمل الالئق للشباب ٣-٣

 الهدف
 تخفيض آبير في مستويات بطالة الشباب وتحسين هام في نوعية الوظائف المتاحة للشابات والشبان

 السياق
 سنة في أفريقيا قدرة االقتصاد ٢٤ و١٥فاق عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل الذين تتراوح أعمارهم بين  .١٤٠

ورغم تراجع معدالت .  مستويات البطالة والبطالة الجزئية واإلحباط لدى الشبابعلى استيعابهم مما أدى إلى ارتفاع
اإليدز، ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، يبقى / الخصوبة واآلثار الكاسحة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية

 مليونًا بين عامي ٤٦اوي ويتوقع أن ينمو سكان أفريقيا الشباب بما يس. سكان أفريقيا من أصغر سكان العالم سنًا
 مليونًا، ويتمثل التحدي الفوري ٢٢بما يساوي ) مجموع العاملين والعاطلين(، والقوة العاملة الشابة ٢٠١٥ و٢٠٠٥

الذي تواجهه أفريقيا إذن في إتاحة ما يكفي من فرص العمل الالئق لضمان انخفاض عدد الفقراء العاملين الشباب 
 .اطلين الشباب بقدر آبيربالتزامن مع انخفاض عدد الع

والشباب هم أآثر الناس معاناة إذ تنقصهم الخبرة في العمل ومعرفة طرق البحث عن عمل وسبل الوصول إلى  .١٤١
الشبكات االجتماعية التي توفر معلومات عن الوظائف، ويفتقرون في أغلب األحيان إلى المهارات المطلوبة في سوق 

 في المائة بين عامي ٣٠بنحو ) المتفرغين والباحثين عن عمل(ين عن العمل وقد ازداد عدد الشباب العاطل. العمل
وإجماًال تفوق احتماالت بطالة الشباب في . ٢٠٠٥ في المائة في عام ١٩٫٥، وبلغ معدل بطالة الشباب ٢٠٠٥ و١٩٩٥

وبما أن . لشبابأفريقيا احتماالت بطالة البالغين بثالثة أضعاف، وخمسة من آل عشرة عاطلين عن العمل هم من ا
الشباب عادة ما يكونون جد متحمسين وناشطين وقادرين على تقديم أفكار ورؤى جديدة، يشكل إغفال هذا المحرك 

 . الممكن للنمو خسارة اقتصادية واجتماعية وخطرًا اجتماعيًا سياسيًا
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بات في االستخدام أقل من وحظوظ الشا. ويتسبب التمييز بين الجنسين والقواعد الثقافية في تفاقم وضع الشابات .١٤٢
 ٥٠٫٢، بلغ معدل الشباب غير النشطين ٢٠٠٥وفي عام . حظوظ الشبان، وهن أآثر عرضة للبقاء خارج القوة العاملة

وحيثما انخفضت إمكانات الوظائف، آانت النساء عمومًا أول من . ٥٣ في المائة للذآور٣١في المائة لإلناث مقابل 
يحد أآثر من ) مقارنة بنظرائهن من الذآور(الشابات المحدود إلى التعليم والتدريب ووصول . يستسلم ويمكث في البيت

 . فرص توظيفهن، وبخاصة في االقتصاد المنظم

وعندما تنخفض احتماالت العمالة بأجر في االقتصاد المنظم وتكون هناك شبكات سالمة اجتماعية، آالدعم  .١٤٣
). ويحسبون آغير نشطين(خارج القوة العاملة " عمال محبطين"ى الحكومي أو األسري، آثيرًا ما يتحول الشباب إل

. ٢٠٠٥ و١٩٩٥ في المائة بين عامي ٤٠٫٥ في المائة إلى ٣٨٫٣وارتفع معدل الشباب غير النشطين في أفريقيا من 
ى تزايد ، لّكن جزءًا منه على األقل يعزى إل٥٤ويمكن تفسير جزء من هذا االرتفاع بزيادة معدالت التسجيل في التعليم

والشاب المحبط معرض للشعور بعدم الجدوى واالستبعاد من المجتمع مما يجعل عملية إعادة اإلدماج في . ٥٥اإلحباط
 .القوة العاملة أمرًا صعبًا

فمجرد البقاء يجبر أغلبية الشباب على . وليس باستطاعة معظم األفارقة الشباب البقاء عاطلين أو غير نشطين .١٤٤
وتفيد تقديرات منظمة . ، حيث يعملون بصفة عامة ساعات طويلة دون أمن وبأجر زهيد٥٦منظمدخول االقتصاد غير ال

 في المائة من مجموع الشباب العاملين، لم يكسبوا في ٤٨٫٧  مليون شاب في أفريقيا، أو٤٤العمل الدولية بأن ما يعادل 
 مليون لكنهم ٧٥دًا في اليوم؛ وقد عمل  ما يكفي لكي يتجاوزوا هم وأسرهم خط الفقر البالغ دوالرًا واح٢٠٠٥عام 

 عدد الفقراء ١٩٩٥وأفريقيا هي اإلقليم الوحيد الذي ارتفع فيه منذ عام . ظلوا دون خط الفقر البالغ دوالرين في اليوم
 ). ماليين٧٫٧بحوالي (العاملين الشباب الذين يعيشون بدوالر واحد في اليوم 

لزراعية إلى معدالت فقر أعلى بكثير في المناطق الريفية منها في وأّدى انخفاض وهشاشة الدخل من األنشطة ا .١٤٥
وأفضى ذلك بدوره إلى ارتفاع معدالت هجرة الشباب من األرياف إلى المدن مما يلوح بشبح . ٥٧المناطق الحضرية

ت ويحتمل أن يقدم الشباب العاطلون أو غير النشطين، أمام ضيق الخيارا. ٥٨بطالة الشباب والنزاع واالضطراب
المتاحة لهم، على الضلوع في أعمال إجرامية أو غير ذلك من السلوك الخطر والمدمر للذات، آاالتجار بالجنس 

 .وتناول العقاقير المحظورة

ها الفوضى المدنية التي تتحول أحيانًا إلى ويصل العديد من الشباب في أفريقيا إلى سن الكهولة في ظروف تعم .١٤٦
لكن الشابات . والشبان العاطلون أو غير النشطين من أول المرشحين للتجنيد. نزاعات طاحنة تعوق التنمية أآثر فأآثر

وبّينت النزاعات في عدد من . ٥٩يشارآن أيضًا على نطاق واسع آمرتكبات للعنف وآضحايا له في حاالت النزاع
فريقية أن افتقار الشباب إلى سبل الوصول إلى الوظائف الالئقة يمكن أن يساهم في استمرار النزاعات أو البلدان األ

 . إعادة تغذيتها

 السياسات
إن ما يزخر به الشباب من طاقات وموارد وإنتاجية إنما يمثل فرصة على الرغم من وضعهم الحالي السيئ في  .١٤٧
ى حيوية االقتصاد ومن ثم على قوة ودينامية الطلب على اليد العاملة ويتوقف تشغيل سوق عمل الشباب عل. العمالة

لذلك، يتمثل أحد أساليب تحقيق العمل الالئق . بصفة عامة فضًال عن مدى قدرة الشباب على االندماج في أسواق العمل

–––––––– 
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اسات وبرامج تشغيلية لمساعدة للشباب األفارقة في إنشاء بيئة مالئمة للنمو آثيف العمالة والقيام في اآلن ذاته بتنفيذ سي
غير أنه سيكون من الصعب . الشباب على تخطي العقبات المحددة التي تعوق دخولهم إلى سوق العمل وبقاءهم فيه

وضع برامج إلدماج الشباب في سوق العمل على نحو مستدام ما لم ترتفع العمالة اإلجمالية نتيجة القتصاد حسن 
ات ودوائر األعمال وغيرها من الفعاليات الرئيسية هذه اإلمكانية بإقامة شراآات ترمي وينبغي أن تحقق الحكوم. األداء

إلى الحد من النطاق العام للبطالة والبطالة الجزئية وزيادة الترآيز على مساعدة الشباب في اآتساب المهارات الالزمة 
 . التي ستمكنهم من إيجاد وظيفة مجزية

عقدها في أفريقيا، ال يمكن النهوض بعمالة الشباب بصورة فّعالة إال بجمع ونظرًا إلى حجم بطالة الشباب وت .١٤٨
وتتيح خطط العمل . مختلف الفعاليات وتنسيق النهوض بعمالة الشباب مع سياسات التنمية والعمالة األوسع نطاقًا

حاب المصلحة  إطارًا فعاًال إلبراز السياسات والبرامج وجمع أص٦٠الوطنية التي تروجها شبكة عمالة الشباب
 . الالزمين

وتتيح التنمية . والتدابير المحددة لحفز عمالة الشباب يمكن أن تزداد فعالية إذا رآزت على قطاعات معينة .١٤٩
ويمكن أن تشمل االستراتيجيات النهوض بالقطاع غير الزراعي الريفي . الريفية إمكانات ال يستهان بها في هذا الصدد

بالشباب وتحسين البنية األساسية الزراعية آنظم الري والشبكات الطرقية الريفية ونظم االئتمان الزراعي الخاصة 
والمرافق االجتماعية التي من شأنها أن تجعل المناطق الريفية جذابة للشباب، والقيام من جانب العرض، بتكييف 

ي الشباب عمومًا بفرص المناهج التعليمية بحيث تستجيب الحتياجات شباب األرياف وتعزز مهاراتهم، وتستثير وع
 .وتشمل قطاعات أخرى السياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. العمالة في هذا القطاع

وتساهم األشغال العامة والخدمات المجتمعية، عندما تكون حسنة التصميم ومحددة الهدف، في خلق وظائف  .١٥٠
ورغم أن هذه القطاعات ال . ن أفريقية عديدة بتنفيذ هذا النهجيمكن أن تكون مفيدة لفئات معينة من الشباب، وتقوم بلدا

آما يمكن أن تزيد . توفر عمومًا وظائف طويلة المدى، يمكن أن تساعد الشباب على تثبيت أقدامهم في سوق العمل
ين إنتاجية العمال ذوي المهارة المتواضعة إذا اقترنت بتدخالت وخدمات أخرى ترمي إلى تحسين قابلية المشارآ

 .لالستخدام، آالتدريب والمشورة والبحث عن عمل

والمطلوب هو نشاط تنظيم مشاريع . وتنمية روح المبادرة لدى الشباب مهمة لكنها ال تشكل حًال في حد ذاتها .١٥١
وتزداد احتماالت فعالية برامج تنظيم . قائم على الفرص وموجه نحو توليد العمالة وإيجاد أسواق جديدة واستغاللها

وال بد أيضًا من . يع المحددة إذا نفذت في آنف بيئة سياسية وتنظيمية تحفز تنظيم المشاريع بين الشبابالمشار
تخصيص موارد هائلة للبرامج الشبابية التي تتيح الوصول إلى االئتمان والتدريب وخدمات إنشاء المشاريع بما يشمل 

ًا وسيلة مهمة للنهوض بالوظائف الالئقة للشباب ويمكن وتشكل المنشآت التعاونية والمجتمعية أيض. اإلشراف المستمر
أن تتيح فرصة لتعلم آيفية التحول إلى منظم للمشاريع والتكافل من أجل تجميع الموارد المالية واالجتماعية والبشرية 

 . الالزمة لخلق فرص العمالة

. تستجيب لمتطلبات سوق العملوال بد من إصالح نظم التدريب المهني لمواجهة تحدي تزويد الشباب بمهارات  .١٥٢
وينبغي أيضًا أن يؤخذ في االعتبار أن التلمذة الصناعية التقليدية ال تزال أآبر مزود بالمهارات لسوق العمل غير 

ورغم أن ذلك يوفر عمومًا تدريبًا فعال التكلفة، فهو غالبًا ما يقتصر على نزر قليل من المهارات . المنظمة في معظمها
 . االستغالل أو عمل األطفاليحجبساسية ويمكن أن التطبيقية األ

وبما أن التعليم يشكل . وينبغي أن تغطي سياسات وبرامج النهوض بعمالة الشباب طائفة واسعة من المجاالت .١٥٣
أساس قابلية الشباب لالستخدام، ويجب أن يوفر المهارات المطلوبة في سوق العمل، فمن الالزم زيادة مستويات التعليم 

وفي . وتتحسن معدالت التسجيل في التعليم الثانوي في أفريقيا لكنها تظل منخفضة مقارنة بأقاليم أخرى. يبوالتدر
وينبغي أن . ٦١ في المائة من الشابات٢٧في المائة من الشبان و ١٨الوقت ذاته، يستمر ارتفاع األمية، إذ تمس حوالي 
ن أيضًا أن تؤدي معلومات سوق العمل وخدمات المشورة ويمك. تيسر التدخالت السياسية وصول الجميع إلى التعليم

والتوجيه في المدارس الثانوية دورًا مهمًا في محاربة األساطير الشائعة لدى الشباب بشأن حقائق سوق العمل 
 ).آاالعتقاد السائد بأن النجاح مرادف لوظيفة في اإلدارة العامة(

ت المالية وقيود الموارد بشأن التعليم والتدريب والشراآات مع القطاع الخاص ضرورية لتخطي العقبا .١٥٤
ال سيما (والسياسات الصحية الخاصة بالشباب . والحصول على معلومات مستخلصة عن احتياجات سوق العمل

–––––––– 
وضع االستراتيجيات "مم المتحدة آوفي عنان، في زخم إعالن األلفية الذي قرر    أنشئت شبكة عمالة الشباب آمبادرة من األمين العام لأل60 

والوآاالت الرئيسية الشريكة في الشبكة هي األمم المتحدة ". وتنفيذهـا إلعطاء الشباب في آل مكان فرصة حقيقية للعثور على عمل الئق منتج
 المدير العام لمكتب العمل الدولي، وجيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي آنذاك، وقد دعا خوان سومافيا. ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي

 : انظر.  في هذه الشراآة الجديدة فيما بين الوآاالتإلى االنضمام إليه
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/yen/index.htm. 

 .، مرجع سابقGuarcello et al:      انظر61 
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وتوجد بين الصحة الشباب وبطالة الشباب عالقة سببية في االتجاهين إذ يتعرض الشباب . ضرورية أيضًا) الشابات
وتردي الحالة الصحية يعوق ). مثل فيروس نقص المناعة البشرية(حية متصلة بالفقر والتهميش العاطلون لمخاطر ص

 . أيضًا حسن األداء في التعليم والتدريب ويقوض في آثير من األحيان فرص الشباب في إيجاد وظيفة واالحتفاظ بها

 الهدف المقترح
ية تستجيب إلى الزيادة السريعة والكبيرة في أعداد اعتماد ثالثة أرباع البلدان األفريقية سياسات وبرامج وطن

. الشباب الباحثين عن عمل وتهدف إلى إتاحة ما يكفي من فرص العمل الالئق لتخفيض أعداد الفقراء العاملين الشباب
 في المائة في معدل بطالة الشباب ٢٠تقارب وينبغي أن تؤدي البرامج والسياسات المعتمدة إلى تخفيض آبير بنسبة 

 . الحالي في أفريقيا

 تنمية المهارات والقابلية لالستخدام ٤-٣

 الهدف
 السيما الشباب وأولئك الذين ،تحسن آبير في توفر فرص التدريب المتنوع والجيد للنساء والرجالتحقيق 

 . في الفقريعيشون ويعملون حاليًا

 السياق
للنمو هو أساسي نى عنه لبرنامج العمل الالئق و بواسطة تنمية المهارات أمر ال غلالستخدامإن تعزيز القابلية  .١٥٥

 ويتوخى نهج منظمة العمل الدولية لتحسين .٦٢االستبعاد واالستضعافاالقتصادي وللتخفيف من حدة الفقر ومكافحة 
قابلية االستخدام للباحثين عن وظائف أفضل، من النساء والرجال، مساعدة الهيئات المكونة على وضع سياسات 

وتقوم االستراتيجية على أربعة مجاالت .  المهارات تعزز قدرات العمال والمديرين وصناع السياساتوبرامج لتنمية
نظم وسياسات التدريب؛ مهارات التبادل التكنولوجي؛ خدمات التوظيف؛ تحسين سبل الوصول : سياسية رئيسية هي

، )١٤٢ رقم (١٩٧٥ية الموارد البشرية، وتسترشد االستراتيجية بتعزيز وتنفيذ اتفاقية تنم. إلى التدريب والعمالة
رقم  (١٩٨٣، )المعوقون(، واتفاقية التأهيل المهني والعمالة )١٩٥رقم  (٢٠٠٤وتوصية تنمية الموارد البشرية، 

 ).١٨١رقم  (١٩٩٧، واتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، )٨٨رقم  (١٩٤٨، واتفاقية إدارات التوظيف، )١٥٩

وتنمية المهارات . ألفريقية، ال تزال اإلنتاجية في منشآت االقتصاد غير المنظم ضعيفةوفي العديد من البلدان ا .١٥٦
ويقوم نمو . من أجل استدامة موارد الرزق أمر ضروري لتحسين اإلنتاجية والدخل وسبل الوصول إلى فرص العمالة

إلى إنتاج سلع وخدمات تدر اإلنتاجية على التغييرات في عمليات اإلنتاج بهدف خفض تكاليف الوحدات واالنتقال 
ويحسن التعليم والتدريب القدرة على الوصول إلى المعلومات واستيعابها وفهم التكنولوجيات الجديدة . إيرادات أعلى

فهي تسّهل االستعاضة عن نماذج : وتشكل قوة العمل المتعلمة والكفؤة عامًال مهمًا للنمو االقتصادي. اإلنتاجية وتشغيلها
والقوة العاملة ذات . يدية بمنتجات وسلع وخدمات أآثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى لألسواق العالميةاإلنتاج التقل

وجعل . التعليم والمهارات األحسن تعزز قدرة الصناعة والزراعة المحليتين على المنافسة وتجتذب االستثمار األجنبي
ينها من االستفادة فعليًا من الفرص التي تقدمها العولمة أمر أفريقيا قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي بغية تمك

يقتضي إصالحات شاملة لسياسات التدريب في بلدان آثيرة بهدف تزويد عامالت وعمال أفريقيا بمهارات ومؤهالت 
 .أحسن

 إلى أعلى" الماهر غير"واالرتقاء بالمهارات مهم على جميع مستويات االقتصاد، مما يسّمى عمل العمال  .١٥٧
لذلك يشكل ربط تحسين المهارات بتطبيق التكنولوجيات الجديدة أساس القدرة على تحسين . آوادر الموظفين اإلداريين

ويتوقف نقل التكنولوجيات الجديدة ونجاح .  المنشآت بالغة الصغرصغرىإنتاجية جميع العمال والمشاريع، بما في ذلك 
وتقليص الشروخ الرقمية ضروري . هنيين وتقنيين أآفاء وعمال مهرةأفريقيا في استيعابها إلى حد آبير على توافر م

للتنمية بما أن الوصول في الوقت المناسب إلى المهارات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يعزز التجارة والتعليم 
ساسية في ويحتاج العمال األفارقة بصفة متزايدة إلى مستويات أعلى من المهارات األ. والعمالة والصحة والثروة

تقل أهمية عن المهارات التقنية  ميادين آحل المشاآل والتفكير النظري والعمل في أفرقة والتواصل، وهي مجاالت ال
 .بالنسبة إلى اإلنتاجية والقابلية لالستخدام

–––––––– 
، "مفاهيم ونهج وأدوات لتنفيذ برنامج العمالة العالمي: استراتيجيات العمالة الخاصة بالبرامج القطرية للعمل الالئق: "ب العمل الدولي   مكت62 

 .٢٠٠٦مارس / ، جنيف، آذار٢٩٥، الدورة GB.295/ESP/1/1وثيقة مجلس اإلدارة 
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ومعظم مؤسسات التعليم والتدريب المهنية العامة في أفريقيا تفتقر إلى الموارد المالية وتجهيزات ومواد  .١٥٨
ويحد ذلك آثيرًا من قدرتها على االستجابة إلى التطورات . تدريب، فضًال عن المدرسين والمديرين المؤهلينال

االقتصادية والديمغرافية، والمحافظة على نوعية المؤهالت والدروس المهنية، وتدريب قوة عاملة بكفاءات جديدة 
هذه العقبات في تعاون منظمات أصحاب العمل ويتمثل أحد أساليب تخطي . قادرة على تعزيز النمو االقتصادي

وال . ومنظمات العمال تعاونًا أوثق مع مؤسسات التعليم والتدريب المهنية من أجل تحسين قابلية الخريجين لالستخدام
بد من تطوير المؤهالت ومعايير المهارات وبرامج التدريب في إطار الشراآة مع أصحاب العمل والقيام في الوقت 

وبالمثل تساهم النقابات هي األخرى مساهمة عملية . بيق برامج التدريب في قاعات الدراسة وفي أماآن العملذاته بتط
وتساعد مساهمة الشرآاء االجتماعيين في تنمية المهارات . في ضمان تمكين العمال من تنمية قدراتهم إلى أقصى حد

ف بالمهارات المكتسبة والتقليل إلى أدنى حد من على ضمان اآتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل واالعترا
 . أوجه تضارب العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات

.  بطائفة محدودة من المؤهالت المهنية الوطنية التي وّلى عهد معظمها لالستخداموتتأثر قابلية الخريجين المهرة .١٥٩
ب إلى المهن الحديثة، آما يحد من وصول ويؤدي ذلك إلى سرعة إشباع أسواق العمل والحد من سبل وصول الشبا

وسيساعد وضع مؤهالت وطنية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع قطاع . الفتيات إلى المجاالت القابلة لالستخدام
اهتمام متزايد  ويظهر. الصناعة على ضمان أن تتجلى متطلبات الوظائف على نحو أوفى في التدريب المقدم

 داخل المجموعات االقتصادية ٦٣ؤهالت الوطنية في البلدان األفريقية بغية تيسير هجرة العمالباالعتراف المتبادل بالم
 .اإلقليمية آالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على سبيل المثال

وضمان اآتساب الشابات والشبان مهارات العمل األساسية التي تؤهلهم لمجموعة متنوعة من الوظائف الممكنة  .١٦٠
ويسود االعتراف اآلن على نطاق واسع بأن نظم . بالنسبة للمحرومين اقتصاديًا والمستبعدين اجتماعيًاأمر ضروري 

التعليم والتدريب يجب أن تسّهل للعاملين، وال سيما للمحرومين اقتصاديًا والمستبعدين اجتماعيًا، االستفادة من فرص 
 . العمالة وتجديد مهاراتهم على مدى حياتهم المهنية

ومعظم العاملين في االقتصاد غير المنظم لم يتلقوا قط . ريب في االقتصاد غير المنظم مسألة مهمة أخرىوالتد .١٦١
ويكتسب الماليين منهم مهارات عن طريق أنواع من التلمذة الصناعية غير المنظمة التي ال . تعليمًا جيدًا وتدريبًا منظمًا

وآثيرًا ما يكون لمؤسسات التدريب المهني فهم محدود . الحديثةيسعها تزويد العمال بالنظريات األساسية والمهارات 
بطبيعة المهارات المطلوبة في االقتصاد غير المنظم، وال تتصدى من ثم الحتياجات العاملين الموجودين في االقتصاد 

 . غير المنظم وأولئك المؤهلين لدخوله من المهارات

 السياسات
وينبغي أن تصبح الدراسات .  التعليم والتدريب الرسميين بعالم العملال بد من القيام بإصالحات لتحسين ربط .١٦٢

ووضع مؤهالت مهنية وطنية بالتعاون . االستقصائية المتعلقة بقابلية خريجي التدريب المهني لالستخدام نشاطًا منتظمًا
 ومن ثم جعل الوثيق مع الصناعة من شأنه أن يساعد أيضًا على جعل متطلبات الوظائف تتجلى على نحو أوفى

 .التدريب أآثر مالءمة

وفي العديد من البلدان ال تزال التلمذة الصناعية التقليدية أآبر مزود بالمهارات لقطاع العمل غير المنظم في  .١٦٣
فمن جهة آثيرًا ما يقتصر التدريب على المهارات التطبيقية . غير أن النظام يمكن أن تشوبه عدة نقائص. معظمه

ن جهة أخرى يمكن، آما أشير إليه آنفًا، أن يحجب التدريب، في غياب رصد مالئم، حاالت وم. الخاصة بمهنة ما
لذلك ينبغي أن تقوم الحكومات والشرآاء االجتماعيون باستعراض ممارسات التلمذة . استغالل أو عمل األطفال

 . ٦٤الصناعية التقليدية وتحسين شفافيتها واستقرارها ونوعيتها

 ومعلومات سوق العمل أيضًا دورًا أساسيًا في مساعدة الناس وتوجيههم وبخاصة من ويؤدي التوجيه المهني .١٦٤
وال بد أن يقترن التدريب المتصل بالمهارات بالتدريب المتصل بتنظيم . يبحث منهم عن أول عمل لهم آالشباب

 بالمزيد من ومن الالزم توفير مساعدة للبحث عن عمل وخدمات توظيف تتسم. المشاريع على جميع المستويات
وتؤدي إدارات االستخدام العامة . وينبغي أيضًا أن تلبي هذه الخدمات احتياجات المعوقين. الفعالية ومراعاة نوع الجنس

والخاصة دورًا في هذا السياق، في إطار من التكامل وليس في إطار من التنافس فيما بينها ويتطلب ذلك اعتماد لوائح 
 . مناسبة

–––––––– 
 :   انظر63 

R. Robért: The Social Dimension of Regional Integration in ECOWAS (Geneva, ILO, Policy Integration Department, 
2004), Working Paper No. 49. 

، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية )١(، التقرير السادس التعلم والتدريب من أجل العمل في مجتمع المعارف: مكتب العمل الدولي   64 
 .  ٨٣، الصفحة ٢٠٠٣والتسعون، جنيف، 
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وسيتعين استكشاف آليات تمويل جديدة، بما في ذلك صناديق التدريب الوطنية . ة مهمةويبقى التمويل مسأل .١٦٥
ورغم أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن االستثمار في التدريب، ينبغي . القائمة على استقطاعات المرتبات

 التعليم والتدريب ارتباطًا وثيقًا تقاسم هذه المسؤولية مع المنشآت والشرآاء االجتماعيين والمستفيدين آيما يرتبط
 .باستراتيجيات وبرامج النمو االقتصادي ونمو العمالة

. ويمكن تعزيز تنمية المهارات وقابلية االستخدام إذا شارك أصحاب المصلحة بنشاط في صياغة السياسات .١٦٦
ق العمل، آما يمكن أن ويمكن أن يساعد الحوار االجتماعي المتعلق بسياسات تنمية المهارات على تحسين سير سو

يساعد على الحد من المنازعات بين العمال واإلدارة بشأن قضايا آاالعتراف بالمهارات وما يقابلها من أجر، وتوجيه 
ويشجع آل ذلك االستثمار والنمو ويساعد في . التدريب نحو الفئات المستضعفة والمعرضة للتمييز في سوق العمل

  .زيادة العمالة وأمن سوق العمل

 الهدف المقترح
قيام ثالث أرباع الدول األعضاء األفريقية، بمساهمة الشرآاء االجتماعيين، باستعراض وتنفيذ السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتعليم والتدريب، وإنشاء آليات لتنفيذها على الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي 

 التدريب  سنوية فيما يتعلق بإتاحة فرص تشمل هذه االستراتيجيات أهدافًاوينبغي أن. والقطاعي وعلى مستوى المنشأة
إعادة التدريب للفقراء العاملين، ال سيما الشباب والنساء، بهدف ضمان اآتساب نصف القوة العاملة األفريقية مهارات و

 .٢٠١٥جديدة أو تحسين مهاراتها بحلول عام 

 االستجابة لألزمات وإعادة اإلعمار ٥-٣

 هدفال
 . من أزماتالخارجة الالئق في البلدان العملاإلسراع في خلق فرص 

 السياق
ورغم أنه يتعين . شهدت أفريقيا في مناسبات متعددة في الماضي القريب دمار الصراعات والكوارث الطبيعية .١٦٧

مة العمل الدولية بذل المستطاع لتجنب مثل هذه األزمات أو التخفيف من حدتها مستقبًال، يقتضي الحذر أن تكون منظ
وهيئاتها المكونة على أتم االستعداد لالستجابة إلى ضرورة إعادة اإلعمار االجتماعي واالقتصادي واالنضمام إلى 

 .الشبكات الدولية العاملة على االنتقال من اإلغاثة إلى التعافي

وغداة . ر الكوارث الطبيعيةومن الالزم االستثمار في التنمية والنمو وخلق الوظائف للحد من النزاعات وتأثي .١٦٨
وسيدعم الحصول على الوظائف . األزمات يرغب النساء والرجال، بعد الوفاء باحتياجات البقاء، في إعادة بناء حياتهم
غير أن العمالة آثيرًا ما تعتبر . والدخل فرص تعافيهم االجتماعي االقتصادي ويضعهم على درب التنمية المستدامة

واألمر ليس آذلك، لذا يجب أن يشكل النهوض . راض أنها ستعقب ببساطة عملية إعادة اإلعمارمسألة ثانوية على افت
وينبغي أن يشكل جزءًا من نهج منسق . بالعمالة عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التعافي التالية لألزمات منذ البداية

 .ومتسق ومتكامل يجمع آل الفعاليات المعنية بتمويل قابل للتنبؤ

ل االستجابة لألزمات أيضًا مدخًال فريدًا إلطالق عمليات إنمائية أطول أمدًا آتعزيز الحوار االجتماعي وتشك .١٦٩
ورغم أن ظروف تطبيق معايير العمل الدولية عادة . والحماية االجتماعية، وتوسيع نطاق تطبيق معايير العمل الدولية

 لذر بذور الحوار االجتماعي الفعال والحماية ما تكون صعبة في أوضاع ما بعد األزمات، فإن الوضع مالئم
االجتماعية وتطبيق المعايير، على نحو يعزز اإلدارة المحلية ويحد من خطر عودة األزمات في مجتمعات ما بعد 

 . النزاع الهشة

 السياسات
نشوب نزاع في المراحل االنتقالية، يجب أن يهدف التعافي االقتصادي إلى الوفاء باالحتياجات الفورية ومنع  .١٧٠

ويجب أيضًا أن يدفع االقتصاد ويمهد لالستقرار االقتصادي والنمو ومكافحة . جديد ودعم تسوية النزاعات وبناء السلم
ومنظمة العمل الدولية، إذ تعمل مع الشرآاء في الشبكات الدولية لالستجابة لألزمات، قادرة . الفقر على مدى أطول

اس العمل الالئق يكون فعاًال في إعادة تشييد البنية األساسية المادية على وضع َنهج إلعادة اإلعمار على أس
 .واالجتماعية التي دمرها النزاع والكوارث الطبيعية
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لالستجابة إلى األزمات " المرآزة على العمالة"وتبين التجارب في شتى أنحاء أفريقيا أن النهج الناجحة  .١٧١
إعادة بناء المؤسسات االجتماعية؛ زيادة قدرة الطلب : ويشمل ذلك. يروتدخالت إعادة اإلعمار تقتضي مزيجًا من التداب

المحلية بواسطة برامج النقد مقابل العمل واالستثمارات آثيفة العمالة في البنية األساسية؛ تأهيل الخدمات والبنية 
الت وزيادة أوجه فعالية التحتية األساسية الخاصة بالدعم االقتصادي وشبكات التجارة المحلية؛ تخفيض تكاليف المعام

بما في ذلك األفارقة المستقرون (األعمال؛ إعادة بناء الثقة بين دوائر األعمال المحلية والمستثمرين المحتملين 
؛ نقل المعارف؛ تعزيز استثمار القطاع الخاص والممارسات التجارية المسؤولة اجتماعيًا؛ )والعاملون في الخارج

نهوض بالعمالة المحلية؛ الترويج المبكر لالعتماد على الذات عن طريق التنمية االقتصادية رصد المعونة الهادفة إلى ال
المحلية؛ بناء قدرة مؤسسات سوق العمل ومهارات المعنيين من الرجال والنساء؛ إرساء دعائم اإلدارة االجتماعية 

يرهم من أصحاب المصلحة مساهمة قيمة ويمكن أن يساهم الشرآاء االجتماعيون وغ. واالقتصادية الفّعالة والمسؤولة
 . في نجاح النهج المرآزة على العمالة في تدخالت إعادة اإلعمار

وفي حين أن إتباع نهج مجتمعي شامل عادة ما يكون جد فّعال، قد يتعين وضع برامج وسياسات محددة  .١٧٢
 .للمحاربين السابقين والمعوقين والمشردين داخليًا والجنود األطفال سابقًا

د تبّين أن تطوير البنية األساسية القائم على اليد العاملة، نهج فعال التكاليف لترميم البنية األساسية الضرورية وق .١٧٣
في بيئات ما بعد األزمات، مما يؤدي إلى توليد الوظائف ودفع االقتصاد المحلي بواسطة ضخ األموال والنهوض 

أن يستكمل هذا النهج بالمهارات وأنشطة تنظيم المشاريع في سياق وال بد . باإلدماج االجتماعي باستهداف أفقر الفقراء
ويقدم مشروع النهوض بالعمالة وموارد الرزق، الذي تنفذه منظمة العمل . استراتيجية للتنمية االقتصادية المحلية

بتأهيل البنى الدولية في الصومال، مثاًال ناجحًا على هذا النهج، وذلك بخلق فرص عمالة قصيرة األمد فيما يتعلق 
األساسية باالرتباط بالحوار االجتماعي وتوفير أساس العمالة المستدامة بإعادة توجيه برامج االستثمار والصيانة 

أما صميم جهود إعادة اإلعمار المحلية هذه فهو التعبئة . الجارية المتصلة بالبنية األساسية لزيادة تأثيرها وخلق وظائف
البنية األساسية المجتمعية، وهو أمر يؤدي، حيثما آان ناجحًا، إلى إيجاد توافق إنمائي االجتماعية حول إعادة بناء 

 .يضع العمل الالئق في صميم التحليل االجتماعي واالقتصادي والتخطيط وتنفيذ السياسات

والنزاعات والكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى ترآيز الجهود وتعبئة الموارد من أجل الحد من أوجه  .١٧٤
لضعف االجتماعي االقتصادي على المدى الطويل، واالستجابة إلى احتياجات الحد من مخاطر الكوارث، والتصدي ا

وينبغي أن تستند التدابير إلى االهتمام بنوعية التنمية، بما في ذلك مراعاة آيفية استخدام عملية . ألسباب النزاع الجذرية
ويتمثل أحد المكونات الهامة . تماعي والحقوق األساسية واألمن البشريإعادة اإلعمار لتعزيز الرفاه االقتصادي واالج

إلعادة اإلعمار في تشجيع التمثيل المجتمعي، وال سيما نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل، ومشارآتها في إعادة 
لحكومة في وضع استراتيجية وفي ليبريا مثًال، دعمت منظمة العمل الدولية ا. بناء البنية األساسية االجتماعية والمادية

عمالة متكاملة تشمل مبادرات إعادة بناء على أساس اليد العاملة، والتدريب على المهارات وتنمية روح المبادرة 
ووضع معلومات عن سوق العمل واتخاذ إجراءات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والنهوض بالحوار االجتماعي 

 . والحقوق األساسية

وتمثل رابطات . بط استراتيجيات التعافي بالمؤسسات االجتماعية المحلية والهيئات الحكوميةويجب أن ترت .١٧٥
وينبغي أيضًا أن . األعمال ونقابات العمال شرآاء محليين مهمين لتعافي العمالة بفضل ما تملكه من معارف محلية قيمة

يات ومنظمات المزارعين، في التخطيط تشارك مجموعات المجتمع المدني األخرى، آالمنظمات النسائية والتعاون
وفي أنغوال مثًال، عقدت منظمة العمل الدولية شراآة مع مكتب المفوض السامي لألمم . والتنفيذ المتصلين بالتعافي

المتحدة لشؤون الالجئين والحكومة األنغولية بهدف النهوض بروح المبادرة بين الالجئات العائدات من خالل إنشاء 
والدور الذي تؤديه وزارات العمل في توجيه السياسات االجتماعية واالقتصادية . نساء اإلمكانياتمراآز لمنح ال

 . دور حاسم ويتطلب بناء قدرات خاصةهو والنهوض بالعمل الالئق، إنما 

 الهدف المقترح
 والتعافي، إدراج نهج التنمية االقتصادية المحلية واالستثمار آثيف العمالة في جميع برامج إعادة اإلعمار

 .عمومًا السديدة بترآيز قوي على بناء مؤسسات فعالة ومسؤولة معنية بعالم العمل واإلدارة االقتصادية واالجتماعية
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 الحمایة االجتماعية للجميعتوفير  - ٤

 تدعيم تغطية الضمان االجتماعي ونوعيته ١-٤

 الهدف
 .هاتوسيع تغطية نظم وبرامج الضمان االجتماعي وتحسين نوعيت

 السياق
تتطلب مجابهة التحديات الرئيسية للضمان االجتماعي آجزء من استراتيجية عمل الئق خاصة بأفريقيا جهودا  .١٧٦

وبّينت تجارب عالمية أن الضمان االجتماعي وسيلة . آبيرة في مجال تعزيز تغطية ونوعية الضمان االجتماعي
ي لهذا الغرض صياغة سياسة ضمان اجتماعي طويلة وينبغ. رئيسية للنهوض ببيئة اقتصادية واجتماعية منسجمة

ويتناول هذا التقرير الضمان االجتماعي آمجموعة من . المدى واعتمادها في إطار حوار ثالثي وطني واسع النطاق
 .٦٥التحويالت القائمة على الحقوق والقواعد تتناول طائفة آاملة من المخاطر واالحتياجات االجتماعية

ايد وغير ذلك من التغيرات االجتماعية على نحو مطرد إلى تفكك نظم األسر الموسعة ويؤدي التحضر المتز .١٧٧
وتدّبر نظم الضمان االجتماعي تقاسم . التي توفر للعديد من المجتمعات المحلية الشكل الرئيسي للدعم في أوقات الحاجة

وهذه . ة أو عينية آالرعاية الصحيةالمخاطر التي يواجهها العاملون في مختلف مراحل حياتهم بتوفير تحويالت نقدي
النظم التي تقدم الدعم عندما يعجز الناس عن العمل والكسب، تساعد على منع تحول فترات فقدان الدخل المؤقتة إلى 

وفي حين يمكن أن توفر المدخرات الفردية أيضا الحماية في . لذلك فهي تشكل وسائل أساسية للحد من الفقر. فقر دائم
ل أو البطالة، ال يستطيع العديد من العامالت والعاملين تكوين ما يكفي من األصول الشخصية للتصدي أوقات االعتال

وعادة ما يكون توفير الضمان االجتماعي الجماعي، إذا آان حسن التصميم واإلدارة، أآثر . لهذه الحاالت الطارئة
 .إنصافا وفعالية

ئة فقط من السكان النشطين اقتصاديا يتمتعون بتغطية نظم  في الما١٠وفي أفريقيا جنوب الصحراء، يقدر أن  .١٧٨
ية، وجّلها نظم خاصة بمعاشات الشيخوخة تتيح في بعض الحاالت الوصول أيضا إلى قانونالضمان االجتماعي ال

وتغطي خدمات الصحة العامة في بعض البلدان . لكن بتزايد عدم التنظيم أخذت التغطية في التراجع. الرعاية الصحية
وفي شمال . بة أعلى من السكان لكنها تعتمد على عدد محدود جدًا من برامج الصحة العامة وإعانات الرعاية الطبيةنس

 .أفريقيا عادة ما تكون التغطية أعلى بكثير لكن مستويات االستبعاد ال تزال جد مرتفعة

 السياسات
يقيا، يمكن ربطها بنظم الضمان توجد باألساس ثالثة خيارات لتوسيع تغطية الضمان االجتماعي في أفر .١٧٩

توسيع نظم التأمين االجتماعي القائمة وبناء نظم تأمين مجتمعي أو مهني على : االجتماعي الوطنية التعددية، وهي
ويمكن تطبيق . أساس طوعي أو على أساس المفاوضة الجماعية، واعتماد نظم إعانات أساسية ممولة من الضريبة

وبّينت تجربة العقود األخيرة أن التأمين . ل أو على أساس شرط إثبات الحاجةالخيار األخير على أساس شام
االجتماعي التقليدي، وإن ظل أداة مهمة لتعزيز إدماج جزء من القوة العاملة في اإلطار المنظم، إال أن له أثرًا محدودًا 

ير حد أدنى من أمن الدخل للعمال غير ولم يعد من الممكن توف. فيما يتصل بتغطية فئات تعمل في االقتصاد غير المنظم
وال . المتمتعين بالتغطية باالعتماد فقط على األشكال التقليدية للحماية القائمة على األسر الموسعة والصالت المجتمعية

يب ويتمثل أحد األسال. تمثل نظم االشتراآات المستقلة التي ال تندرج في إطار استراتيجية تعددية وطنية إال حًال جزئيًا
الواعدة لتوسيع التغطية في هذا المجال في التحويالت النقدية غير القائمة على االشتراآات والممولة من الضريبة 

آمعاشات تقاعدية اجتماعية عامة تدفع لجميع المسنين، وآإعانات نقدية تدفع لألسر التي لديها : والتي تقدم بأشكال شتى
 في برامج الصحة العامة، وآإعانات خاصة موجهة إلى المعوقين أطفال شريطة الحضور المدرسي أو المشارآة

 .   واليتامى وغير ذلك من المجموعات المستضعفة، وآبرامج مساعدة اجتماعية هادفة

–––––––– 
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وبّينت تجارب وطنية من بوتسوانا وجنوب أفريقيا وناميبيا، فضًال عن بحوث لمنظمة العمل الدولية، أن من  .١٨٠
د جميع الفقراء في أفريقيا بمجموعة دنيا من اإلعانات والخدمات االجتماعية بما في ذلك الممكن واليسير مبدئيا تزوي

وفي بعض الحاالت . الوصول إلى الرعاية الصحية األساسية وتحويالت الدخل األساسية عند الحاجة والتعليم األساسي
ويمكن تعبئة جل . وسيع الحيز الضريبييتعين اعتماد نظم اإلعانات هذه تدريجيًا تمشيًا مع وتيرة نمو االقتصاد وت

ويمكن زيادة قدرة هذه النظم على توفير إعانات تؤثر تأثيرًا مبكرًا آبيرًا . ٦٦الموارد الالزمة على المستوى الوطني
 .على مستويات الفقر بواسطة تحويالت دولية خالل فترة بدئية انتقالية ال سيما في أفقر البلدان

جتماعية األساسية من هذا النوع تأثيرًا آبيرًا على الحد من الفقر وتحسين مستويات وستؤثر مجموعة الحماية اال .١٨١
وال شك في أن الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم، يمكن أن . المعيشة

وتتصدى الحماية الصحية . ويليسهم إسهامًا يعتد به في زيادة اإلنتاجية والحد من الفقر على المدى القصير والط
وإضافة إلى ذلك يمكن . االجتماعية فعليًا للفقر المرتبط باعتالل الصحة، شريطة أن تكون اإلعانات آافية وفي المتناول

وأقّر عدد . أن تضطلع التحويالت النقدية بدور رئيسي في توفير أمن الدخل األساسي لمن تعوزهم القدرة على الكسب
. ريقية ذات الدخل المتوسط والمنخفض معاشات شيخوخة غير قائمة على االشتراك لسكانها المسنينمن البلدان األف

وجنوب أفريقيا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا أن هذه المعاشات االجتماعية تؤثر  وتبين قرائن من بلدان مثل بوتسوانا
آما تبين التجربة وعمليات . ٦٧ا على األطفالتأثيرًا ال يستهان به على مستويات معيشة المسنين وأسرهم، وال سيم

وتبين . ٦٨المحاآاة أن المعاشات االجتماعية ممكنة وفي متناول الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض آبلدان أفريقيا
 ،عمليات محاآاة مصغرة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا، آما في حالة جمهورية تنزانيا المتحدة والسنغال مثًال

 سنة، من ١٤ن الجمع بين معاشات الشيخوخة العامة األساسية وإعانات األطفال الخاصة بالتالميذ واليتامى دون سن أ
 .٦٩شأنه أن يحد من إجمالي الفقر بما يزيد على الثلث بتكلفة معقولة

معيشية التي ومن المؤآد أن معاشات الشيخوخة واإلعاقة يمكن أن تؤثر تأثيرًا آبيرًا على موارد رزق األسر ال .١٨٢
تضم مسنًا أو معوقًا، لكن سيكون من الالزم توسيع انتشار اإلعانات آيما تحقق نتيجة يعتد بها من حيث الحد من الفقر 

ويمكن أن تفضي إعانات األسر ذات األطفال إلى هذه النتيجة، آما تبينه أمثلة إعانات األطفال النقدية في . للسكان آافة
 هذه النظم في أمريكا الالتينية وقد أنشئت في الغالب آتحويالت نقدية مشروطة ترتبط وتوجد معظم. ٧٠سياق إنمائي

ورغم أن عمليات المحاآاة تبين مجددًا ومن حيث . مثال بالحضور المدرسي أو المشارآة في برامج الصحة العامة
ة بعض دواعي القلق بشأن إمكانية ، توجد في معظم البلدان األفريقي٧١المبدأ أن هذه البرامج ستكون في المتناول أيضًا

وفي هذه الحاالت، تكون اإلعانات . نقل هذه البرامج بالكامل إلى بلدان تتسم ببنية أساسية تعليمية وصحية غير آافية
 . إما شاملة أو مخصصة لفئة محددة بطريقة ممكنة وفعالة التكاليف من الناحية اإلدارية

توفير الحماية االجتماعية األساسية طريقة ممكنة للحد من الفقر وانعدام ولذلك يشكل تكثيف الجهود الرامية إلى  .١٨٣
وأدرجت . ويتطلب بناء نظم ضمان اجتماعي دائمة التزامًا وطنيًا طويل األمد. األمن في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
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وإذ تشكل االشتراآات . حد من الفقرعدة بلدان أفريقية بالفعل تدعيم الحماية االجتماعية في استراتيجياتها الرامية إلى ال
الوطنية المصدر الرئيسي للتمويل، يمكن أن تحرز بلدان آثيرة تقدما أسرع في بناء نظم الضمان االجتماعي بدعم 

 . خارجي خالل فترة أولية

ومفهوم إعانة شاملة، . ويتمثل الهدف النهائي في وصول جميع األفراد إلى نظم الضمان االجتماعي الرسمية .١٨٤
تى وإن آانت متواضعة في البداية، تدفع دون تمييز لجميع األعضاء المؤهلين في نظام ما، مفهوم يتوافق تمامًا مع ح

. مفهوم نظام قائم على الحقوق لكن قد يتعين في الواقع ربطه بشكل من أشكال استهداف الموارد إذا آانت محدودة
ماتية تستجيب لمستويات مختلفة من احتياجات مجموعات سكانية وستشكل النظم الشاملة أساسًا صلبًا لنظم تعددية برغ

 . مختلفة

ويقوم أحد السبل الواعدة لتنظيم تغطية وانتشار اإلعانات األساسية، في المقام األول في مجال الصحة، على  .١٨٥
اث نظم ويجري استحد. وضع نظم تأمين بالغ الصغر ونظم خاصة موجهة للعاملين في االقتصاد غير المنظم وأسرهم

وآثيرًا ما . تأمين بالغ الصغر ونظم حماية اجتماعية أساسية مجتمعية أخرى بالتزامن مع انتشار نظم جديدة في أفريقيا
تستهل نظم التأمين بالغ الصغر من قبل منظمات المجتمع المدني وتقدم بواسطة ترتيبات تنظيمية متنوعة بهدف تغطية 

ويعتبر عدد متزايد من . ت المرض أو بصفة أقل في حاالت األمومة أو اإلعاقةتكاليف الرعاية الطبية أساسًا في حاال
الحكومات اإلفريقية التأمين بالغ الصغر أداة مهمة في استراتيجيتها المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وتقوم 

نا تشكل نظم التأمين بالغ الصغر وغا وفي عدة بلدان مثل السنغال. بدمج هذه اآللية في استراتيجيات التوسيع لديها
 .بالفعل جزءا من عملية التنفيذ التدريجي لنظم ضمان اجتماعي أآثر تكامال واتساقا ترمي إلى تحقيق تغطية شاملة

 القانونيوأظهر التأمين بالغ الصغر قدرة ال يستهان بها على تغطية مجموعات مستبعدة من التأمين االجتماعي  .١٨٦
تعود بالنفع على قطاع الحماية االجتماعية برمته، آما أظهر ) التمويل والموارد البشرية، الخ(وتعبئة موارد إضافية 

إال أن . قدرة على المساهمة في إشراك المجتمع المدني ومنح اإلمكانيات لمجموعات اجتماعية مهنية بما يشمل النساء
بها نقائص آبيرة من حيث االستدامة وتغطية أعداد نظم التأمين بالغ الصغر المستقلة والقائمة على التمويل الذاتي تشو

آدعم األقساط التي يدفعها األعضاء ذوو الدخل (ويمكن زيادة تأثيرها بإقامة صالت وظيفية . آبيرة من المستفيدين
مع نظم التأمين ) المنخفض، ودعم أو ضمان نظم التأمين بالغ الصغر أو تزويدها بالمساعدة التقنية في مجال اإلدارة

االجتماعي الوطنية الواسعة والموسعة، على نحو يسهم في تحسين إنصاف وفعالية سياسات الحماية االجتماعية 
ويجدر في هذا السياق بحث اعتماد نظام التأمين الصحي الوطني في غانا الذي يجمع بين عناصر تأمين . الوطنية

 .       ٧٢اجتماعي ونظم تأمين مشترك إقليمية

تأمين بالغ الصغر في بعض البلدان إلى تصميم نظم خاصة تستهدف أساسا عمال القطاع غير وأّدى استحداث ال .١٨٧
وفي السنغال تهدف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، بوصفها عنصرًا من ورقة استراتيجية الحد من . المنظم

. ٢٠١٥ في المائة من السكان في عام ٥٠ى  في المائة حاليا إل٢٠الفقر، إلى زيادة تغطية التأمين الصحي مما يقل عن 
ووضع نظامان أساسيان، يغطي أحدهما جميع العاملين في الزراعة ويغطي اآلخر العاملين في قطاع النقل، ويغطيان 

ويمكن أن تصبح هذه التجربة الواعدة نموذجًا يحتذى في بلدان أخرى .  ماليين شخص٥معا مجموعة مستفيدين تفوق 
 .في اإلقليم

بغي بناء الضمان االجتماعي تدريجيًا استنادًا إلى خطط عمل شاملة طويلة المدى للضمان االجتماعي تشكل وين .١٨٨
 : جزءًا من البرامج القطرية للعمل الالئق، بدءًا بعناصر أساسية مثل

لوصول إلى الرعاية الصحية األساسية بواسطة نظم وطنية تعددية تتكون من عناصر عامة ممولة من ا 
بة، وعناصر تأمين اجتماعي خاص، وعناصر تقوم على صناديق األسهم ومساهمة المجتمعات المحلية الضري

 وترتبط بنظام وطني متناسق؛

صول جميع النساء العامالت على حماية األمومة بوصف ذلك حجر األساس للجهود الرامية إلى الحفاظ على ح 
 واة بين الجنسين؛الصحة وضمان الحقوق المتصلة بالعمالة وتحقيق المسا

 ظام إعانات أسرية يساعد في مكافحة عمل األطفال ويتيح لألطفال االلتحاق بالمدارس؛ن 

ظام لبرامج التحويالت النقدية األساسية المخصصة من أجل المساعدة االجتماعية المرتبطة ببرامج األشغال ن 
، للمساعدة على الخالص من الفقر )العملآبرامج النقد مقابل (العامة وما شابه ذلك من سياسات سوق العمل 

 المدقع؛

–––––––– 
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 ظام للمعاشات الشاملة األساسية الخاصة بالشيخوخة والعجز والورثة يدعم في واقع األمر أسرًا بكاملها؛ ن 

زيادة سبل الحصول على الرعاية الصحية المدعومة عند االقتضاء بتمويالت إضافية من المانحين، هي أولوية  
وينبغي . اإليدز/ ال سيما في البلدان المتأثرة بأوبئة آالمالريا وفيروس نقص المناعة البشريةفي آل مكان، 

توسيع سبل الحصول المجاني أو بتكلفة يسيرة على خدمات الصحة األساسية بحيث تشمل في مرحلة أولى 
وادث المرتبطة األطفال والمعوقين والمسنين فضال عن توفير الضمان في حال المرض أو اإلصابة أو الح

 .بالعمل

وينبغي أن تنظم الحكومات سبل الوصول إلى الخدمات وأن تحدد مستوى تقديم الخدمات عن طريق القنوات  .١٨٩
. وال يعني ذلك أن جميع نظم الضمان االجتماعي ينبغي أن تشغلها مؤسسات عامة أو شبه عامة. التشريعية والتنظيمية

ولية إلى مؤسسات ومنظمات شتى في القطاعات العامة والخاصة والتعاونية وباستطاعة الحكومات أن تعهد بهذه المسؤ
غير أن من الالزم وضع تعريف قانوني واضح لدور مختلف الفعاليات في توفير الضمان . وغير الهادفة إلى الربح

مكن من مستويات وينبغي أن يكون تعريف هذه األدوار متكامال وأن تحقق أعلى ما ي. االجتماعي لجميع أفراد المجتمع
ويمكن أن تضع الحكومة خطة عمل للضمان االجتماعي تحدد نطاق وتغطية الخدمات العامة . الحماية والتغطية

المقدمة بواسطة الوآاالت الحكومية ونظم التأمين االجتماعي والتأمين الخاص والتأمين بالغ الصغر والنظم الخاصة 
 .بأصحاب العمل

 الهدف المقترح
لبلدان األفريقية استراتيجيات وطنية متناسقة بشأن الضمان االجتماعي، بما فيها تلك الخاصة تعتمد جميع ا

بإدراج أو تمديد حزمة ضمان اجتماعي أساسية تشمل الرعاية الصحية الضرورية، والدعم المقدم لألطفال البالغين سن 
 . أدنىًاسة ومعاشادرلا

 يدز في عالم العملاإل/ البشريةالتصدي لفيروس نقص المناعة  ٢-٤

 الهدف
 على الصعيد الوطني والقطاعي وعلى مستوى المنشأة للتصدي لفيروس موضع التنفيذسياسات فعالة توضع 

 .اإليدز في عالم العمل/ نقص المناعة البشرية

 السياق
جزاء آبيرة في حين بات فيروس نقص المناعة البشرية يمّس آل بلد في العالم اليوم، فقد بلغ نسبًا وبائية في أ .١٩٠

ويمثل وباء فيروس نقص المناعة البشرية، الذي هو مسألة مهمة في مكان العمل وتحد إنمائي رئيسي، . من أفريقيا
تهديدًا خطرًا لصحة وموارد رزق النساء والرجال العاملين، وله تأثيرات جسيمة على المنشآت واالقتصادات الوطنية 

االقتصادية ويضر بالحقوق األساسية في العمل، مما يعرقل الجهود المبذولة ويمس الوباء جميع القطاعات . واإلقليمية
 .لضمان عمل الئق ومنتج للنساء والرجال

وتسعى العديد من الوآاالت الوطنية والدولية جاهدة لوقف انتشار المرض وعكس مساره، وتقديم العالج  .١٩١
المنظم وغير (رجال البالغين، فمكان العمل وألن الفيروس يصيب بصورة رئيسية النساء وال. للمصابين ودعمهم

ويساعد إدراج . محوري في تقديم خدمات شاملة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية للعمال وأسرهم) المنظم
االستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية في البرامج القطرية للعمل الالئق في ضمان نهج متكامل يعتمد على 

وعالوة على ذلك، يمّكن النهج الثالثي لمنظمة العمل الدولية من . ات منظمة العمل الدوليةالمجموعة الكاملة من خبر
. اإليدز/ تعبئة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من أجل التعاون معًا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

وزيادة . اإليدز/  المناعة البشريةويستخدم الشرآاء االجتماعيون في أفريقيا بالفعل شبكاتهم في مكافحة فيروس نقص
 .نطاق أنشطتهم وفعاليتها في السنوات القادمة أمر حيوي بالنسبة لآلفاق المستقبلية في أفريقيا
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 السياسات
وتحدد حقوق . ٧٣تقدم مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهية الدولية بشأن صنع السياسات .١٩٢

وهي تشمل المجاالت الرئيسية . لى جانب المبادئ الرئيسية لسياسات مكان العملومسؤوليات الشرآاء الثالثيين إ
الوقاية عن طريق التعليم وبرامج توعية بقضايا نوع الجنس والدعم التطبيقي لتغيير السلوك؛ حماية حقوق : التالية

التمييز؛ الرعاية والدعم، بما في العمال، بما في ذلك حماية العمالة والمساواة بين الجنسين والحق في اإلعانات، وعدم 
 . ذلك االستشارة واالختبارات الطوعية السرية، والعالج حيثما تكون النظم الصحية المحلية غير آافية

ومن المطلوب بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين قصد القيام على نحو آبير بتحسين وزيادة استجابة عالم العمل  .١٩٣
القطرية للعمل الالئق ودمج  وية لتقديم التوجيه بشأن تنفيذ المدونة في سياق البرامجوينبغي إعطاء األول. إلى الوباء

اإليدز في أطر إنمائية، من قبيل استراتيجيات الحد من الفقر، على / التدابير المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
 .الصعيدين الوطني واإلقليمي

إليدز في هياآل السالمة والصحة المهنيتين وفي تشريع وإدارة ا/ وإدراج مسألة فيروس نقص المناعة البشرية .١٩٤
العمل وفي تعزيز المساواة بين الجنسين وفي برامج تنظيم المشاريع والتدريب المهني فضًال عن دعم استحداث نظم 

اعة ابتكارية للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، ليست إال بعض األمثلة لنهج متكامل إزاء فيروس نقص المن
 . اإليدز في مكان العمل وخارجه/ البشرية

وال بد من أن تولي سياسات تنفيذ أحكام مدونة الممارسات عناية خاصة لتدابير منع التمييز وحقوق العمال  .١٩٥
وتبرز مبادئ العدالة . والمساواة بين الجنسين وظروف العمل اآلمنة والحماية االجتماعية والقضاء على عمل األطفال

 والمساواة والهيكل الثالثي ومعايير العمل األساسية، النهج القائم على الحقوق الذي تتبعه منظمة العمل االجتماعية
فال بد من وضع سياسات . اإليدز/ الدولية في سياق الجهد العالمي الرامي إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 بهدف الدفاع عن الحقوق وترويج برامج -آن العمل  من المستوى اإلقليمي إلى فرادى أما-على جميع المستويات 
 .أماآن العمل والتخفيف من حدة التأثير االجتماعي االقتصادي للوباء

 اإلمكانيات )مثل قروض الطوارئ ومنتجات االدخار والتأمين بالغ الصغر(وتملك وسائل التمويل بالغ الصغر  .١٩٦
ويقدم عدد من . وجه الضعف التي تعاني منها األسر المحطمةالستكمال اإلجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من أ

نظم التمويل بالغ الصغر، العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء، منتجات مصممة للتخفيف من تأثير الوباء على 
وتشمل هذه المنتجات االئتمان والتأمين الصحي فضال عن القروض . ٧٤المؤسسة ذاتها أو على زبائنها أو آليهما

 .ات االدخار التقليديةومنتج

ويجب استحداث وتوسيع نطاق تدخالت محددة تنطوي على دعم مستهدف لتمكين الفئات المتأثرة إلى حد آبير  .١٩٧
اإليدز، من / آالمجتمعات المحلية والنساء والشباب واليتامى والمسنين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

وتتيح برامج التدريب المهني . تمويل بالغ الصغر وتنمية المهارات مثالتعزيز قدراتها على آسب الرزق عن طريق ال
الخاصة بالشباب وسائل مناسبة بصفة خاصة لدمج العناصر المتعلقة بالصحة ومهارات الحياة وفيروس نقص المناعة 

 .البشرية

ساعدة الحكومات وإلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الوباء، ال بد أيضًا من تقديم الدعم واإلرشاد لم .١٩٨
وال بد من وضع واختبار نهج جديدة آالتدريب السريع أو . والمنشآت على التصدي لتناقص الموظفين بسبب اإليدز

برامج الخدمة الوطنية أو استراتيجيات تكيف آتغيير سن التقاعد أو قوانين العمل، أو استغالل الموارد غير المستخدمة 
وتؤدي منظمات أصحاب العمل ومنظمات . ت الخاصة والجامعات والمجتمع المدنيبالقدر الكافي بما في ذلك المؤسسا

العمال دورًا هامًا في هذا الصدد، ومن المهم أن تطالب بحقها المشروع في المشارآة في الهياآل والبرامج الوطنية 
 . المتعلقة باإليدز

 الهدف المقترح
اإليدز لضمان  / بشأن فيروس نقص المناعة البشريةاعتماد جميع البلدان في أفريقيا استراتيجيات وطنية

 . الوقاية والعالج والرعاية والدعمعلى الجميع حصولمساهمة مكان العمل في تحقيق 
–––––––– 

مكتب العمل  (اإليدز وعالم العمل/ مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية:    مكتب العمل الدولي 73
 ).٢٠٠١الدولي، جنيف، 

 :   أنظر 74
A. McDonagh: Microfinance strategies for HIV/AIDS mitigation and prevention in sub-Saharan Africa, ILO/SFU 
Working Paper No. 25 (2001). 
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 النهوض بظروف عمل أفضل وأآثر سالمة وصحة ٣-٤

 الهدف
 التقيدى ضمان زيادة الوعي بأهمية السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل وتحسين اإلجراءات الرامية إل

 .القوانين المتعلقة بظروف العملب

 السياق
ل وأسرهم وقدرتهم على ايزداد التسليم بأن الحوادث واعتالل الصحة في العمل تؤثر ال على حياة فرادى العم .١٩٩

العمل مستقبًال فحسب، بل أيضًا على إنتاجية منشآتهم وربحيتها وفي نهاية المطاف على رفاه المجتمع الذي يعيشون 
وبالمثل، تعود ظروف العمل التعسفية من قبيل اإلفراط في ساعات العمل وانخفاض األجر، بالضرر على العمال . فيه

وبإيجاز، يؤدي وضع من السالمة والصحة في العمل . والمنشآت على السواء وتكلف المجتمع برمته تكلفة باهظة
ويشّكل الحفاظ على .  سليمة في إدارة األعمالوسعي صعودي حميد إلى تحسين اإلنتاجية وظروف العمل إلى روح

 .معايير مقبولة جزءا أصيال ورئيسيا من التنمية والتخفيف من حدة الفقر والعمل الالئق

ويقتضي ذلك . والحوادث وحاالت االعتالل الصحي المتصلة بالعمل أمور يمكن، بل يجب بالفعل، الوقاية منها .٢٠٠
ومع ذلك، تبين اإلحصاءات على . قليمي والوطني وعلى صعيد المنشأة على الصعيد الدولي واإلاتخاذ إجراءات

وينبغي أال يقبل المرء قط بفكرة أن اإلصابة والمرض . الصعيد الدولي اتجاهًا متزايدًا في الحوادث واألمراض المهنية
لناشئة عن العمل وبعكس ذلك، يجب أن تتصدر حماية العمال من االعتالل والمرض واإلصابة ا". يقترنان بالعمل" 

 .جهود تعزيز العمل الالئق

وتملك منظمة العمل الدولية طائفة واسعة من الصكوك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما يشمل اتفاقيات  .٢٠١
 بشأنموسوعة منظمة العمل الدولية وتوصيات ومدونات ممارسات ومبادئ توجيهية ومنتجات إعالمية من قبيل 

وفي أفريقيا ال يزال مستوى التصديق على االتفاقيات ذات الصلة منخفضًا مقارنة باألقاليم . هنيتينالصحة والسالمة الم
وعادة ما تكون البيانات المبلغ عنها بشأن الحوادث واألمراض في أفريقيا غير آاملة، نظرًا إلى أن نقص . األخرى

 جميع فئات العمال، إذ غالبا ما تستبعد العاملين في اإلبالغ شائع ومتطلبات اإلبالغ الرسمية ال تغطي في أحيان آثيرة
 . القطاع غير المنظم مثًال

عالوة على ذلك، تفتقر معظم بلدان اإلقليم إلى هيكل أساسي مالئم لإلنفاذ لضمان التقيد باللوائح السارية، وال  .٢٠٢
ي قدرة التدريب فيما يتعلق وإضافة إلى ذلك يوجد نقص ف. ٧٥يصل إال القليل من العمال إلى خدمات الصحة المهنية

 .بمهنيي السالمة والصحة المهنيتين

وتنفذ معظم البلدان األفريقية قوانين ولوائح تتعلق بساعات العمل وأيام العطل والحد األدنى لألجور وغير ذلك  .٢٠٣
حديث، وال غير أن القوانين تحتاج في حاالت آثيرة إلى ت. من المسائل األساسية المتعلقة بشروط وظروف االستخدام

ويشكل إصالح قوانين العمل وتحديث خدمات تفتيش العمل مسألتين هامتين في . بد من تحسين إجراءات تطبيقها عمليًا
وتواجه منظمة العمل . وتتلقى منظمة العمل الدولية طلبات متكررة للحصول على المساعدة التقنية. العديد من البلدان

تحديا آبيرا يتمثل في االستجابة إلى هذه الطلبات وضمان أن تكون االستراتيجيات الدولية وهيئاتها المكونة األفريقية 
 .الناشئة الرامية إلى تهيئة ظروف عمل أفضل وأآثر سالمة وصحة جزءًا ال يتجزأ من النهج اإلنمائي العام

وقت ذاته، إلى ويؤدي تحسين تفتيش العمل وإدارة العمل المأمون، ودعم الحماية االجتماعية في العمل في ال .٢٠٤
لذلك، تشكل اإلدارة . تحسين نوعية المنتجات وزيادة اإلنتاجية وانخفاض عدد الحوادث وزيادة حماس القوة العاملة

. السديدة لسوق العمل عنصرًا أساسيًا للمحافظة على القدرة التنافسية أو تعزيزها واالستجابة إلى تحديات العولمة
وآثيرًا ما تعاني من . لعمل في بلدان آثيرة عن االضطالع بأدوارها ومهامهاويسود قلق بشأن عجز خدمات تفتيش ا

آما تعوق ميزانيات النقل والسفر الصغيرة ووسائل االتصال غير . نقص في الموظفين والتجهيزات والتدريب واألجور
ويمكن أن . لمتابعة الالزمةالكافية ومسك السجالت غير المناسب قدرتها على القيام بعمليات التفتيش واتخاذ إجراءات ا

يؤدي تخفيض موارد تفتيش العمل أيضًا إلى ممارسة ضغوط شديدة على الروح المهنية لدى المفتشين واستقالليتهم 
 . ونزاهتهم

–––––––– 
 :    أنظر 75

R. Loewenson: Situation analysis and issues in occupational health and safety in the SADC region, paper prepared for 
the SADC Employment and Labour Sector meeting, Mauritius, Apr. 1998. 
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 السياسات
 واتفاقية اإلطار) ٢٠٠٣(تقدم االستراتيجية العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين  .٢٠٥

، إلى جانب التوصية المرفقة بها، اإلرشاد للدول األعضاء )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦ للسالمة والصحة المهنيتين، الترويجي
في عملها في مجال السالمة والصحة في العمل عند التصدي للتكلفة اإلنسانية واالقتصادية الباهظة التي تخلفها 

قية آلتاهما على مبدأ ترويج ثقافة وقائية ونهج لنظم وتقوم االستراتيجية واالتفا. الحوادث واألمراض المتصلة بالعمل
. اإلدارة على جميع المستويات، بما في ذلك الحاجة إلى التزام وطني ثالثي وإجراءات وطنية تستند إلى برامج وطنية

رويجي وأشارت إلى أن نهجها الت. ودعمت الدول األعضاء األفريقية آافة تصديق وتنفيذ هذه االتفاقية، عند اعتمادها
 .وغير التقييدي يكتسي أهمية حاسمة في اإلقليم لتحسين السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل

 على منع جميع أنواع المخاطر في ةويجب أن تكون نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين داخل المنشآت قادر .٢٠٦
أو تخزين المواد ) األسبستوس( الصخري العمل أو التحكم فيها، من الحوادث واألمراض إلى مسائل محددة آالحرير

اإليدز في الحسبان، وتلبي احتياجات العمال الشباب / آما ينبغي أن تأخذ فيروس نقص المناعة البشرية. الكيميائية
وتتيح اتفاقيات وتوصيات وقواعد ممارسات منظمة العمل الدولية أساسًا . وتتصدى لبواعث القلق المتصلة بنوع الجنس

وبالمثل، يجب وضع إطار إلنفاذ القوانين واللوائح . قًا عليه للقوانين واللوائح وممارسات العمل السليمةدوليًا متف
الوطنية فضًال عن المعارف وأدوات الترويج لدعم وتنسيق ورصد التقدم المحرز والتوصل بالتالي إلى إدخال 

 .تحسينات دائمة على السالمة والصحة في مكان العمل

ورغم أن العديد من . بلدان األفريقية قوانين أساسية بشأن ساعات العمل والحد األدنى لألجروتطبق معظم ال .٢٠٧
أصحاب العمل في القطاع غير المنظم قد يتبعون المتطلبات القانونية، يبقى التنفيذ الفعلي لقوانين العمل محصورًا إلى 

ية مرآبة لتحديث القوانين وتنفيذها الفعال في ويتطلب تحسين ظروف العمل استراتيج. حٍد آبير في االقتصاد المنظم
جميع أماآن العمل، بما يشمل صغار المشغلين في القطاع غير المنظم وتحسين اإلنتاجية لضمان قدرة تكاليف وحدات 

ويشكل إنعاش إدارات تفتيش العمل األفريقية عنصرًا أساسيًا لهذا النوع من السعي ثالثي . اإلنتاج على المنافسة
 .نب لتحقيق ظروف عمل أفضل وأآثر سالمة وصحةالجوا

لقد ثبت أن الحوار وتبادل التجارب مع الهيئات المكونة باستخدام اإلطار المشترك لمعايير منظمة العمل الدولية  .٢٠٨
وسيلة قيمة لمساعدة الدول األعضاء في استعراض وتحديث سياسات تفتيش العمل واألطر القانونية والهياآل والتنظيم 

ويتزايد ترآيز هذه النهج على التصحيح بهدف تكييف أداء أماآن العمل مع الحدود . ارة وتنمية الموارد البشريةواإلد
وفيما يتعلق بتفتيش العمل أضفي طابع منهجي . الدنيا القانونية قبل النظر في تطبيق عقوبات في حاالت عدم التقييد

ويمكن أن تساعد هذه األداة . الثالثية لمنظمة العمل الدوليةعلى هذه العملية بواسطة عمليات تدقيق تفتيش العمل 
وزارات العمل في وضع سياسات واستراتيجيات واضحة ومتسقة ودقيقة وشاملة فيما يتعلق بعمليات تفتيش العمل بغية 

 .التصدي للتحديات القائمة والجديدة في عالم العمل

الوطنية بواسطة ما تقدمه من خدمات الدعم والمشورة وباستطاعة منظمة العمل الدولية معاضدة هذه الجهود  .٢٠٩
وال بد من مواصلة وتوسيع تعاون منظمة العمل الدولية الوثيق . التقنية ونشر المعلومات المتعلقة بالممارسات الحسنة

لى ويشكل تدريب المفتشين المنهجي المستمر والرامي إ. مع الشبكات الدولية لمفتشيات العمل والشبكات ذات الصلة
وتوجد حاجة واضحة إلعطاء . زيادة آفاءات المفتشين التقنية ومهاراتهم التفاوضية أساس نظام تفتيش فعال وآفؤ

األولوية لتفتيش العمل داخل الميزانيات الوطنية إلتاحة تعيين وتدريب مفتشي العمل، وتحسين البحوث وجمع البيانات 
ويمكن أن يشكل التعاون الوثيق بين . مع الشرآاء االجتماعيينوتوفير تجهيزات المكاتب والنقل وتوطيد التعاون 

 . مفتشيات العمل ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل وسيلة مهمة وفعالة التكاليف لتعزيز التقيد

 األهداف المقترحة
 عينة م وطنيةقيام ثالث أرباع الدول األعضاء األفريقية بوضع برامج لتحسين ظروف العمل تتضمن أهدافًا

ألجر، وتخفيض الحوادث واألمراض المهنية واأليام الحد األدنى ل بقوانين تتعلق بساعات العمل وتقيدللحد من عدم ال
 .المهدرة جراء المرض والحوادث لكل عامل، والزيادة التدريجية في عدد مفتشي العمل بحسب عدد العمال
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 تحسين اإلدارة في عالم العمل وسوق العمل - ٥
أصحاب العمل والعمال والحكومات على الدوام باستعراض المؤسسات المتعددة والمتنوعة التي تضطلع يقوم  .٢١٠

إلى " اإلدارة"ويشير مصطلح . بتنظيم العمل وطريقة تحديد وتطبيق قواعد األنشطة المنتجة القائمة على التعاون
.  تراقب النشاط في العمل وفي سوق العملالمؤسسات العامة والخاصة وهياآل السلطة ووسائل التعاون التي تنسق أو

ويشمل ذلك قواعد اجتماعية غير رسمية لكنها قوية فضال عن العقود الخاصة والقوانين واللوائح واالتفاقات الجماعية 
  ومن ثم على التنمية االقتصادية والحد من-ويحتمل أن يؤثر ذلك تأثيرًا مهمًا على أداء اإلنتاجية . والمعايير الدولية

 .  فاالستقرار السياسي-الفقر واللحمة االجتماعية 

وتوفر منظمة العمل الدولية، بواسطة معايير العمل الدولية، إطارًا معياريًا عالميًا إلدارة سوق العمل والعمالة  .٢١١
يق قانون لكن تطب. واسترشدت بلدان آثيرة في أفريقيا بهذه المعايير عند وضع قوانينها الوطنية. والسياسات االجتماعية

العمل في أرض الواقع نسبي في أحسن األحوال، بما أن معظم نساء ورجال القارة وأصحاب عملهم يعملون في 
وينبغي أن يستعاض عن األعراف غير المنظمة التي تنطوي في الغالب على الممارسة التعسفية . االقتصاد غير المنظم

 في الوقت ذاته، بنظم تكون فيها الحقوق والواجبات غير تمييزية للسلطة في عالقات العمل، وآبح االستثمار واالبتكار
وآليات اإلدارة السليمة القائمة على معايير العمل الدولية والمشارآة الثالثية الفعالة . وواضحة وعادلة وتعزز التنمية

 للمنافسة ًار أساسحترم حقوق اإلنسان وتوفتوالحوار االجتماعي يمكن أن تدعم فرص آسب دخل الئق وتنمية منشآت 
 .في نظام سوق عالمي يزداد تعقدا وانفتاحا

، مرحلة المنظمةآليات إدارة سوق العمل وضع تنتشر فيه السمة غير المنظمة إلى لذلك يشكل االنتقال من  .٢١٢
قية ويشكل تحسين إدارة عالم العمل وأسواق العمل األفري. أساسية في العملية اإلنمائية وحاسمة آلفاق العمل الالئق

 .مسألة إنمائية حاسمة، ومنظمة العمل الدولية هي الهيئة الوحيدة المؤهلة للمساعدة في هذا الصدد

 تحسين تطبيق معايير العمل الدولية وبخاصة  ١-٥
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 األهداف
 .  األساسية في العملتحسين تنفيذ االتفاقيات المصدق عليها وزيادة االحترام الفعلي للمبادئ والحقوق

 السياق
التي تتمشى تشكل المبادئ والحقوق األساسية في العمل مجموعة دنيا ومقبولة عالميًا من قوانين العمل الدولية  .٢١٣

آما توفر األساس لنظم سليمة لعالقات . لتحقيق هذه الغاية وتيسر االستثمار مع أهداف توليد العمالة والعمل الالئق
وتحد من مخاطر مزاولة األعمال بإنشاء أرضية عالمية متكافئة . لي لمعايير العمل الدولية األخرىالعمل والتطبيق الفع

 .تتسم فيها قواعد اللعبة بالشفافية والقابلية للتنبؤ وحسن اإلنفاذ مما يسهل المنافسة الشريفة

 االتفاقيات األساسية ويمكن في أفريقيا تحقيق هدف منظمة العمل الدولية المتمثل في التصديق الشامل على .٢١٤
لكن التنفيذ الفّعال يصطدم بمشاآل آثيرة ال تتعلق في بعض الحاالت بتواني الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها . الثماني

ال يطبق أو ال يحترم بالكامل تشريع العمل واالتفاقات الجماعية ال ينفذ أو وآثيرًا ما . وإنما تتعلق بعدم قدرتها على ذلك
وقد أثرت الكوارث الطبيعية والسياقات البيئية . د غير المنظم الذي يمثل أآبر نسبة من النشاط االقتصاديفي االقتصا

ومع ذلك تلتزم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل . والسياسية واالقتصادية أيضًا تأثيرًا ضارًا بآليات اإلدارة
ولية، وتتزعم رآب االستجابة إلى التحديات الهائلة المتصلة والنقابات األفريقية التزاما قويا باحترام معايير العمل الد

 . بتحسين إدارة عالم العمل

وحيثما تكون أدوات نظام اإلشراف التابع لمنظمة العمل الدولية قد حددت المشاآل في تنفيذ االتفاقيات، وعمدت  .٢١٥
 الدعم في البرامج القطرية للعمل الالئق الهيئات المكونة الوطنية إلى وضع األولويات للعمل، يمكن عندها إدماج تدابير

. وتكتسي هذه األداة أهمية خاصة بالنظر إلى مجموعة التصديقات الكبيرة في أفريقيا. بما يشمل رصد التقدم المحرز
غير أن التحدي الذي يمثله استخدام أدوات معيارية يستدعي موارد أآبر من حيث توفير ما يكفي من الموظفين 

 . في مختلف الوزارات، وآذلك في منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،لينالوطنيين المؤه
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 السياسات
ينبغي أن تتمثل االستراتيجية على صعيد السياسات في دمج تطبيق االتفاقيات المصّدق عليها في السياسات  .٢١٦

باإلضافة . ئية لألمم المتحدةاإلنمائية الوطنية عن طريق البرامج القطرية للعمل الالئق وعمليات إطار المساعدة اإلنما
 زيادة المعلومات والدعاية والمهارات التنظيمية إلى أقصى حد آي ال تنحصر مسائل معايير إلى ذلك، من الضروري

وسيؤدي هذا النوع . الوآاالت الحكومية والشرآاء االجتماعيينمعظم العمل في وزارة واحدة بل تدرج في خطط عمل 
ت الحسنة إلى مجموعة متناسقة وواقعية من تدابير العمل الالئق تحظى بدعم واسع لدى من التفاعل ونقل الممارسا

 تنفيذ معايير العمل بصفة مباشرة في أفريقيا بموارد تمّكن من الوصول تموعلى هذا المستوى، سي. الفعاليات الوطنية
وقاعدة بيانات معايير ، APPLIS المعايير إلى قواعد بيانات معايير منظمة العمل الدولية، من قبيل قاعدة بيانات تطبيق

 .NATLEX وقاعدة بيانات القوانين الوطنية ،ILOLEXمنظمة العمل الدولية 

ويتمثل أحدهما في سياسة العمالة ومجموعة االتفاقيات . وينبغي إعطاء أولوية قصوى لمجالين بوجه الخصوص .٢١٧
 ١٤٢ و١٢٢االتفاقيات ذات األرقام (مختارة بحرية والتوصيات التي تصف سياسات العمالة الكاملة والمنتجة وال

بينما يتمثل الثاني في الحرية النقابية، نظرا إلى عدد ). ١٩٥ و١٨٩ و١٦٩؛ والتوصيات ذات األرقام ١٨١ و١٥٩و
 .  قضايا أمام لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدوليةمنذ عهد قريبالبلدان التي تتناولها 

دد تشكل مسألة التوسيع التدريجي لنطاق تطبيق معايير العمل الدولية بحيث تشمل فعليا عالقات وفي هذا الص .٢١٨
ويستبعد التشريع الوطني في .  في االقتصاد غير المنظم محور اهتمام آبير في جميع البلدان األفريقية تقريبًاالستخداما

 المنظم آالعمال الزراعيين والعاملين للحساب الخاصأحيان آثيرة العمال الذين يرجح أنهم يعملون في االقتصاد غير 
ولدى تدارك حاالت االستبعاد هذه . وعمال الخدمة في المنازل وفئات عديدة أخرى تشكل النساء أآثرها استضعافًا

وآما أشارت إليه في هذا السياق لجنة الخبراء في دراستها االستقصائية العامة لعام . يمكن االسترشاد بمصادر عدة
 إلى توسيع نطاق وظائف إدارة العمل عن )١٥٠رقم  (١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل،  بشأن تفتيش العمل، تدعو ٢٠٠٦

ويستمد مزيد من اإلرشاد . طريق التعاون مع أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الخاصة والعامة في البلدان النامية
 -تفاقيات الثماني المتعلقة بالحقوق األساسية في العمل  إلى جانب اال)١٩٨رقم  (٢٠٠٦عالقة االستخدام، من توصية 

 . والصكوك المتعلقة بسياسة العمالة-التي تنطبق على جميع النساء والرجال 

، أسهل بكثير عندما تندرج تحقيق االحترام الكامل للمبادئ والحقوق األساسية في العملوتكون الجهود المبذولة ل .٢١٩
وتؤدي إتاحة فرص العمالة والعمل الالئق . راء وتنمية القطاع الخاص واستثماراتهسياسات نمو مالئمة للفقفي سياق 

وال بد من اعتماد تغييرات مؤسسية . إلى خلق بيئة مالئمة لضمان تطبيق فّعال للمبادئ والحقوق األساسية في العمل
إلى األسواق، ومساعدتهم  معالجة شروط وصول الفقراء ، وينبغي أن ترآز علىوسياسات من شأنها أن تدعم النمو

يمكن أن تتوقف وتوفير المنافع العامة آالحماية االجتماعية واالستدامة البيئية التي المتاحة على االستفادة من الفرص 
 . استدامة النموعليها آذلك

ويفترض منطق النهج القائم على الحقوق أن يشمل نقل المعارف والقدرات في مجال معايير العمل أيضًا  .٢٢٠
ويمكن أن يؤدي التآلف مع معايير العمل الدولية وتأثيرها على األحكام الوطنية . وع القضائية والتشريعية للحكومةالفر

تؤثر بها المبادئ والحقوق األساسية حتى على العاملين في االقتصاد غير المنظم، آما التي يمكن أن طرق الإلى إرساء 
لذلك، ينبغي أن يستمر تدريب القضاة .  نطاق تلك الحقوق وتطبيقهايمكن أن تحفز على وضع أساليب إبداعية لتوسيع

 .الجاري في عدد من البلدان األفريقية بدعم من مرآز تورينو

بحث المعايير الجديدة التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي، وإقرار :  فيما يلي تؤديهلبرلمانات دورل ،وفي المقابل .٢٢١
ويمكن أن تبرمج منظمة العمل .  العمل ومناقشة سياسات تنفيذ معايير العملالتصديق على االتفاقيات وسن تشريعات

الدولية في أعمالها على المستوى القطري أنشطة إعالم ودعاية خاصة بأعضاء البرلمان فيما يتعلق بمعايير العمل 
مة العمل الدولية آجزء من استراتيجية إنمائية بصفة عامة، وبصفة أخص فيما يتعلق بالمسائل التي تحّددها منظ

تخذها توعمليات اإلشراف الوطنية، عند ظهورها في إطار االتفاقيات المصّدق عليها، واإلجراءات التي يمكن أن 
 .إليجاد الحلولالهيئة التشريعية 

 األهداف المقترحة
ي هذه ج المبادئ والحقوق الواردة فادمإتصديق جميع الدول األعضاء على االتفاقيات األساسية الثماني و

وتحسين فهم واحترام المسؤولين التنفيذيين والموظفين .  العمل وممارسات العمل الوطنيةاتاالتفاقيات ضمن تشريع
 .  البرلمان لمعايير العمل الدوليةأعضاءالقضائيين و
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 يجب أن يتردد أطفال أفريقيا إلى المدرسة ال إلى العمل ٢- ٥

 الهدف
 .رآيز من باب األولوية الملحة على أسوأ أشكالهالقضاء الفعلي على عمل األطفال بالت

 السياق
. يتجلى التزام أفريقيا بالقضاء على عمل األطفال في نسبة التصديق العالية على اتفاقيات عمل األطفال األساسية .٢٢٢

ويفيد . للكن ما زال العديد من األطفال دون سن االستخدام يعملون في أفريقيا، بما في ذلك في أسوأ أشكال عمل األطفا
، المقدم بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في ٢٠٠٦المي لعام التقرير الع

،  في أفريقيا، بأنه رغم تراجع نسبة األطفال العاملينهدف في المتناول: وضع حد لعمل األطفال:   والمعنون٧٦العمل،
، انخفضت نسبة النشاط ٢٠٠٤ و٢٠٠٠وبين عامي . أي إقليم ناٍم آخرف ال يزال عددهم آخذا في االرتفاع بخال

 في المائة إلى ٢٨٫٨ في أفريقيا جنوب الصحراء من ١٤ و٥االقتصادي بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
.  مليونًا٤٩٫٣ى  مليونًا إل٤٨من في هذه الفئة العمرية  في المائة، بينما ارتفع عدد األطفال النشطين اقتصاديًا ٢٦٫٤

لذلك يبقى عمل األطفال تحديًا . وأفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي تشهد أعلى نسبة من عمل األطفال في العالم
 . خطرًا للعمل الالئق في اإلقليم

آما يّتجر بهم . وآثيرًا ما يستغل العمال األطفال بأجر زهيد أو بال أجر لساعات طوال ودون حماية اجتماعية .٢٢٣
ويتعرضون أيضا ألنشطة تشكل خطرا فوريا وطويل األمد على . ويجبرون على المشارآة في النزاعات المسّلحة

وعمل األطفال يعّطل تعليمهم أو يحول دونه ويحرمهم من فرص اآتساب المعارف وتنمية قدرتهم . صحتهم ونمائهم
إذ أن . ألطفال انتهاك حقوق الطفل األساسيةوعالوة على ذلك، تتجاوز نتائج عمل ا. على المنافسة في سوق العمل

ويشكل عائقًا خطيرًا أمام . عمل األطفال يؤدي إلى دوام الحلقة المفرغة التي ينتقل فيها الفقر من جيل إلى الجيل التالي
 .تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر وخلق العمالة وبرامج التعليم والتدريب

ي أفريقيا على تحديات هائلة آالنزاعات المسلحة واستمرار الفقر المتفشي وينطوي ارتفاع نسبة عمل األطفال ف .٢٢٤
وتتفاقم هذه . اإليدز/ والمزمن وارتفاع نسبة األطفال المنقطعين عن الدراسة وآثار فيروس نص المناعة البشرية

والصبيان وتنمية العوامل بنمو السكان السريع والعبء الذي يضعه على تقديم تعليم جيد النوعية لجميع الفتيات 
 .مهارات الشباب وتوليد وظائف الئقة لقوة عاملة سريعة النمو

 بلواألطفال العاملون ال سيما في أسوأ أشكال عمل األطفال، ليسوا معرضين لمخاطر جسدية ومعنوية فحسب؛  .٢٢٥
مل األطفال ويشكل ع. يفتقرون أيضًا إلى التعليم مما يعوق حظوظهم في الخالص من شراك الفقر عندما يكبرون

آما يشكل عائقًا خطيرًا أمام تنفيذ استراتيجيات خلق العمالة . مكّونا رئيسيًا لالقتصادين المنظم وغير المنظم في اإلقليم
 . والحد من الفقر وبرامج التعليم والتدريب واآلفاق اإلنمائية لبلدان اإلقليم

. منسق عنصرًا حاسمًا في برنامج العمل الالئقويشكل فهم العالقات المذآورة أعاله وتناولها على نحو نشط و .٢٢٦
ويستدعي ذلك نهجا متكاملة فيما بين القطاعات تعالج فيها مسائل عمل األطفال على نحو مناسب في االستراتيجيات 

 العمل الالئق، يتطلب نطاق العجز فيوعلى غرار سائر مواطن . ٧٧والبرامج الوطنية للتنمية والتعليم والحد من الفقر
. ة عمل األطفال بالفعل وطبيعة أسبابها الكامنة نهجا واسعة النطاق ومتعددة القطاعات تشمل شراآات موسعةمشكل

 . وتطبق هذه النهج أفضل تطبيق بضمان إدراج شواغل عمل األطفال في برنامج التنمية الوطني

 السياسات
طة عمل عالمية مقترحة في التقرير  خ٢٠٠٦نوفمبر / اعتمد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في تشرين الثاني .٢٢٧

ويقوم صميم خطة العمل على التزام منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها بالقضاء على أسوأ أشكال . ٧٨العالمي

–––––––– 
، جنيف، ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(، التقرير األول هدف في المتناول: وضع حد لعمل األطفال:    مكتب العمل الدولي 76

٢٠٠٦. 
إلى ذلك، ال يمكن تحقيق هدف العمل الالئق إال بتساوي الفرص المتاحة لجميع األفراد من الطفولة إلى     آما أشار التقرير العالمي 77
لذلك، ال بد من ضمان أال يستمر الحرمان والتمييز اللذان يواجههما الفرد في مرحلة من حياته في مراحل الحقة، وذلك بتزويد . لشيخوخةا

المرجع . البنات والصبيان منذ حداثة سنهم بوسائل االنتقال السلس إلى المراحل التالية من حياتهم ثم االلتحاق بسوق العمل في نهاية المطاف
 .٢٧٣سه، الفقرة نف

 .٢٠٠٦نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٩٧، الدورة GB.297/16(Rev.)وثيقة مجلس اإلدارة :    المرجع نفسه ومكتب العمل الدولي 78
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تصميم وتنفيذ التدابير مدعوة إلى  جميع الدول األعضاء فإنولتحقيق هذه الغاية، . ٢٠١٦عمل األطفال بحلول عام 
آما تدعو خطة العمل العالمية إلى ترآيز خاص على أفريقيا نظرا للتقدم . ٢٠٠٨ زمنيًا بنهاية عام المالئمة المحددة

 .البطيء في مكافحة عمل األطفال في اإلقليم

وتصميم وتنفيذ خطط عمل وطنية محددة زمنيًا لمكافحة عمل األطفال آجزء ال يتجزأ من البرامج اإلنمائية  .٢٢٨
ويتبع عدد من البلدان األفريقية آجمهورية تنزانيا المتحدة . جة هذه المشكلة العويصةمعاللاألوسع نطاقًا، أمر مهم 

ويشمل هذا النهج طائفة من .  من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية٧٩وغانا وآينيا ومالي نهج البرامج المحددة زمنيا
باشرة في منع مشارآة األطفال في السياسات والتدابير التي تستهدف أسباب عمل األطفال العميقة، ويقدم مساعدة م

أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ ما يلزم من أجل انتشال المشارآين بالفعل في هذه األنشطة وتأهيلهم وإدماجهم في 
على حماية األطفال العاملين الذين تجاوزوا السن القانوني األدنى، من االستغالل تنص برامج  أيضًا هناكو. ٨٠المجتمع

 .ومخاطر العمل

وتتوخى سياسات عمل األطفال أيضًا جعل القانون والممارسة يتمشيان مع اتفاقياتي منظمة العمل الدولية رقم  .٢٢٩
وتساعد عمليات اإلبالغ واإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية في تحديد وإعطاء األولوية . ١٨٢ ورقم ١٣٨

لقدرات المؤسسية الالزمة لتنفيذ معايير عمل األطفال للمشاآل الوطنية المحددة التي تستدعي المعالجة، فضًال عن ا
وال بد من أن تقر السياسات أيضا بوجود صالت وثيقة بين عمل األطفال وانخفاض مستويات الدخل . تنفيذًا فعاًال

 . والتعليم وبطالة الشباب والبطالة الجزئية التي يعانون منها

 :حاجة إلى ما يليالخاص يبرز التقرير العالمي بوجه فيما يخص أفريقيا، و .٢٣٠

عزيز قاعدة المعارف المتعلقة بعمل األطفال بواسطة زيادة مشارآة مؤسسات وشبكات البحث األفريقية، ال ت 
 سيما الوحدات البحثية للشرآاء االجتماعيين؛

 ة؛   وضع سياسة وطنية بشأن عمل األطفال حيثما آانت غير موجودلر المساعدة التقنية للدول األعضاء يوفت 

دراج شواغل عمل األطفال في األطر السياسية األوسع آاألهداف اإلنمائية لأللفية وورقات استراتيجيات الحد إ 
من الفقر وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وخطط العمل الوطنية لعمالة الشباب والسياسات 

 القطاعية وما إليها؛

فال وتعميم التعليم آهدف مهم في حد ذاته ودعامة أساسية الستراتيجية لترآيز على الصالت بين عمل األطا 
 القضاء على عمل األطفال؛

 الحكومة والشرآاء االجتماعيين وغير  من جانبمستوياتالمختلف على اتخاذ اإلجراءات على قدرة العزيز ت 
 .ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين

 حتى السن األدنى لدخول مجال لزاميلتعليم الجيد والمجاني واإلوأهم وسيلة للقضاء على عمل األطفال هي ا .٢٣١
وتعتزم . وال بد من أن تأخذ برامج وسياسات التعليم في أفريقيا شواغل عمل األطفال في الحسبان. االستخدام أو العمل

ل ترابط عمل األطفال  إحراز تقدم في مجا،فرقة العمل العالمية المنشأة حديثا والمعنية بعمل األطفال وتعميم التعليم
وتضم فرقة العمل آشرآاء رئيسيين منظمة العمل الدولية التي تضطلع بدور األمانة، ومنظمة األمم المتحدة . والتعليم

 والبنك )اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و)اليونسكو (للتربية والعلم والثقافة
 .لتعليم الدولية والمسيرة العالمية لمناهضة عمل األطفالالدولي ومنظمة ا

وينبغي أن تشمل البرامج القطرية للعمل الالئق في أفريقيا، سياسات مالئمة مدعومة بما يكفي من الموارد من  .٢٣٢
ويمكن أن تشمل هذه السياسات مثال تيسير انتشال األطفال من سوق العمل . مصادر داخلية ومن المجتمع الدولي

سطة ابتكارات تكنولوجية وغير تكنولوجية تتيح االستعاضة عنهم بالشباب؛ معالجة المسائل التي تساهم في بوا
االنقطاع عن الدراسة بأساليب من بينها إدخال تحسينات لتحقيق مواءمة التعليم األساسي والثانوي لالقتصاد المحلي 

 التعليم ومن ثم زيادة الطلب على التعليم؛ تزويد األطفال، مما سيساعد أيضًا على زيادة العائدات الخاصة المتوقعة من
بمن فيهم المنتشلون من العمل، بالتعليم والتدريب على المهارات حتى يتسنى لهم المنافسة على نحو أفضل في سوق 

 .ويتطلب ذلك برامج لمحو األمية والتعليم غير الرسمي وتكوين المهارات والتلمذة الصناعية. العمل
–––––––– 

 :  على الرابط اإللكتروني”Time Bound Programme Manual for Action Planning (TBP MAP)“:     انظر79 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/timebound/map.htm. 

   تشمل استراتيجيات منع عمل األطفال جهودا ترمي إلى تعزيز التشريع واإلنفاذ وتحسين الفرص التعليمية وإدخال تحسينات أخرى لجعل  80
أما . آاء الوعي بعواقب أسوأ أشكال عمل األطفالنظام التعليم متيسرًا وجّذابًا لجميع الصبيان والبنات، وزيادة دخل األسر المعيشية، وإذ

التأهيل فيشمل باألساس تقديم خدمات الصحة والمشورة فضًال عن إتاحة فرص تراعي الجنسين للتعليم والتدريب على اآتساب المهارات 
معايير العمل وإدخال تحسينات على وتشمل الحماية من االستغالل والعمل الخطر سن تشريعات وإنفاذ . لألطفال المنتشلين من عمل األطفال

 .ظروف العمل
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 القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال دعما سياسيا قويا وإجراءات منسقة من قبل الحكومات الوطنية ويتطلب .٢٣٣
كون الوآاالت الحكومية الرئيسية والشرآاء ت أن ومن األساسي. والمحلية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي

رد وصياغة وتنفيذ تدخالت على نحو تعبئة المواقادرة على االجتماعيين وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني 
داخل اإلقليم تقاسم العمل السياسي والتطبيقي من أن يجري وال بد . متكامل باالستناد إلى البرامج القائمة وتطويرها

 .الضخم الذي قام به عدد من البلدان األفريقية

 الهدف المقترح
 للقضاء على أسوأ دة زمنيًاحدمل تدابير م خطط عمل وطنية تش٢٠٠٨إعداد جميع الدول األفريقية بحلول عام 

وينبغي أن تشكل خطط العمل هذه جزءا ال يتجزأ من االستراتيجيات اإلنمائية . ٢٠١٦أشكال عمل األطفال بحلول عام 
اإليدز /  بين برامج التعليم وتدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشريةوثيقالوطنية على نحو يضمن التنسيق ال

وينبغي أن تدعم البرامج . قتصادية واالجتماعية وتنفيذ قوانين العمل المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخداموآثاره اال
 .      القطرية للعمل الالئق خطط العمل هذه

 إلغاء العمل الجبري ٣- ٥

 الهدف
 . تدريجيًايلجبر جميع أشكال العمل ااستئصال

 السياق
تحالف عالمي لمكافحة العمل العمل الدولي، والمعنون  ر عن مكتب الصاد٢٠٠٥قام التقرير العالمي لعام  .٢٣٤

 شخص في ٦٦٠ ٠٠٠ويوجد ما يقدر بنحو . بتوجيه االهتمام إلى مشاآل العمل الجبري واالتجار في أفريقياالجبري، 
فيها الكثير في منطقة يوجد بيد أنه .  منهم آنتيجة لالتجار١٣٠ ٠٠٠ة العمل الجبري في أفريقيا جنوب الصحراء، قراب

 يتحول إخالل عام بعقود العمل إلى عمل مستوىعند أي تحديد المن العمال ذوي الدخل المنخفض، غالبا ما يصعب 
وفي بعض البلدان األفريقية، ظهر العمل الجبري في سياق عنف سياسي شديد، حيث أدى سقوط . جبري فعلي

ويتعين على بعض البلدان التعامل مع .  بالعمل الجبريالحكومة إلى ظروف ال يكشف فيها عن االنتهاآات المتعلقة
ويمكن . حدرين من الرقيقت اإلبالغ عن ممارسة التمييز والعمل الجبري في حق المنظرًا الستمرارإرث العبودية 

 .     أيضًا أن تقوم السلطات المحلية، ال سيما الزعماء التقليديون، بفرض العمل الجبري

 السنوات المتعلقة بالعمل الجبري، التي اعتمدها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في وتدعو خطة العمل رباعية .٢٣٥
 العمل الجبري تدعمه الموارد الكافية وتتزعمه منظمة لمكافحة، إلى إنشاء تحالف عالمي ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني

ومن المقرر في سياق هذا . ٢٠١٥م العمل الدولية بهدف القضاء على جميع أشكال العمل الجبري في العالم بحلول عا
النهج أن تعتمد الحكومات غايات وأهدافًا أساسية الستئصال العمل الجبري وآليات للتنفيذ من أجل العمل على جبهات 

ورغم أن المعرفة المنتظمة بشأن العمل الجبري في أفريقيا ال تزال محدودة، حددت دراسات استقصائية أولية . عديدة
العبودية سدادًا لدين؛ العمل المنزلي الجبري؛ االستغالل : الستثارة الوعي طائفة من المشاآل بما فيهاوحلقات دراسية 

الجنسي التجاري؛ العمل الجبري لساعات زائدة تحت التهديد بالطرد؛ عمل الموظفين الحكوميين اإلجباري؛ التعسف 
بواعث قلق متزايدة من تعرض النساء والرجال وعالوة على ذلك توجد . في العمل في السجون؛ االتجار باألشخاص

 .األفارقة المنتدبين للعمل في الخارج بواسطة نظم غير مناسبة وغير مقننة، للعمل الجبري في البلد المضيف

وإلى جانب إرث تجارة الرقيق، تبقى ظروف العمل الجبري والظروف الشبيهة بالرق مسائل حساسة في شتى  .٢٣٦
 الذآرى المائتين للقضاء على تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي، التي بيع فيها ٢٠٠٧م ويوافق عا. أنحاء أفريقيا

وينبغي أن تشكل هذه الذآرى فرصة آي تتخذ إفريقيا إجراءات .  مليون ضحية أفريقية١٢ما يقدر بنحو آرقيق 
 جميع أشكال العمل صارمة ضد جميع أشكال العمل الجبري وأن تعزز التزام الدول األعضاء الثابت باستئصال

 .الجبري آجزء أساسي من برنامج العمل الالئق على مستوى القارة

 السياسات
ويتمثل التحدي . قام عدد من البلدان في األعوام األخيرة بتدعيم تشريعاته المناهضة للعمل الجبري أو االتجار .٢٣٧

وفي معظم . مصلحة على تنفيذ التشريعاتاآلن في قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وغيرها من أصحاب ال
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البلدان األفريقية تعاني مؤسسات إدارة العمل وإنفاذ القانون بنقص فادح في الموارد يساهم في ضعف إنفاذ قوانين 
 .ة العمل الجبريفحاكم

المكتسبة وستكون الخبرة . وال بد من أن تعتمد البلدان االفريقية نهجا إقليميا إلدارة تحدي االتجار باألشخاص .٢٣٨
وقامت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وآاالت دولية أخرى، برعاية اعتماد . حتى اآلن مفيدة في هذا الصدد

يوليه / وسط أفريقيا، المعقود في تموزدول االجتماع الوزاري للجنة االقتصادية لغرب أفريقيا واللجنة االقتصادية ل
 مكافحة االتجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال في غرب ، اتفاق تعاون متعدد األطراف يرمي إلى٢٠٠٦

 .داخل القارة وخارجهاوالعابر للحدود المتطور وتبين هذه التجربة جدوى التعاون . ووسط أفريقيا

ويمكن نشر طرائق االستقصاء المتعلقة . وال بد من وضع معارف ومعلومات بشأن طبيعة العمل الجبري ومداه .٢٣٩
وباالستناد إلى . آما يمكن أن تحدد البحوث العوامل االجتماعية الثقافية التي تؤثر على العمل الجبريبالعمل الجبري، 

تجربة مبادرات البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال فيما يتعلق بمنع االتجار باألطفال، من شأن برامج التوعية 
يادة التقليدية والهياآل الدينية لمكافحة العمل الجبري أن تحدد الوسائل التي يمكن أن تسّخر بواسطتها هياآل الق

تدعيم قاعدة : وتبّين تجربة البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال أن من الالزم اتخاذ الخطوات التالية. واالتجار
 من أصحاب المعارف المتعلقة بالعمل الجبري واالتجار؛ مساعدة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وغير ذلك

المصلحة الرئيسيين على إدراج شواغل العمل الجبري واالتجار في ورقات استراتيجيات الحد من الفقر واألطر 
السياسية القانونية واالجتماعية؛ الشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة؛ وضع استراتيجية لمكافحة العمل الجبري 

وقد يّسر تحّسن معرفة طبيعة المشكلة . ار وتأهيل الضحاياواالتجار بواسطة خطط رائدة متكاملة تشمل منع االتج
 قدرات المسؤولين في مجال العمل وإنفاذ القانون والشؤون عزز تشريعات جديدة لمكافحة االتجار، وصياغةومداها 

خاطر  إجراءات مجتمعية للتوعية بمزًا التخاذاآان حفوعلى المستوى المحلي، . القنصلية على منع االتجار ومكافحته
الهجرة ورصد ممارسات التوظيف وإتاحة فرص التدريب على المهارات والعمل للحساب الخاص للفئات المستضعفة 

 .والعائدين من ضحايا االتجار

ومناطق األصل والمقصد (تشغيلية أن تتصدى لحلقة االتجار في بلدان األصل والمقصد اللمشاريع لويمكن  .٢٤٠
طة مكافحة االتجار باستراتيجيات الحد من الفقر، واستخالص عبر من التدخالت ، وربط أنش)داخل البلدان األفريقية

وتبين التجربة حتى اآلن أن احتماالت نجاح خطط العمل الوطنية . المجتمعية فيما يتصل بالمشورة القانونية والسياسية
ميدانية في مناطق رائدة تضم عددًا تزداد إذا ما اقترنت بحمالت توعية، بما يشمل البرامج اإلذاعية المجتمعية وبرامج 

وتتيح . وتمثلت إحدى الخصائص الرئيسية في إشراك القادة التقليديين. حدرين من الرقيقتال يستهان به من السكان الم
 .هذه التجربة أساسا جيدا لصياغة السياسات استنادا إلى تلك التجارب

 الهدف المقترح
 ٢٠١٥ري بحلول عام جب جميع أشكال العمل الالستئصالنية اعتماد جميع الدول األفريقية خطط عمل وط

 .آجزء من البرامج القطرية للعمل الالئق وخططها اإلنمائية

 عدم التمييز والمساواة في العمل ٤- ٥

 الهدف
 بما في ذلك القضاء التدريجي على انعدام ، وسوق العملاالستخدام التمييز في غلب علىلتلوضع سياسات فعالة 

 . بين الرجال والنساء في عالم العملالمساواة

 السياق
غير أن جميع ضروب . يتخذ التمييز في االستخدام والمهنة أشكاًال عديدة ويحدث في جميع أنواع مواقع العمل .٢٤١

إذ أنه يقوم على معاملة الناس معاملة مختلفة بسبب سمات معينة آالعرق أو اللون . التمييز تشترك في خاصية محددة
وبعبارة أخرى، يؤدي التمييز إلى انعدام المساواة . ما يحول دون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملةأو الجنس، م

. وتقيد حرية البشر في تنمية قدراتهم واختيار وتحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، دون أي اعتبار لألهلية. ويعززه
 . ويغلب شعور بالذل واإلحباط والعجزويتعذر تنمية المهارات والكفاءات، آما ترفض مكافآت العمل 

إذ تؤثر خسارة المواهب والموارد البشرية سلبا على اإلنتاجية والقدرة . ويتأثر المجتمع برمته أيضا في العمق .٢٤٢
واالقتصاد؛ وتتسع أوجه انعدام المساواة االقتصادية وتضمحل اللحمة االجتماعية والتضامن ويغدو االستقرار  التنافسية

ويدعم القضاء على التمييز في العمل مفهوم العمل الالئق لجميع النساء والرجال، وهو مفهوم يقوم . ددًاالسياسي مه
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على مبدأ تكافؤ الفرص المتاحة لجميع العاملين أو الباحثين عن عمل ورزق، سواء آانوا عماال أو أصحاب عمل أو 
 ويشكل القضاء على التمييز جزءا ال غنى عنه في .من العاملين للحساب الخاص في االقتصاد المنظم أو غير المنظم

 .االستراتيجيات األفريقية للحد من الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

وتتمثل أحدى غايات األهداف اإلنمائية لأللفية في زيادة حصة النساء في العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي  .٢٤٣
وانعدام المساواة بين الجنسين ظاهرة متفشية وتؤثر في جميع .  بالمرأةآمؤشر للمساواة بين الجنسين والنهوض
وتتقاضى النساء رواتب أقل، ويزاولن على األرجح وظائف منخفضة األجر . األحوال تأثيرا أشد على النساء الفقيرات

منظم، وذلك جزئيا ألن وتلجأ النساء إلى العمل في االقتصاد غير ال. والمهارات ويقعن في شراك االقتصاد غير المنظم
نقص أوجه الدعم أو السياسات الحكومية أو السوقية الخاصة برعاية األطفال وأحكام اإلجازات وأوقات العمل ال تترك 
الكثير من الخيارات البديلة؛ وتتيح وظائف االقتصاد غير المنظم للنساء الجمع بين الحاجة إلى وظيفة والمسؤوليات 

ر والواقعة على عاتقهن، لكن على حساب انخفاض الدخل وسوء ظروف العمل ونقص أو األسرية غير مدفوعة األج
وآما أشير إليه آنفًا مثًال . وتنبع أوجه حرمان النساء في االستخدام أيضًا من التمييز. انعدام أشكال الحماية االجتماعية

بل يقتصر " العمل ذي القيمة المتساوية" إلى ال تزال عدة بلدان أفريقية تطبق تشريعا بشأن المساواة في األجر ال يشير
وفي بعض الحاالت ال تشير األحكام المتعلقة بالمساواة في األجر إال إلى الراتب ". المطابق"أو " المشابه"على العمل 

 .      األساسي، مما يسمح بالتمييز في الجزء المرن من األجر

ورغم أن النساء يشارآن على نحو . عمال في ساعات العمل في التمييز بين ال حاسمًاويمثل نوع الجنس عامًال .٢٤٤
 تخصيصه الذي تضطر النساء إلى استعدادهن للعمل بأجر مقيد إلى حد آبير بالوقت فإن القوة العاملة بأجر، متزايد في

مثال، وفي السياق األفريقي . لمسؤوليات المنزلية التي ال تقتصر على رعاية األطفال فحسب بل تشمل مهامًا أخرىل
 أن الوقت الالزم في حينيمكن أن تتطلب المهام األساسية آجلب الماء النظيف ووقود الطهي الكثير من الوقت، 

وتؤدي هذه القيود الزمنية إلى انعدام توازن صارخ بين الجنسين في ساعات العمل . يزداد أآثر فأآثرما فتئ للرعاية 
أجر للرجال متوسط الساعات األسبوعية للنساء العامالت في معظم إذ يفوق متوسط ساعات العمل األسبوعية ب: بأجر
. آما تنتشر أيضا ظاهرة العمل ساعات أقصر بين النساء العامالت للحساب الخاص في القطاع غير المنظم. ٨١البلدان

فقر " يشكل ونتيجة لذلك ال يتعذر على النساء االستفادة بالكامل من الفرص االقتصادية المتاحة فحسب، بل يمكن أن
 .   ٨٢ الواسعهامفهومالذي تعيشه النساء عائقًا أمام العملية اإلنمائية ب" الوقت

وإضافة إلى ذلك يتأثر مدى وصول الفتيات والنساء إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص التدريب وتنمية  .٢٤٥
لجنس والسن، الذي يوآل إلى المهارات والعمالة بمجموعة معقدة من العوامل المترابطة تشمل تقسيم العمل حسب ا

النساء المهام المنزلية واإلنجابية االجتماعية؛ وتوفر أو عدم توفر المياه المنزلية وموارد العمل األسرية؛ وتوافر أو 
وزاد وباء فيروس نقص المناعة البشرية من . آفاية وتيسر خدمات رعاية األطفال، وقرب المدارس والمرافق الصحية

 على النساء في اقتصاد الرعاية حيث تراجع اإلنفاق الوطني على الصحة، وأصبحت المسؤولية األعباء المفروضة
 .على عاتق األسر وبخاصة النساء والفتياتواقعة الرئيسية عن رعاية المصابين باإليدز واليتامى 

نعدام المساواة ، ال تزال أوجه ا١١١ ورقم ١٠٠ورغم التصديق واسع النطاق في أفريقيا على االتفاقيتين رقم  .٢٤٦
وإضافة إلى نوع . ويبين ذلك أن مشاآل التمييز على أساس نوع الجنس ال تزال موجودة. بين الرجال والنساء قائمة

العرق واللون والدين والرأي السياسي واألصل الوطني يتأثر مستوى ونطاق فرص العمالة والدخل المتاح بالجنس 
النشاط النقابي والوضع و أخرى آالسن عواملعمل الدولية، فضال عن واالجتماعي، آما عّرفت في صكوك منظمة ال

 . فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية

 مليون معوق، ال يحظى معظمهم ٧٠ويوجد في أفريقيا نحو . ويتزايد االنشغال بشأن التمييز ضد المعوقين .٢٤٧
 أآثر وهناك ما يدل على أن المرأة المعوقة.  العنف، بما فيهابل تواجه النساء المعوقات عوائق أآبر. بإمكانية العمل

. باإلضافة إلى ذلك، آلما ازدادت إعاقة المرأة آلما ارتفع احتمال التعرض. العتداءات الجسدية والجنسيةلعرضة 
 في المائة من الفتيات المعوقات تعرضن لالعتداء الجنسي في ٨٧٫٤ أن ٢٠٠٤ دراسة أجريت في عام توبين

وال يختلف الوضع في ناميبيا .  في المائة منهن بفيروس نقص المناعة البشرية٥٢٫٤ف عن إصابة زمبابوي، وآش
 .٨٣وبوتسوانا

–––––––– 
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. ويشكل التمييز ضد العمال المهاجرين ومعاداتهم مصدر توتر يقّوض اللحمة االجتماعية في بلدان اإلقليم .٢٤٨
فيذ بروتوآوالت تنقل اليد العاملة في اللجان وتشكل معاملة العمال األجانب القائمة على التمييز عامًال يعوق تن

 . االقتصادية اإلقليمية، إذ تقوض المساواة في المعاملة الالزمة لفعالية أسواق العمل وبالتالي نجاح االندماج

وتتعرض الشعوب األصلية آالمجتمعات القائمة . ويبقى التمييز على أساس العرق واالنتماء اإلنثي شائعًا أيضًا .٢٤٩
وآثيرا ما يكون عمل . ًا من السكان في أفريقياآبيرد أو الرعي للتمييز بصفة خاصة، وآثيرًا ما تشكل جزءًا على الصي

مثل (األطفال والعمل سدادًا لدين أآثر انتشارًا وترسخًا بين السكان األصليين مما هو عليه بين المجموعات األخرى 
 ).في الكاميرون" البغمي"

 السياسات
سياسة لمكافحة التمييز في الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام يتمثل منطلق أية  .٢٥٠

لذلك يقتضي النجاح في تعزيز . وال بد من إدراج ذلك ال في التشريع الوطني فحسب بل في ثقافة العمل أيضًا. والمهنة
جة التمييز بتدعيم قدرة منظمات وينبغي معال. المساواة في سوق العمل مشارآة نشطة من الشرآاء االجتماعيين

 . ممارسات التوظيف واألجور والترقيةاألمر برصد يتعلق عندماأصحاب العمل ومنظمات العمال، ال سيما 

وإذ تعتبر جميع أشكال التمييز بغيضة وتتعرض أآثر فئات المجتمع استضعافًا في آثير من األحيان ألشكال  .٢٥١
 المساواة بين الجنسين أولوية ملحة في معظم البلدان األفريقية ألن من شأنها متعددة من التمييز، تشكل مكافحة انعدام

وفوائد النهوض بالمساواة واإلنصاف بين . على األقل أن تحّرر ما لنساء أفريقيا من قدرات مقموعة في أحيان آثيرة
ف والممارسات المتعلقة بالتنمية، الجنسين في أفريقيا متعددة وتتطلب إتباع نهج شامل يرمي إلى تغيير التفكير والمواق
ويشمل ذلك إتاحة الفرص ذاتها . بغية معالجة األسباب الكامنة أو الحواجز التي تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين

 توضيح ويجب أيضًا.  والتمتع بها حقوق اإلنسان األساسية على جميع المستوياتإلثبات ما لهم منللرجال والنساء 
على الحد من الفقر الذي يمكن أن تخلفه مستمدة من المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التأثير اإليجابي الفوائد األعم ال

 .والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

وتؤدي أماآن العمل وسوق العمل دورا ال غنى عنه في مغالبة التمييز بين الجنسين وغير ذلك من أشكال  .٢٥٢
ويمكن . سياسية أن تتبع الممارسات الحسنة لدى إدماج قضايا نوع الجنس وبناء القدراتللتدخالت ال وينبغي. التمييز

مثال استخالص الخبرة والمعارف من تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بنوع الجنس والفقر والعمالة، وهو 
ويمكن لنهج من هذا . ين في العملبرنامج يتوخى إذآاء الوعي بالصالت بين الفقر والقضاء على التمييز بين الجنس

التدريب وبناء قاعدة معارف وتعزيز الحوار وتوافق اآلراء بين الشرآاء االجتماعيين تقديم  على القبيل، يقوم
وأصحاب المصلحة اآلخرين، أن يؤدي دورا فعاال فيما يتعلق بدمج التحليل المتصل بنوع الجنس في استراتيجيات 

 . الوطنيالحد من الفقر على الصعيد

وفي سياق الجهود الرامية إلى النهوض بالمساواة واإلنصاف بين الجنسين في أفريقيا، يجب أن تؤخذ في  .٢٥٣
ويضم القانون الوطني، نتيجة لالستعمار الذي شهدته أفريقيا، . الحسبان النظم القانونية المزدوجة المطبقة داخل اإلقليم

استعراض هذه القوانين وتدقيقها للتأآد من أنها تشجع مشارآة النساء في وال بد من . قوانين وممارسات تقليدية وعرفية
 .سوق العمل

 في المائة من األغذية، من المهم أيضا ضمان ٨٠أفريقيا يضطلعن بإنتاج في وإذ يؤخذ في الحسبان أن النساء  .٢٥٤
صول إلى االئتمان والنواتج مراعاة نوع الجنس في االستراتيجيات الرامية إلى زيادة اإلنتاج الزراعي، آتحسين الو

 . واألدوات الزراعية وخدمات الترشيد والمساعدة في التسويق

وسياسات تعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين يجب أال تهدف إلى المساواة القانونية في الفرص والمعاملة  .٢٥٥
وتدريبهن د إعالم النساء لقانوني قصفيما يتصل بالوصول إلى العمالة فحسب، بل يجب أن ترّوج أيضًا الوعي ا

وتشمل المسائل األخرى التي يتعين أخذها في الحسبان الفصل بين الجنسين في المهنة . بخصوص حقوقهن في العمل
 .ورعاية األطفال وغيرها من الخدمات الخاصة بالنساء العامالت الالتي يتحملن مسؤوليات أسرية

وينبغي اتخاذ إجراءات سياسية . مكن ترويجها في أفريقياوتعزيز الطلب على عمل النساء استراتيجية أخرى ي .٢٥٦
تدعو إلى تعزيز سياسات تكافؤ فرص العمالة في القطاع العام وضمان التوازن بين الجنسين في توظيف العمال في 

 هو مثًال إنما إطار مخططات مباشرة لخلق العمالة بأجر، وقرار االتحاد األفريقي تطبيق التكافؤ الكامل بين موظفيه
ويمكن أن تؤدي منظمات أصحاب العمل أيضا دورا مهما بترويج ودعم روح . قرار جدير بالذآر في هذا السياق

ونظم . المبادرة لدى المرأة، بينما يمكن أن تساعد منظمات العمال في ترويج سياسات تكافؤ الفرص في مكان العمل
 في لوساآا في ٢٠٠٦مايو / نسين حلقة عمل عقدت في أيارمشروع تنمية روح المبادرة لدى المرأة والمساواة بين الج

 منظمة أفريقية ألصحاب العمل، وضعت أثناءها آل منظمة خطط عمل للنهوض بروح المبادرة ١٤زامبيا بمشارآة 
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ووضع المشروع أيضًا مبادئ توجيهية لمساعدة منظمات أصحاب العمل في النهوض بروح المبادرة لدى . لدى المرأة
 . المرأة

 األهداف المقترحة
 الفرص تكافؤسياسات للنهوض بتعتمد و  لمكافحة التمييزتشريعًاموضع التنفيذ  الدول األفريقية جميع ضعست

 في المائة في نسبة مشارآة النساء في ١٠ زيادة بنسبة حققوست.  والمهنةباالستخدامالمعاملة فيما يتعلق المساواة في و
 . المائة في فوارق األجور في٢٥ بنسبة ًاسوق العمل وانخفاض

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ٥- ٥

 الهدف
 .زيادة الحرية النقابية وتوسيع تغطية التنظيم والمفاوضة الجماعية

 السياق
ولكي تكون فّعالة يجب أن تقوم . تشكل العالقات الصناعية السليمة حجر األساس للتقدم االقتصادي واالجتماعي .٢٥٧

 مبادئ وحقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية فضال عن استعداد الشرآاء لخوض حوار على فهم واحترام
ويتمثل الهدف الرئيسي للحوار والمفاوضات في قيام منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال باتخاذ تدابير . إيجابي

 .فعالة لتشجيع تسوية المنازعات والتكيف مع التحوالت الهيكلية في االقتصاد

وال بد من بذل جهود لضمان تطبيق التشريع المناسب المتعلق بحرية االنضمام إلى نقابة أو بالمفاوضة  .٢٥٨
الجماعية أو بالعالقات الصناعية، على جميع أصحاب العمل والعمال، شريطة مراعاة االستثناءات المنصوص عليها 

ل القانونية والعملية المتصلة بالمفاوضة ويجب أيضًا البحث عن حلول للمشاآ. ٩٨ ورقم ٨٧في االتفاقيتين رقم 
وإضافة إلى ذلك، يجب أال تكون القواعد واللوائح اإلدارية تقييدية أو أن تعوق تطبيق . الجماعية في القطاع العام
 .التشريع في أرض الواقع

ة الحرية وغالبًا ما يؤدي انعدام الضمانات التشريعية الكافية للرصد القضائي واإلداري إلى إعاقة ممارس .٢٥٩
ويكشف االتحاد الدولي للنقابات الحرة، في دراسته . وال تزال انتهاآات الحقوق النقابية شائعة في أفريقيا. النقابية

 بشأن انتهاآات الحقوق النقابية، عن زيادة في قمع حقوق العمال بصورة عنيفة في ٢٠٠٦الصادرة عام السنوية 
حترام معظم الحكومات لحقوق موظفيها والحق في التنظيم أو اإلضراب ومن مظاهر القمع الصارخة عدم ا. ٨٤أفريقيا

ودفعت القيود المفرطة المفروضة على حق اإلضراب، في القطاعين العام والخاص، بالعمال . أو المفاوضة الجماعية
 .خارج دائرة القانون عند اتخاذ إجراءات جماعية للدفاع عن مصالحهم

أوًال، حيثما اعتبرت أحكام االتفاقات .  بالكامل، اضطلعت بثالثة أدوار مهمةوحيثما أقرت المفاوضة الجماعية .٢٦٠
الجماعية ملزمة، آانت المفاوضة الجماعية ضرورية لتحديد ظروف العمل باالقتران بتشريع العمل، وأصبحت اآللية 

المفاوضة إضفاء وثانيًا، تستتبع . الرئيسية لوضع الحد األدنى لألجور وتحديد زيادة األجور وظروف العمل
الديمقراطية على عملية صنع القرار، بما أن القرارات تتخذ باالتفاق بين جميع األطراف بدًال من أن يتخذها من طرف 

وأخيرًا، تتيح المفاوضة الجماعية آلية فعالة لتسوية المنازعات بين العمال . واحد صاحب العمل أو السلطات العامة
وهكذا، تساهم المفاوضة الجماعية في . ولتنظيم عالقات العمل) ين الحكومةوآذلك بينهم وب(وأصحاب العمل 

االستقرار والسلم الصناعي الذي يساعد على اجتذاب االستثمار ويمكن أن يتصدى للمشاآل االجتماعية بصفة عامة، 
  .اإليدز في االتفاقات الجماعية/ وذلك مثال بإدماج أحكام تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية

 السياسات
شهدت أفريقيا في األعوام األخيرة ضعف المفاوضة الجماعية آآلية لتنظيم ظروف العمل على جميع  .٢٦١

وللتصدي لهذا االتجاه المؤسف واالستفادة من إمكانات المفاوضة الجماعية، ينبغي أن تقوم الحكومات، . المستويات
ويمكن القيام بذلك بوضع . فيهما تطوير المفاوضة الجماعيةعند  اللزوم، بإنشاء وتعزيز اإلطار والبيئة اللذين يمكن 

–––––––– 
 : أنظر    84
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إجراءات لالعتراف بالنقابات والتزام األطراف بالمفاوضة بحسن نية، وإنشاء آلية إدارية تدعم المفاوضة، وحظر 
بعض الممارسات التي تعوق المفاوضة، واتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين األطراف من الوصول إلى المعلومات التي 

 . يحتاجونها للتفاوض بفعالية

وفي . وسيتعين اتخاذ عدد من التدابير للقيام على نحو فعال بتطبيق مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية .٢٦٢
بلدان آثيرة في اإلقليم، ال يزال التشريع الوطني يحتاج إلى التكييف مع االتفاقيات بإتباع توجيهات هيئات اإلشراف 

وينبغي أن يغطي التشريع . ٩٨ ورقم ٨٧عمل الدولية، رغم التصديق شبه الشامل على االتفاقيتين رقم التابعة لمنظمة ال
جميع العمال ويتيح تدابير لزيادة ترويج المبادئ وتطبيقها على جميع العاملين خارج االقتصاد المنظم، بمن فيهم العمال 

 . الريفيون وعمال الخدمة المنزلية

ن األحكام اإلدارية والقضائية التي تكفل قيام إجراءات الشكاوى والطعون على نحو ومن الالزم أيضًا تحسي .٢٦٣
 . فّعال وسريع بحماية حق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

وإلى جانب التدابير التشريعية واإلدارية، ينبغي أن تنظم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  .٢٦٤
 .عية لضمان دراية جميع العمال وأصحاب العمل بحقوقهمحمالت إعالمية وحمالت تو

 الهدف المقترح
 يكفل حق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بواسطة طعون وإجراءات  تشريعًااإلقليم  فيبلدانالاعتماد جميع 

 .إدارية وقضائية فّعالة وسريعة

 النهوض بالهيكل الثالثي والحوار االجتماعي على نحو فعال،  ٦-٥
 بما يشمل تقوية قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية

 على تعزيز العمل الالئق

 األهداف
 برنامج كونمؤسسات ثالثية أقوى وحوار اجتماعي أآثر فعالية على الصعيدين الوطني واإلقليمي لضمان أن ي

ت اإلنمائية الوطنية من أجل تحقيق  بالكامل في االستراتيجيااضحًا ومدرجًاالعمل الالئق من أجل تنمية أفريقيا و
 .األهداف اإلنمائية لأللفية

 السياق
يقوم الحوار االجتماعي البناء على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق العمال واستقالل منظمات أصحاب  .٢٦٥

الجماعية، لذلك، يستند اإلطار القانوني إلى مبادئ الحرية النقابية والحق في المفاوضة . العمل ومنظمات العمال
 ١٩٧٨، واتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة، )١٥٠رقم  (١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل، ويدعمه التصديق على 

 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(، واتفاقية المشاورات الثالثية )١٣٥رقم  (١٩٧١، واتفاقية ممثلي العمال، )١٥١رقم (
ورغم أن . ، وتنفيذ جميع هذه االتفاقيات تنفيذًا فّعاًال)١٥٤رقم  (١٩٨١ ، واتفاقية المفاوضة الجماعية،)١٤٤رقم (

وفي بعض البلدان تحرم . معظم بلدان أفريقيا قد صدقت على االتفاقيات األساسية، فلم تبلغ بعد مستوى التنفيذ الكامل
بموجب (االجتماع والتنظيم فئات آبيرة من العمال، ال سيما موظفو الخدمة العامة والعمال الزراعيون من الحق في 

 .وساهم استبعاد نسبة آبيرة من العمال في تقليص تغطية الحوار االجتماعي). القانون في حاالت آثيرة

ويمكن أن يؤدي الحوار االجتماعي دورا مهما في تحقيق توافق اآلراء بشأن استراتيجية إنمائية شاملة اجتماعيا  .٢٦٦
وينبغي أن يقوم تصميم وتنفيذ استراتيجيات مالئمة . تقاء باالقتصاد غير المنظمترمي إلى زيادة الوظائف الالئقة واالر

ويمكن أن يساعد الحوار االجتماعي في ضمان . قوية للعمالة في مجال الحد من الفقر على شراآة اجتماعية ثالثية
متصلة بالتخفيضات التزام الشرآاء االجتماعيين بسياسات وأطر مؤسسية معينة، وفي تخفيف زيادات األجور ال

 . الضريبية على الدخل، الموّجهة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

ونتيجة لمحدودية القدرات البشرية والتقنية وغياب مؤسسات ثالثية قوية، لم تستطع الهيئات المكونة الثالثية  .٢٦٧
يم األطر اإلنمائية الوطنية وورقات لمنظمة العمل الدولية في بلدان آثيرة في أفريقيا المشارآة في صياغة وتنفيذ وتقي

وفي بعض الحاالت أزيحت تماما، أو حيثما أتيحت لها فرصة المساهمة، لم يسعها . استراتيجيات الحد من الفقر
وساعد ذلك في ترآيز اهتمامها . وفي الوقت ذاته تبنت بحماس البرامج القطرية للعمل الالئق. االستفادة منها بالكامل

وال بد من تدعيم قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية لكي يصبح العمل . لة لإلدارة والتحقيقعلى أولويات قاب
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وسيمكنها ذلك من التأثير على السياسات ووضع العمل . الالئق جزءا ال يتجزأ من جداول األعمال الوطنية واإلقليمية
 . الالئق في صلب التنمية الوطنية

إدارات العمل وغير ذلك من مؤسسات سوق العمل التي يمكن أن تؤدي دورًا وعادة ما يغلب الضعف على  .٢٦٨
رئيسيًا في النهوض بالعمل الالئق، ال سيما بضمان احترام الحقوق األساسية وتحسين ظروف العمل، آإدارات 

 يسعهم ويعهد بهذا الدور جزئيا في حاالت آثيرة لوآاالت توظيف ونظم تفتيش خاصة لمن. التوظيف وتفتيش العمل
 . دفع الرسوم

ويعزز الحوار االجتماعي العمل الالئق للرجال والنساء ويمكن أن يكفل القضاء على أوجه انعدام المساواة  .٢٦٩
ومن . لذلك، يتعين بذل جهود لتحسين مشارآة النساء وتمثيلهن في عملية الحوار االجتماعي. القائمة على نوع الجنس

لحوار االجتماعي مسائل من قبيل التمييز بين الجنسين والمساواة في األجور المهم أيضا أن تدمج في جدول أعمال ا
 .والتوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية، بما يشمل رعاية األطفال، وترتيبات أوقات العمل والتحرش الجنسي

هة وعن وتواجه منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في اإلقليم تحديات ضخمة ناجمة عن العولمة من ج .٢٧٠
وال بد من أن تكون مستعدة لمواجهة عواقب تطورات من قبيل . تزايد اتساع االقتصاد غير المنظم من جهة أخرى

الخصخصة وتحرير المبادالت وإعادة هيكلة المنشآت وإدارة سلسلة العرض العالمية، إن أرادت الحفاظ على جدواها 
ظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال القائمة على العضوية في ويتمثل أحد التحديات أمام من. في بيئة تتغير بسرعة

وإذا آان بإمكان هذه . ظهور منظمات في المجتمع المدني ممولة من العمل الخيري تعالج بدورها مسائل العمل
علق المنظمات أن تقدم خدمات قّيمة فإنه ال يمكنها أن تمثل آراء العمال وأصحاب العمل باستقاللية، وبخاصة فيما يت

وتزيد هذه البيئة السياسية الجديدة أهمية عكس اتجاه تراجع العضوية في منظمات أصحاب العمل . بالهياآل والمساءلة
 .ومنظمات العمال وتحقيق قدر أآبر من الوحدة

. وتقوية نظم تسوية المنازعات مجال آخر ضروري لضمان انسجام العالقات الصناعية والعدالة في مكان العمل .٢٧١
د نظام بديل لتسوية المنازعات في بعض البلدان، أصبحت تسوية المنازعات أقل رسمية وأآثر تحررا من وباعتما

ورغم أن الوصول إلى هذه النظم الجديدة قد يكون أسهل، فإن . سيطرة الحكومة، ال سيما في الدول الناطقة باإلنجليزية
 . الةالهيئات المكونة ليست مستعدة بالضرورة الستخدامها بصورة فّع

ورّآز الحوار االجتماعي في معظم بلدان أفريقيا حتى اآلن على شواغل مكان العمل بدال من محاولة التأثير  .٢٧٢
غير أن االتفاقات الوطنية الثالثية في بعض بلدان غرب أفريقيا أدت إلى . على السياسات االقتصادية واإلنمائية الوطنية

آما أن اآلليات المالئمة للتشاور .  أن تؤدي دورا أنشط في هذا الصددإنشاء مؤسسات حوار اجتماعي جديدة من شأنها
مثل الجماعة االقتصادية والنقدية (والحوار هي في طور اإلنشاء في إطار بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

االتحاد االقتصادي لوسط أفريقيا واالتحاد االقتصادي لدول البحيرات الكبرى والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي و
وتبذل أيضا جهود . ، قصد مراعاة الشواغل االجتماعية في جداول أعمالها المتعلقة بالتكامل)والنقدي لغرب أفريقيا

اإليدز، بما يشمل اآلليات / إلدماج الشرآاء االجتماعيين في الهيئات الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية
 .   كافحة اإليدز والسل والمالريا، وتعزيز قدرتهم على المشارآةالقطرية للصندوق العالمي لم

 السياسات
ويتطلب النهوض بالحوار االجتماعي في أفريقيا تدابير سياسية ترمي إلى إنشاء مؤسسات حوار اجتماعي  .٢٧٣

تيجيات ويستدعي ذلك بدوره استرا. ثالثية أو ثنائية جديدة حيثما آانت غير موجودة وتقوية المؤسسات الموجودة
لتحسين فعالية مؤسسات سوق العمل ونتائجها الجوهرية، آآليات الحوار االجتماعي وإدارة العمل وخدمات تفتيش 

إن ثالثة مجاالت سياسية مترابطة ترابطًا وثيقًا هي ضرورية للنهوض بالحوار االجتماعي واإلدارة االجتماعية . العمل
المشارآة الفعالة بواسطة الحوار االجتماعي ووجود إطار قانوني عادل : واالقتصادية السديدة في أفريقيا، أال وهي

 . وإدارة عمل أقوى

وينبغي النهوض بالهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ال في سياق العالقات الصناعية التقليدي فحسب، بل أيضا  .٢٧٤
 بشأن قضايا اجتماعية أوسع بإنشاء مجالس اجتماعية اقتصادية أو آليات شبيهة يمكن أن تتناقش وتسدي المشورة
وينبغي الترآيز على النهوض . وتعزز التعاون بين الوزارات بشأن القضايا التي تتجاوز اختصاص وزارات العمل

باإلدارة الديمقراطية في سوق العمل وتقوية قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووزارات العمل على 
 . م سياسات عمل وسياسات اجتماعية حكيمة لدعم التقدم االقتصاديتصمياللجوء إلى الحوار االجتماعي ل

ولضمان مشارآة الشرآاء االجتماعيين بصورة فعالة في صنع السياسات االجتماعية االقتصادية، من المهم  .٢٧٥
 وشرآاء اجتماعيين) الوطني والقطاعي والمحلي(وجود آليات حوار اجتماعي تسير سيرًا حسنًا على جميع المستويات 

 أيضًا أن تعمل إدارات العمل بصورة فعالة آيما تؤآد بمزيد من الحزم دورها يومن األساس. تمثيليين ومستنيرين



 ٢٠١٥ -٢٠٠٧: برنامج العمل الالئق في أفريقيا

64  

وتتمثل إحدى وظائفها الرئيسية في ضمان إدارة . المهم في تيسير الحوار االجتماعي وترويج العمالة الالئقة والمنتجة
وآليات ) قوانين واتفاقات جماعية(ال في سياق إطار قانوني مناسب وال يمكن تحقيق ذلك إ. اجتماعية اقتصادية سديدة

 ).تفتيش العمل ومحاآم العمل وآليات بديلة لتسوية المنازعات(إنفاذ فّعالة 

ويتطلب تفعيل برنامج العمل الالئق في أفريقيا وضع العمل الالئق في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية  .٢٧٦
ويتمثل التحدي في .  اتجاه جديد واضحلتحديدية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، الوطنية والسياسات الدول

جعل العمل الالئق حقيقة واقعة وخصوصًا على الصعيد الوطني، وآيفية ترويجه بصورة فعالة وتفعيل طريقة 
ة في إسداء المشورة واستمرار منظمة العمل الدولي.  الخاصةوطنيةعناصره وإعطائها األولوية في الظروف ال

السياسية وبناء قدرات السلطات الحكومية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أمر ال غنى عنه لنجاح 
 . البرنامج

وينبغي أن تكون منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مدعومة بالكامل العتماد أساليب تخطيط استراتيجي  .٢٧٧
وينبغي لهذا .  أنشطتها وتنسيق مساهماتها في صياغة السياسات الوطنيةتمكنها من إضفاء المزيد من االتساق على

ومشارآة منظمات . االغرض استغالل مشارآتها في وضع البرامج القطرية للعمل الالئق والعبر المستخلصة منه
برة بل أصحاب العمل ومنظمات العمال في وضع األطر اإلنمائية الوطنية لن يساعدها فقط على اآتساب الثقة والخ

وبالمثل، سيتطلب . سيكفل بصورة أهم تصدي السياسات الوطنية على نحو متزايد لمواطن العجز في العمل الالئق
جعل برنامج العمل الالئق جزءا من برامج التنمية الوطنية قيام وزارات العمل بدور أنشط في تحديد مواطن العجز في 

ة العمل آإدارات االستخدام ومفتشيات العمل والوآاالت المسؤولة ويقتضي األمر تدعيم مؤسسات إدار. العمل الالئق
 .عن جمع معلومات سوق العمل

 األهداف المقترحة
.  االقتصادية اإلقليميةلمجموعات واول األفريقية في جميع الدفعيلهاإنشاء مؤسسات حوار اجتماعي ثالثية وت

ثي الجديدة أو الموجودة في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات واستخدام الحكومات بالكامل آلليات الحوار االجتماعي الثال
 . اإلنمائية الوطنية

 نهج متكاملة لالرتقاء باالقتصاد غير المنظم  ٧- ٥

 الهدف
 . المنشآت وحماية العمال في االقتصاد غير المنظمبإضفاء السمة المنظمة على القيام تدريجيًا

 السياق
وتمثل العمالة غير . العمالة ترآيزا خاصا على االقتصاد غير المنظميتطلب الحد من الفقر بواسطة النمو و .٢٧٨

وإذا استثنيت جنوب أفريقيا ارتفع .  في المائة من العمالة غير الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء٧٠المنظمة نحو 
 في ٤٨ غير المنظم وفي شمال أفريقيا تبلغ نسبة العمالة غير الزراعية في االقتصاد.  في المائة٧٨هذا الرقم إلى 

 . المائة

وتسجل النساء حضورًا مهيمنًا بصفة خاصة في االقتصاد غير المنظم، ويعزى ذلك إلى حد آبير إلى أن التمييز  .٢٧٩
 في المائة من ٨٤وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تعمل . بين الرجل والمرأة يحول دون إيجادهن وظائف منظمة

 .٨٥ في المائة من نظرائهن الذآور٦٣ر المنظم، مقابل العامالت غير الزراعيات في القطاع غي

ويشمل االقتصاد غير المنظم أنشطة اقتصادية شتى، بما في ذلك العمل في المنزل والباعة المتجولون وأصحاب  .٢٨٠
المشاريع الذين يستخدمون عماًال آخرين والعاملون للحساب الخاص والعاملون بصفة مؤقتة في األنشطة الموسمية أو 

صناعات المسندة خارجيًا، التي تغطي العمل للحساب الخاص في المنشآت غير المنظمة والعمل بأجر في وظائف في ال
ويشمل العمل للحساب الخاص، في أفريقيا أآثر منه في أي إقليم آخر، حصة من العمالة في القطاع غير . غير منظمة

 . أآبر من حصة العمل مدفوع األجر) غير الزراعة(المنظم 

ظم العمال غير المنظمين، سواء آانوا يعملون للحساب الخاص أو يتقاضون أجرا، محرومون من العمل ومع .٢٨١
ونتيجة لهذه العوامل ولعوامل أخرى . اآلمن وإعانات العمل والحماية االجتماعية والتمثيل أو التعبير عن الرأي

 . المنظم والعيش في الفقرغيرها، يوجد تداخل آبير وإن لم يكن تامًا، بين العمل في القطاع غير
–––––––– 

 ).أديس أبابا (التصدي لتحديات البطالة والفقر في أفريقيا: ٢٠٠٥التقرير االقتصادي ألفريقيا، :     اللجنة االقتصادية ألفريقيا 85
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وفي حين توفر بعض منشآت االقتصاد غير المنظم موارد رزق ودخول معقولة، يواجه عدد مفرط من العاملين  .٢٨٢
في األنشطة غير المنظمة دخوال غير مأمونة ويعيشون في حاالت آثيرة على حافة الفقر، ويعملون في ظروف عمل 

آما أنه آثيرًا ما تكون لديهم سبل محدودة أو معدومة للوصول إلى . ائيةشديدة السوء برأسمال زهيد وتكنولوجيا بد
ويكتسي ذلك أهمية خاصة . اآلليات الرسمية آالتأمين ومعاشات التقاعد والمساعدة االجتماعية، للتغلب على المخاطر

رهم إلى مصدر دخل اإليدز، الذين يحتاجون أآثر من غي/ بالنسبة للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
 .منتظم وموثوق للمحافظة على نظام غذائي صحي ودفع تكاليف رعايتهم الصحية

ويشكل انخفاض مستوى تغطية الحماية االجتماعية في البلدان األفريقية موطن ضعف قديم العهد، ال سيما في  .٢٨٣
ة التكيف مع المشكلة ازدادت بقدر غير أن صعوب. البلدان التي تعمل فيها نسبة آبيرة من المجتمع في زراعة الكفاف

 .آبير على مدى األعوام القليلة الماضية بسبب سرعة نمو اليد العاملة الحضرية النشطة في االقتصاد غير المنظم

وتكمن إحدى المشاآل . وال يتمتع العاملون في االقتصاد غير المنظم بتغطية الحماية االجتماعية ألسباب شتى .٢٨٤
اهمة بنسبة مرتفعة نسبيا من دخولهم المنخفضة وغير المنتظمة عادة في تمويل إعانات في عدم قدرتهم على المس

أما . الحماية االجتماعية، وعدم استعدادهم للقيام بذلك عندما ال تستجيب هذه اإلعانات الحتياجاتهم ذات األولوية
أقل إلى معاشات التقاعد، نظرًا إلى أن ويشعرون بحاجة . ي الرعاية الصحيةهاألولوية األآثر إلحاحًا بالنسبة إليهم ف

وعدم التعود على نظم الحماية . الكثير منهم يعتبرون الشيخوخة احتماًال بعيدًا للغاية وفكرة التقاعد ضربًا من الخيال
 .االجتماعية وانعدام الثقة بالمؤسسات العامة يزيدان من تحفظهم على االشتراك

تصادي، اتخذت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في أفريقيا تدابير ونظرا إلى تزايد انعدام التنظيم االق .٢٨٥
وفي قلة . محددة تتيح للعاملين في االقتصاد غير المنظم وصوال أيسر إلى اإلعانات الطبية وخدمات الرعاية الصحية

لكن في البلدان . عيةمن البلدان ذات الدخل المتوسط أفضت هذه المبادرات إلى زيادة آبيرة في تغطية الحماية االجتما
ذات الدخل المنخفض، ورغم بعض التقدم المحرز بواسطة التأمين بالغ الصغر ونظم مجتمعية أخرى، تبقى التغطية 

وفي هذه البلدان ال تزال الدراية بالنهج الفّعالة . ويصطدم التقدم بشدة بقيود مالية ومؤسسية وتنظيمية. الفعلية منخفضة
ويتبين ذلك بقدر أآبر في حالة تدابير الحماية االجتماعية . لرعاية الصحية، دراية محدودةوالعادلة لتوسيع تغطية ا

 .الرامية إلى توفير أمن الدخل

 السياسات
وال بد .  إزاء العمالة آما بّين ذلك مؤتمر قمة واغادوغو متكامًال غير المنظم نهجًاباالقتصاديستدعي االرتقاء  .٢٨٦

 : لج بصورة شاملةلهذا النهج المتكامل من أن يعا
 ؛االرتقاء بالمنشآت 
 ؛تنمية المهارات 
 ؛توسيع الحماية االجتماعية 
 . التنظيمتشجيع 

 الالزمة إذآاء الوعي بالفوائد والحماية الناتجة عن إضفاء السمة المنظمة، سياسات االرتقاء بالمنشآتوتشمل  .٢٨٧
. لسابق المتعلق بخلق الوظائف بواسطة تنمية المنشآتلكنها عادة ما ال تختلف عن السياسات المذآورة في الجزء ا

إنشاء بيئة سياسية وتنظيمية مالئمة تخّفض على المستويين الوطني والمحلي، الحواجز التي تعوق : وتشمل ما يلي
إضفاء السمة المنظمة، وتحمي في اآلن ذاته حقوق العمال؛ ترآيز خاص على النساء صاحبات المشاريع؛ تعزيز 

ين المنشآت في سالسل القيم والتكتالت قصد تحسين النفاذ إلى األسواق والحضور فيها؛ خدمات تنمية الصالت ب
وفي هذا السياق تكتسي السياسات التي تشجع المنشآت غير المنظمة على االنضمام إلى بعضها البعض في . المشاريع

 . تكتالت إنتاج أو تعاونيات، أهمية خاصة

اإلنتاجية صغيرة النطاق في االقتصاد غير المنظم وداخل القطاعات والقطاعات ويمكن أن تؤدي المبادرات  .٢٨٨
أما المبادرات التي تتخذها منتديات التنمية االقتصادية المحلية لتحسين . الفرعية دورًا أساسيًا في عملية التنمية المحلية

مية المشاريع، وإتاحة فرص جديدة أداء مشغلي االقتصاد غير المنظم بواسطة أنشطة آالتدريب في مجال خدمات تن
بواسطة الشراآات بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الحضرية، وإقامة صالت مع منشآت 

وال بد من وضع استراتيجيات محلية وإقليمية . أآبر وإقامة الشبكات وتقديم الخدمات المالية، فهي تتسم بفعالية خاصة
وقام مشروع تنمية روح المبادرة لدى النساء والمساواة بين . على العمالة الريفية غير الزراعيةبالترآيز خصوصا 

الجنسين، التابع لمنظمة العمل الدولية، في إطار شراآة مع مصرف التنمية األفريقي، بوضع منهجية بحثية لدراسة 
وقد طّبق هذا . يم توصيات بشأن اإلصالحالحواجز الخاصة التي تعوق صاحبات المشاريع الموجهة إلى النمو، وتقد

 . البرنامج حتى اآلن في إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة والكاميرون وآينيا
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تحسين مهارات العاملين في االقتصاد غير وإضافة إلى سياسات االرتقاء بالمنشآت، ال بد من إيالء االهتمام إلى  .٢٨٩
لين في االقتصاد غير المنظم، بما في ذلك المعوقون، تعاني من مستوى منخفض واألغلبية الساحقة من العام. المنظم

واآتسب معظم هؤالء مهاراتهم بواسطة التدريب الذاتي أو . من التعليم وتلقت تدريبًا قليًال أو لم تتلق أي تدريب البتة
وتنمية مهارات العاملين في . التدريب أثناء الوظيفة أو التلمذة الصناعية في ورش صغيرة في اإلطار غير المنظم

االقتصاد غير المنظم يمكن أن تدعم التحول التكنولوجي، وتفضي إلى تحسينات في السالمة والصحة المهنيتين وتيسر 
ويمكن أن تقترن تنمية مهارات العاملين في االقتصاد غير المنظم أيضا بالدراية . التنويع باعتماد أنشطة أآثر إنتاجية

 .وعية بالحقوقالقانونية والت

بحيث تشمل العاملين في االقتصاد غير توسيع تغطية الضمان االجتماعي ويوجد عدد من النهج الممكنة بهدف  .٢٩٠
 تغطي وحاليًا. القانونيةويتمثل أحد النهج في توسيع تغطية الحماية االجتماعية . ١-٥المنظم، آما نوقش آنفًا في الجزء 

 المتمثلة -وجهود التوسيع . ت محدودة من القوة العاملة في االقتصاد المنظمنظم الضمان االجتماعي، إن وجدت، فئا
 لم تشمل حتى اآلن عماال آثيرين، -في إدماج المنشآت الصغرى أو فئات جديدة من العمال آالعاملين للحساب الخاص 

 إلى حساباتها وترتيباتها وقد تمثل المنشآت الصغيرة مشاآل إضافية نظرا. فيما عدا قلة من البلدان، ال سيما تونس
وعادة ما يكون العاملون . البسيطة أحيانا فيما يتعلق بدفع أجور العمال وصعوبة االمتثال للقوانين واللوائح امتثاًال تامًا

. للحساب الخاص ممانعين، بل عاجزين في أحيان آثيرة، عن دفع االشتراآات التي يتقاسمها العمال وأصحاب العمل
 النظم الخاصة بالعاملين للحساب الخاص نجاحا أآبر عندما تكون الحكومة على استعداد لدعم جزء من وآثيرا ما تحقق

ورغم التقدم البطيء نسبيًا، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين إدارة وتغطية التأمين االجتماعي . القسط
يث تشمل فئات معينة من العاملين في القطاع غير وتبين تجارب عالمية تشمل أفريقيا، أن توسيع التغطية بح. القانوني

 .المنظم أمر ممكن، وأن نظم الضمان االجتماعي القانونية الموثوقة تشكل حافزًا للدخول إلى المجال المنظم

وخالل العقدين المنصرمين، ازدادت في شتى مناطق العالم أهمية نظم التأمين بالغ الصغر وغير القائم على  .٢٩١
ساعدة االجتماعية الممولة من الضريبة، وشهدت في الوقت ذاته تحوال آبيرا يبين استعدادا متزايدا االشتراآات والم

لتجاوز الدور التقليدي والترآيز على صالت قوية ومتعددة وإيجابية مع سياسات سوق العمل والسعي إلى تعزيز 
 التأمين بالغ الصغر، وبصفة أقل نظم والتجارب األفريقية في مجال نظم. اإلدماج االجتماعي والتنمية البشرية

المساعدة االجتماعية الممولة من الضريبة، محدودة لكنها واعدة وتحظى باهتمام آبير من جانب الحكومات والوآاالت 
 الثانوية للحماية األداةوإذ تقوم المساعدة االجتماعية في معظم البلدان المتقدمة بدور ). ١-٥انظر أيضًا الجزء (الدولية 

الجتماعية، ينبغي أن تؤدي التحويالت االجتماعية غير القائمة على االشتراآات والممولة من الضريبة، في البلدان ا
التي تعمل فيها األغلبية خارج االقتصاد المنظم، دورا بارزا في توفير أمن الدخل ويمكن أيضا أن تؤدي دورًا مهمًا 

 . ترن بها من أشكال ضمان اجتماعي أآثر تطوراللنفاذ إلى سوق العمل المنظمة وما يق" آمنطلق"

ومن المهم أيضا وضع استراتيجيات ونهج تدمج ُبعدي الوقاية والحماية، بما في ذلك الوقاية من المخاطر  .٢٩٢
المهنية وتحسين ظروف العمل وأمن الدخل وسبل الوصول إلى الرعاية الصحية المكّيفة مع االحتياجات الخاصة 

ومن الممكن أيضا اعتماد نهج تربط وتجمع بين تدابير الحماية . منها، في االقتصاد غير المنظم النساءلفئات ال سيما 
وتشكل قدرة العمال وأصحاب . االجتماعية وخلق العمالة وتنظيم العمال وأصحاب العمل وتعزيز الحقوق في العمل

وتبين التجربة أن الحماية . ظمالنطاق غير المنالعمل على التنظيم بصفة خاصة عنصرًا أساسيًا للخروج من 
 . االجتماعية حافز قوي للتنظيم والنهوض بالحوار االجتماعي

وبواسطة .  أحد أآبر التحديات التي يواجهها صناع السياساتتنظيم العاملين في االقتصاد غير المنظمويشكل  .٢٩٣
ى التكنولوجيا والمهارات العمل الجماعي والتعاوني، يمكن للمنشآت غير المنظمة وعمالها تحسين الوصول إل
وإضافة إلى ذلك، عندما . والموارد والسوق وخدمات االئتمان واالدخار فضًال عن شتى أشكال الحماية االجتماعية

ترتبط مجموعات المساعدة الذاتية العاملة في االقتصاد غير المنظم بمنظمات التوعية الرئيسية، وال سيما منظمات 
وبّينت . زيد من الفعالية في عمليات صياغة السياسات على المستويين الوطني والمحليالعمال، يمكنها المشارآة بم

تجربة البرنامج المشترك بين النقابات والتعاونيات، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في شرق أفريقيا، أن النقابات 
يما يتعلق بتوفير استراتيجيات الخدمات والتعاونيات تستطيع أن تفيد بعضها بعضًا بقدر آبير، وأنها شريكة طبيعية ف

وتؤدي منظمات أصحاب العمل والنقابات المكّرسة أدوارا مهمة . ٨٦والدعم الالزمة للعاملين في االقتصاد غير المنظم
 .في تشجيع تنظيم مشغلي القطاع غير المنظم باختالف أنواعهم

انعدام التوازن بين الجنسين في الوصول إلى وتتمثل إحدى األولويات في التغلب على أوجه انعدام المساواة و .٢٩٤
ويمكن القيام بذلك بتشجيع وتيسير تشكيل . الدعم والموارد الالزمة لتنمية المنشآت النسائية في االقتصاد غير المنظم

–––––––– 
 :نظر   ا 86

S. Smith: Let’s organize! A SYNDICOOP handbook for trade unions and cooperatives about organizing workers in the 
informal economy (Geneva,  ILO, International Co-operative Alliance (ICA), International Confederation of Free Trade 
Unions (ICFTU), 2006). 
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جمعيات النساء صاحبات المشاريع وزيادة مشارآة النساء في المنظمات التجارية الرئيسية القائمة آمنظمات أصحاب 
 .مل، وباستحداث أدوات تدريب خاصة بصاحبات المشاريع ومقدمات الخدماتالع

الشعوب األصلية : وأخيرًا، يمكن الوصول إلى بعض المشارآين األآثر استضعافًا وتهميشًا في سوق العمل، أي .٢٩٥
. غير المنظموالقبلية التي تعاني من العجز في العمل الالئق في المناطق الريفية والحضرية والسيما في االقتصاد 

وتبين الحاالت التي درست فيها مشارآة هذه الشعوب في االقتصاد غير المنظم وجود طائفة واسعة من أوجه الضعف، 
بما في ذلك التمييز في سبل وصولهم إلى العمالة وظروف العمل الخطرة والترتيبات التعاقدية غير المناسبة، والتمييز 

. رد رزقهم آالزراعات التناوبية والرعي والصيد والجني واألنشطة الحرجيةإزاء األشكال التقليدية لمهنهم وموا
 . وتقتضي حمايتهم اعتماد تدابير حماية اقتصادية واجتماعية تراعي الجوانب الثقافية

 الهدف المقترح
 تشمل اعتماد ثالث أرباع الدول األفريقية استراتيجيات لالرتقاء باالقتصاد غير المنظم وتوسيع الحماية بحيث

زيادة تسجيل لوينبغي أن تشمل هذه االستراتيجيات عناصر من بينها سياسات . العاملين في االقتصاد غير المنظم
 وتوسيع تغطية الحماية االجتماعية  أفضل وأآثر أمنًا ظروف عملوفيرالمشاريع غير المنظمة وتنمية المهارات وت

 .موتشجيع الجمعيات الحرة لمشغلي االقتصاد غير المنظ

 إدارة هجرة اليد العاملة ٨- ٥

 الهدف
 .إتباع نهج قائم على الحقوق في إدارة الهجرة الدولية من أفريقيا وداخلها

 السياق
يؤدي نقص فرص العمل الالئق واتساع التباينات بين معدالت خلق الوظائف والعمالة الزيادات في أعداد  .٢٩٦

وال تزال . ادة الضغوط المتصلة بالهجرة في بلدان أفريقية آثيرةالباحثين عن وظيفة الملتحقين بأسواق العمل، إلى زي
النزاعات المسلحة وحاالت االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أيضا تسبب الهجرة في أوضاع 

 .معينة

ي بلدان  مليون أفريقي يعيشون خارج بلدان مولدهم أو جنسيتهم، ويوجد معظمهم ف٢٠ويقدر أن ما يزيد على  .٢٩٧
وما زال الرجال يمثلون أآبر نسبة من المهاجرين األفارقة، . أفريقية أخرى، لكن أعدادا آبيرة أيضا توجد في أوروبا

وبزيادة تدفق العمال المهاجرين إلى أوروبا على مدى األعوام القليلة . لكن نسبة النساء المهاجرات ما فتئت تزداد
إلى جانب آونها بلدان مصدر، بلدان عبور بالنسبة للعمال المهاجرين من الماضية، أصبحت بلدان شمال أفريقيا، 

 مراقبة، أصبحت هذه البلدان بفعل الواقع في الوقت آلياتوإذ قام االتحاد األوروبي بوضع . أفريقيا جنوب الصحراء
 . الراهن بلدان مقصد للعديد من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

وجود سياسات متسقة لتسخير اإلمكانات اإلنمائية للهجرة، فضال عن الشواغل المتعلقة بزيادة ونظرًا إلى عدم  .٢٩٨
الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، اعتمد مؤتمران لوزراء من أوروبا وأفريقيا عقدا في 

وتضمنت . الصالت بين الهجرة والتنميةإعالنات وخطط عمل ترآز على ) في الرباط وطرابلس الغرب (٢٠٠٦عام 
هذه الصكوك دعوات إلى القيام بأمور من بينها التصدي لنقص العمالة بواسطة سياسات إنمائية أحسن استهدافا، ودعم 
التعاون والتكامل االقتصاديين على المستوى اإلقليمي آوسيلة فعالة لضمان النمو االقتصادي وتحسين حماية حقوق 

رين، وتخفيض تكاليف التحويالت المالية وتطوير المعارف والدراية، وإقامة شراآات بين المؤسسات وآرامة المهاج
 .   األفريقية واألوروبية، وتوسيع سبل الوصول إلى الهجرة النظامية

أو منخفضة المهارة، يوجد أيضا عدد ال يستهان به من العمال  وإذ تهيمن الوظائف غير المهنية نصف الماهرة .٢٩٩
ونظرًا إلى مواطن العجز الفادحة في رأس المال البشري، . ة والمهنيين في صفوف األفارقة المهاجرينالمهر

وانخفاض االستثمارات في التعليم األساسي، وارتفاع معدالت الوفيات في صفوف السكان في سن االستخدام بسبب 
بشرية جراء الهجرة عقبة آأداء أمام التنمية اإليدز، تمثل هذه الخسائر في الموارد ال/ فيروس نقص المناعة البشرية

وتجدر اإلشارة خصوصا إلى أن الرعاية الصحية دّمرت في بلدان أفريقية عديدة بفعل . ٨٧االقتصادية واالجتماعية
–––––––– 

نحو نهج عادل للعمال : مكتب العمل الدولي:    لمناقشة طائفة المسائل المرتبطة بفقدان الموارد البشرية عن طريق الهجرة، انظر 87
 .٢٠٠٤، جنيف، ٩٢، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المهاجرين في االقتصاد العالمي
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 في المائة من ٢٥وآما تشير إليه منظمة الصحة العالمية، تمثل أفريقيا . الرحيل المكثف للموظفين الطبيين الماهرين
 . ٨٨ في المائة فقط من القوة العاملة في مجال الصحة في العالم٣مراض العالمي، لكنها ال تضم اآلن سوى عبء األ

وينظر أآثر فأآثر إلى الهجرة داخل أفريقيا ومنها آتحد أساسي أمام التنمية والرفاه االجتماعي والتكامل داخل  .٣٠٠
سية واليد العاملة والمبادرة للمجتمعات واالقتصادات ويوفر العمال والمهنيون المهاجرون المهارات األسا. اإلقليم

وتصرف عموما في السكن . وتمثل تحويالت المهاجرين أهم مصدر للعملة األجنبية لعدد من البلدان األفريقية. المضيفة
تمعات والتغذية والرعاية الصحية والتعليم والنفقات التي يفترض أن تساهم في تحسين رأس المال البشري لألسر والمج

 . ويعود المهاجرون إلى بلدهم األصلي محملين بمهارات ومعارف ورؤوس أموال وتجربة جديدة. المحلية المستفيدة

الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط (والعديد من عمليات التكامل اإلقليمية في أفريقيا، وبخاصة في وسط أفريقيا  .٣٠١
وغرب أفريقيا ) الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي(جنوب األفريقي وال) جماعة شرق أفريقيا(وشرق أفريقيا ) أفريقيا

، أقرت صراحة أن وضع آليات لتنقل العمال أو تعزيزها أصبح اليوم أساسيًا )اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا(
زمة داخل هذه لدفع التكامل االقتصادي قدمًا بواسطة ضمان توافر اليد العاملة والمهارات متى وحيثما آانت ال

وأقرت هذه العمليات صراحة أن مزيدًا من حرية تنقل العمال فيما بين البلدان المشارآة أصبح . الفضاءات االقتصادية
ضروريا لمواآبة تحرير رأس المال والتجارة وتدفقات الخدمات بهدف ضمان النمو االقتصادي والتنمية في االقتصاد 

 .العالمي

هجرة من أجل العمل في معظم القارة الة العمل الدولية مشاورات ثالثية بشأن ، عقدت منظم٢٠٠٢ومنذ عام  .٣٠٢
وأفضت هذه المشاورات إلى تقارب في اآلراء بشأن مسائل وتحديات الهجرة من أجل العمل، وصاغت . ٨٩األفريقية

اإلدارة الفعالين للتعاون والعمل الثالثي بشأن التنظيم و"خرائط طرق"توصيات محددة ومفصلة في بعض األحيان، أو 
للهجرة من أجل العمل، مع التأآيد على ضمان الحماية للعمال المهاجرين وتعزيز مساهمات الهجرة من أجل العمل في 

 .التنمية والتكامل

اعُتمد اإلطار ) ٢٠٠٦بانجول، (وخالل الدورة العادية السابعة لجمعية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  .٣٠٣
اد األفريقي بشأن سياسات الهجرة في أفريقيا آمبدأ توجيهي أساسي لمساعدة الدول األعضاء االستراتيجي لالتح

وساهمت منظمة العمل الدولية وهيئاتها . والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لوضع سياسات الهجرة الوطنية واإلقليمية
وهو يتضمن الترآيز على الهجرة من أجل المكونة مساهمة آبيرة في صياغة هذا النهج الشامل إزاء تنظيم الهجرة، 

وجرى مؤخرًا في طرابلس الغرب اعتماد اإلعالن المشترك بين أفريقيا واالتحاد األوروبي بشأن الهجرة . العمل
 .والتنمية، في اختتام المؤتمر الوزاري لدول االتحاد األوروبي وأفريقيا بشأن الهجرة والتنمية

 السياسات
عمل يتبلور بوضوح بشأن ما يمكن للبلدان األفريقية أن تقوم به لتنظيم هجرة عمالها بدأ برنامج للسياسة وال .٣٠٤

وتعكس عناصره الرئيسية القرار واالستنتاجات بشأن نهج عادل للعمال المهاجرين في اقتصاد عالمي، . تنظيما فّعاال
ويتيح تنفيذ المبادئ . ٢٠٠٤ التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين المعقودة في عام

والتوجيهات ونماذج الممارسات الحسنة بما يشمل إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف وغير الملزم المتعلق 
بهجرة العمال نهجا شامال لوضع سياسات وهياآل وآليات وممارسات وطنية وإقليمية بهدف تنظيم هجرة العمال 

رف بهذا اإلطار متعدد األطراف آأداة رئيسية لصياغة واستعراض سياسة الهجرة الفّعالة ويعت. تنظيما فعاال في أفريقيا
وينبغي للحكومات في اإلقليم ولمنظمات الشرآاء االجتماعيين وللهيئات اإلقليمية . حسب البلدان وعلى الصعيد اإلقليمي

 التوجيهية في سياساتها وممارساتها المتعلقة المعنية أن تدعم نشر هذا اإلطار وأن تقوم، حيثما أمكن، بإدماج المبادئ
 . بالهجرة

ومن الالزم تحسين المعارف وإصدار اإلحصاءات بشأن العمال المهاجرين وتطبيق هذه المعارف في صياغة  .٣٠٥
ويشكل إرساء أساس قانوني قائم على الحقوق لسياسات وممارسات الهجرة في التشريع . السياسات وتنفيذها وتقييمها

–––––––– 
 ).جنيف (٢٠٠٦لمية، إحصاءات الصحة العا:    منظمة الصحة العالمية88
 :    أنظر89

ILO Tripartite Forum on Labour Migration in Southern Africa, Pretoria, Nov. 2002; ILO Tripartite Seminar on Labour 
Migration for Central Africa, Douala, Cameroon, Mar. 2003; Labour Migration for Integration and Development: 
Launch and Stakeholder Meeting, Arusha, Dec. 2004;  

 ؛٢٠٠٥أبريل / الحلقة الدراسية الثالثية في المغرب العربي بشأن هجرة اليد العاملة، الجزائر العاصمة، نيسان
ILO Ministerial Symposium and Tripartite Subregional Capacity Building Seminar, Dakar, July 2005; Africa-Europe 
Dialogue on Labour Migration for Integration and Development, Brussels, Apr. 2006;  

أبريل / الحلقة الدراسية الثالثية اإلقليمية الدولية بشأن تدفقات الهجرة بين أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي وأوروبا، الرباط، نيسان
٢٠٠٦. 
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 بلدًا بالتصديق أو التوقيع على صك أو أآثر من ٢٦وفي أفريقيا، قام . الصكوك اإلقليمية أولوية أخرىالوطني و
، واتفاقية العمال )٩٧رقم  (١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين : الصكوك الدولية األساسية الثالثة، وهي

 المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال ١٩٩٠لية لعام ، واالتفاقية الدو)١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(المهاجرين 
غير أن قيام جميع البلدان األفريقية باعتماد هذه الصكوك سيؤمن األساس لنهج إقليمي متسق . المهاجرين وأفراد أسرهم

. يكفل حماية المهاجرين أنفسهم والتعاون بين الدول المعنية، بما أن هجرة العمال تمس جميع البلدان األفريقية
وسيتطلب اعتماد هذه المعايير وتنفيذها بفعالية في جميع أنحاء أفريقيا جهود ترويج منّسقة تقوم على تحالفات 

 .استراتيجية بين أصحاب المصلحة وبخاصة منظمة الشرآاء االجتماعيين والحلفاء من المجتمع المدني

.  الهجرة وتنفيذها أمر ال غنى عنهإن زيادة مشارآة أصحاب المصلحة من الشرآاء االجتماعيين في سياسات .٣٠٦
ويجب تعزيز آليات الحوار االجتماعي القائمة المتصلة بالهجرة في البلدان التي أنشئت فيها، التي يناهز عددها اثني 

ولعل إنشاء آلية . وينبغي إنشاء آليات مماثلة في بلدان أفريقية أخرى تشكل فيها الهجرة مصدر قلق آبير. عشر بلدًا
 يكون مفيدًا لمواآبة الحكومات والهيئات اإلقليمية في دفع أمر حان أوانه وقد إقليمية أو فريق عمل إقليمي استشارية

 .السياسات قدمًا وصياغة توصيات واضحة

ومن الالزم بذل المزيد من الجهود الستكمال أو تحديث نظم تنقل العمال القانونية وتنفيذها بفعالية في مبادرات  .٣٠٧
ي عن طريق تنسيق الجوانب ذات الصلة في قوانين العمل ولوائح الهجرة وأحكام الضمان االجتماعي التكامل اإلقليم

وال بد أيضا من الربط والتنسيق بين تلك المبادرات المتمايزة نظرًا إلى تزايد الهجرة بين المناطق . وسائر التشريعات
 .األفريقية

 لكن غالبًا ما تؤدي المعاملة الممنوحة للمهاجرين إلى .إن الهجرة الدولية سمة من سمات التنمية المعاصرة .٣٠٨
 .ويقتضي األمر وضع تشريعات وسياسات وتدابير إدارية صريحة لتجنب ذلك. التمييز واالستبعاد االجتماعي

ولضمان مساهمة الهجرة في التنمية، يتعين بذل جهود للتقليل إلى أدنى حد من هجرة األدمغة أو التعويض  .٣٠٩
رص اآتساب المهارات والمعارف المتاحة للمهاجرين، وتيسير إنشاء المنشآت من قبل المهاجرين، عنها، وتعزيز ف

والحصول على قنوات تحويالت آمنة وغير مكلفة، وتشجيع استثمارات التحويالت على نحو منتج وموّلد للعمالة، 
فريقيا وداخلها تعكس مواطن العجز في وبما أن الهجرة من أ. وتعبئة الجاليات في الخارج من أجل تنمية البلد األصل

العمل الالئق، يجب توجيه جهود أآبر نحو خلق العمالة واستثمارات رأس المال آثيفة الوظائف، وقواعد تجارة عادلة 
 .في النظام الدولي تدعم اإلنتاج الزراعي والصناعي في اإلقليم

 الهدف المقترح
تمُّتع العمال المهاجرين بوضع قانوني مصرح به إلى ضمان تضع ثالث أرباع الدول األفريقية سياسات ترمي 

 .٢٠١٥وبحماية آاملة بموجب تشريع العمل الساري في البلد المضيف بحلول عام 

 المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بسوق العمل ٩- ٥

 الهدف
ونة وشرآائها تحسين توافر ونوعية معلومات سوق العمل قصد تمكين منظمة العمل الدولية وهيئاتها المك
 .اإلنمائيين من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج اإلفريقي للعمل الالئق وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

 السياق
شهدت أسواق العمل في أفريقيا تحوًال جذريًا بسبب عوامل أهمها قوى تحرير التجارة والخصخصة وإلغاء  .٣١٠

وأدت التطورات التكنولوجية ونظم اإلنتاج وتنظيم العمل الجديدة إلى جانب . الضوابط وعولمة االقتصادات في اإلقليم
والحاجة إلى معلومات آافية لدعم سياسات وبرامج سوق . في الفترة األخيرة، إلى مفاقمة هذا الوضع" هجرة األدمغة"

و غير مفهومة أو غير آافية العمل موجودة على الدوام لكن المعلومات الالزمة غير متاحة أو غير موثوقة أو قديمة أ
. ومن الالزم في معظم البلدان وضع نظام مؤسسي ومستدام لجمع البيانات ونشرها. بشكل أو بآخر في بعض البلدان

وإضافة إلى ذلك تعاني مصادر البيانات المتاحة من عدم توحيد المفاهيم والتغطية والنطاق والتوقيت نظرا إلى قلة 
ت الحكومية التي تصدر المعلومات ومعرفة محدودة في الغالب بما يوجد لدى الوآاالت التنسيق بين مختلف الوحدا

 .األخرى أو المستعملين المحتملين
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ويتمثل الهدف العام لتعزيز القدرة الوطنية على وضع وتحليل إحصاءات عمل ومعلومات سوق عمل موثوقة،  .٣١١
واعتبر مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد . ر في أفريقيافي المساهمة في تحقيق هدف رصد خلق العمالة والحد من الفق

وسيعزز استعمال معلومات سوق .  هذا األمر أمرًا ذا أولوية،اإلفريقي بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا
ومن . قرالعمل فهم عمليات السوق ومن ثم القدرة على معالجة التشوهات وتصميم استراتيجيات النمو والحد من الف

المهم إصدار إحصاءات عمل ومعلومات سوق عمل جيدة وموثوقة آيما يتسنى للبلدان استخدام المعلومات ألغراض 
الرصد واإلبالغ فضال عن تصميم استراتيجيات الحد من الفقر وإدماج العمالة آمؤشر رئيسي في آلية استعراض 

 . النظراء األفريقية

 السياسات
ضمان :  التقنية والخدمات االستشارية الرامية إلى بناء القدرات في المجاالت التاليةال بد من تقديم المساعدة .٣١٢

جمع ونشر إحصاءات العمل األساسية بانتظام؛ تحسين نوعية إحصاءات سوق العمل وتحليلها؛ تقوية إدارة معلومات 
وإذ تستدعي معلومات . نهجيةسوق العمل ونظم رصد الفقر؛ نشر إحصاءات العمل الوطنية الرئيسية والمعلومات الم

سوق العمل إقامة الشبكات، سيتعين على الهيئات الثالثية الشريكة لمنظمة العمل الدولية أداء دور مهم في توعية 
 .أعضائها بأهمية معلومات سوق العمل

ومع . وتواجه أفريقيا صعوبات جمة في التصدي للحاجة إلى جمع البيانات وتحليلها ونشرها على نحو مستدام .٣١٣
 اإلطار االستراتيجي اإلقليمي ٢٠٠٦فبراير / ذلك، اعتمد منتدى تطوير اإلحصاءات في أفريقيا في شهر شباط

وهو إطار سيتم بموجبه تعبئة الموارد وتدريب الموظفين وإدماج  المرجعي لبناء القدرات اإلحصائية في أفريقيا،
وفي هذا السياق، شرعت منظمة العمل الدولية في العمل . وظائف جمع البيانات آجزء من الجهود اإلنمائية الوطنية

وسيتيح المشروع لجميع الشرآاء القيام على أساس مستدام بجمع . على إنشاء مكتبة أفريقية لمؤشرات سوق العمل
ومسك وتحليل مؤشرات سوق العمل والمعلومات المنهجية بصورة آفوءة وفعالة التكاليف عن طريق تقاسم موارد 

 قاعدة بيانات والوصول إلى المعلومات المخزنة في شبكة المكتبة العالمية لمؤشرات سوق العمل والمعلومات
 . مؤشرًا رئيسيًا تشمل العمالة والفقر والتعليم وتكاليف العمل٢٠العمل، التي تحتوي على المؤشرات الرئيسية لسوق 

 الهدف المقترح
ى وضع بيانات سنوية أساسية بشأن حجم القوة العاملة  قادرة عل٢٠١٥تكون جميع الدول األعضاء بحلول عام 

 قد أنشأ آليات إلصدار معلومات ٢٠١٠ويكون ما ال يقل عن نصف الدول األعضاء األفريقية بحلول عام . وترآيبتها
 .وإحصاءات سوق العمل بهدف رصد التقدم المحرز فيما يتعلق باألبعاد األساسية لبرنامج العمل الالئق




