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 منظمة العمل الدولية

 االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر
AFRM.12/D.3(Rev.): الوثيقة ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤-١١جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 

 

 الثاني عشر األفريقي اإلقليميتقرير االجتماع 

  مقدمــة
إلى  ١١قد االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر لمنظمة العمل الدولية في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا من ع .١

 .٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤

وأنشأ  ،٢٠٠٨واعتمد االجتماع برنامجه وعّين لجنة ألوراق االعتماد وفقًا لقواعد االجتماعات اإلقليمية لعام  .٢
 .تاجات المقدمة إلى الجلسة العامةلجنة صياغة للنظر في االستن

  حفل االفتتاح
، وزيرة العمل في جنوب أفريقيا، رئيسة Mildred Nelisiwe Oliphantانتخب االجتماع باإلجماع السيدة  .٣

 في وزير العمالة والرفاه االجتماعي، Enoch Teye Mensah السيد ةنواب الرئيسآما انتخب لالجتماع، 
مندوب ( Kasahun Folloوالسيد ) مندوب أصحاب العمل، جنوب أفريقيا( Mthunzi Mdwabaوالسيد  ،غانا

 ).العمال، أثيوبيا

واستهلت . عن شكرها وتقديرها النتخابها رئيسة لالجتماع Oliphantوفي خطاب االفتتاح، أعربت السيدة  .٤
حرمان بأعداد آبيرة ظروف العمل القائمة تنطوي على إلحاق الظلم والضنك وال" آلمتها بالتذآير مجددًا بأّن

لنمو لبد  وال ...".من الناس فتولد سخطًا يبلغ من جسامته أن يعرض السالم والوئام العالميين للخطر
أن يكون في خدمة رفاه الرجال والنساء من خالل استحداث الوظائف ومحاربة انعدام المساواة  من االقتصادي

 .أملوينبغي لالجتماع اإلقليمي أن يحمل رسالة . والفقر

على بطالة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وذآرت أّن العديد من التقارير أشارت إلى األثر الذي خلفه االنكماش في الفترة  .٥
ففي جنوب أفريقيا، بّينت أرقام إحصاءات جنوب أفريقيا أّن عددًا مرتفعًا من العاطلين عن العمل . الشباب

في تقرير تشخيصي جرى إعداده  ووجدت لجنة التخطيط الوطنية. عامًا ٣٤و ١٥تتراوح أعمارهم بين 
عامًا، فمن المرجح أنه لن يجد عمًال على  ٢٤أّنه في حال لم يجد شخص شاب عمًال حتى بلوغه  ،مؤخرًا
مليون وظيفة  ٤٠٠وترى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن من الضروري إيجاد . اإلطالق

بد من ترجمة النمو االقتصادي في  وال. جدد إلى سوق العملالستيعاب الوافدين ال ٢٠٢٠جديدة بحلول عام 
. وضع عمالة الشباب في صميم برنامج التنمية العالميال بد من أفريقيا إلى فرص ملموسة في سوق العمل، و

خطر في  ولن يكون االنتعاش آافيًا إلى أن يكون هناك انتعاش في العمالة وإال فلن يكون االقتصاد العالمي
 .سيتعرض التماسك االجتماعي للخطر أيضًا فحسب، بل

والحظت أّن غالبية سكان العالم ال يتمتعون حتى بالحد األدنى من الضمان االجتماعي، مما يفاقم وضع  .٦
لم يكن هناك استثمار آاٍف في الضمان االجتماعي، رغم أن معظم الحكومات تتمتع أضافت أنه و. العمالة

وذآرت أّن . ها أن تلبي احتياجات الضمان االجتماعي في نهاية المطافبموارد مناسبة لوضع برامج من شأن
وأآدت التزام جنوب أفريقيا . العوائق الكبيرة، في رأيها، هي عوائق سياسية وإدارية وليست عوائق مالية
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وفي هذا . بتقديم الضمان االجتماعي على نحو مستدام لشعبها، ودعت إلى إرساء أرضية للحماية االجتماعية
 .٢٠١٢في مؤتمر عام  ُتعتمدمنظمة العمل الدولية بوضع توصية  ألن تقومالصدد، أآدت دعمها 

 )٢٠٠رقم ( ٢٠١٠ ،فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز توصيةاعتماد  Oliphantوالحظت الوزيرة  .٧
قد وظيفته لصالح عامل ف شارت إلى التوصيةوأحاطت االجتماع علمًا بأّن محكمة العمل في جنوب أفريقيا أ

آما تعهدت حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ عدد من . على أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
 .اإليدزو اإلجراءات واسعة النطاق فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

العمال وسلطت الضوء على وضع العمال المنزليين غير المعترف بهم آعمال ورحبت باعتماد اتفاقية  .٨
التي أدمجت هؤالء في أوساط غيرهم من العمال وضمنت تمتعهم بنفس ، )١٨٩رقم ( ٢٠١١المنزليين، 

واختتمت آلمتها باإلعراب عن تقدير جنوب أفريقيا . حقوق العمل األساسية التي يتمتع بها العمال اآلخرون
 ،وقد استفادت أفريقيا آثيرًا من ريادته .لمساهمة المدير العام لمكتب العمل الدولي في العمل الالئق ودعمه له

 .وهي تسعى بخطى ثابتة إلى تقديم مرشح أفريقي خلفًا له

مجموعة أصحاب العمل عن تقدير مجموعته للدور الذي اضطلع به المدير العام في  من رئيسالوأعرب نائب  .٩
أآتوبر / تشرين األول ١٠في  Business Africaوإطالق حملة . تعميم العمل الالئق في برنامج التنمية

من شأنه أن يضمن اتخاذ أفريقيا مكانها الصحيح في مجتمع األعمال العالمي، ليس آعنصر ثانوي بل  ،٢٠١١
وأشار إلى الدور الذي قامت به مجموعة أصحاب العمل في االستجابة لألزمة . آعنصر يمسك بزمام األمور

ويكمن . أّن أفريقيا تشهد تحوًال اقتصاديًا" Lions on the Move"وأظهر تقرير ماآينسي بعنوان . االقتصادية
والحوار . استدامة النمو وتنويع الهيكلية االقتصادية واستحداث فرص العمل للشباب تحقيق التحدي في آيفية

وأشار إلى ضرورة إقامة . بين القطاعين العام والخاص أساسي لخلق بيئة مؤاتية إلنشاء المنشآت وتنميتها
قطاعات األعمال الكبيرة والصغيرة، وأضاف أّن الحصول على التمويل وخدمات تطوير روابط بين 

 .المشاريع والتدريب على تنظيم المشاريع، أمر حاسم لالرتقاء بإنتاجية االقتصاد غير المنظم

يا ما فتئت تشهد أّن أفريق األمين العام للمنظمة اإلقليمية األفريقية التابعة لالتحاد الدولي لنقابات العمال،والحظ  .١٠
أزمات منذ عقود عدة من حيث المناخ والطاقة والمواد الغذائية، وجاءت اآلن األزمة االقتصادية والمالية 

وقد أثرت األزمة بشكل آبير على . وال يزال النزاع مستمرًا في بلدان عديدة. العالمية لتضاف إلى القائمة
في  هائل فكان هناك فقدان. مة غير المنظمة والهشاشةالنساء والشباب في أفريقيا وساهمت في زيادة الس

الوظائف وزيادة في البطالة، نتيجة إغالق المؤسسات وإلغاء االستثمار الذي هي في أمس الحاجة إليه، وآل 
ودعا القادة إلى استخدام الموارد الطبيعية والبشرية الوافرة لصالح الشعب . هذه األمور أثرت سلبًا على العمال

ومن شأن مثل . في أفريقيا والتصنيع آما أّيد إطارًا سياسيًا جديدًا مصممًا لتسهيل التحول الهيكلي. قياألفري
هذه السياسات أن تحقق إدماجًا اجتماعيًا حقيقيًا وتطوير إنتاج ذي قيمة مضافة، ال االآتفاء بالتجارة بالموارد 

وستكون نقابات  .نظمة العمل الدولية في هذا الشأنوتتجلى هنا الحاجة إلى المساعدة التي تقدمها م. الطبيعية
وأشار، على وجه التحديد، إلى ضرورة استعراض البرامج القطرية . طًا في هذه العمليةالعمال شريكًا نش

 .للعمل الالئق لتلبية أولويات العمال ونقاباتهم

، رئيس مجلس اإلدارة، المشارآين على ما قدموه من دعم خالل انتخابه رئيسًا Greg Vinesوشكر السيد  .١١
أحرزت تقدمًا يعتد به، آما اتضح من األهمية  أفريقيا وقال إن. ٢٠١١يونيه / لمجلس اإلدارة في حزيران

في المائة  ٥٫٦من المتوقع أن يبلغ النمو  ذآر أنهو. االقتصادية والسياسية التي اآتسبتها على الساحة العالمية
غير أنه من الضروري أن يكون . ٢٠١٢في المائة عام  ٦٫٥في أفريقيا جنوب الصحراء، على أن يصل إلى 

القارة، ومهدت الطريق أمام  فيواألحداث التي شهدها شمال أفريقيا فتحت آماًال جديدة . هذا النمو متينًا وشامًال
اث آانت بمثابة تذآير بأّن مجتمعًا ينمو من دون إدراج جميع أّن األحد Vinesالسيد  رأىو. بقية بلدان العالم

آما الحظ الدور الذي قامت . شرائح السكان فيه أو يحد من الحريات األساسية، هو مجتمع محكوم عليه بالفشل
األزمة به منظمة العمل الدولية في إقليم أفريقيا، بتقديم اإلرشاد السياسي لمواجهة العديد من التحديات، بما فيها 

المالية واالقتصادية، من خالل اعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة 
وفي هذه األوقات الصعبة، يحتاج العالم عمومًا وأفريقيا خصوصًا إلى . عادلة والميثاق العالمي لفرص العمل

ا االجتماع فرصة أساسية لالستفاضة في تحديد وقد أتاح هذ. منظمة العمل الدولية أآثر من أي وقت مضى
 . اإلنمائيةالسياسة  وأولويات برنامج

إلى أن التحدي الرئيسي الذي  لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقيوأشار رئيس مكتب  .١٢
توليد فرص عمل  تواجهه القارة األفريقية يتمثل في تحقيق النمو االقتصادي والتوصل في الوقت عينه إلى

ودعا الحكومات وأصحاب . ويشكل النمو الذي ال تواآبه زيادة في فرص العمل تحديًا هائًال. للشباب والنساء
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وخطة  إعالن واغادوغو أن وأآد من جديد على. العمل والعمال إلى التحاور، سعيًا إلى رفع هذه التحديات
ه القارة األفريقية لرفع التحديات التي تواجهها في مجال نموذج ناجع يمكن أن تتبع) ٢٠٠٤(العمل المرافقة له 

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، خالل مؤتمر القمة الذي عقد في مالبو عام  قال إنو. توليد العمالة
بيد أن تنفيذ خطة العمل يتطلب بناء . واغادوغووخطة عمل إعالن التأآيد على التزامهم ب أعادوا ،٢٠١١

وأبلغ رئيس المكتب . ومن الضروري وضع العمالة في صميم سياسات التنمية الوطنية آافة. الزمةالقدرات ال
تقارير بشأن  ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦الحاضرين في االجتماع بأّن الدول األعضاء قدمت في آل من عام 

ورأى أن الوقت . لةالدول األعضاء األفريقية بمكافحة البطا التزاممدى  ُيظهر ذلك وقال إن. تنفيذ خطة العمل
مناسب لوضع إطار تعاون شامل بين االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية 

تعديل دستور منظمة العمل الدولية  على تصديقالآما ذّآر الدول األعضاء بأهمية . تماشيًا مع إعالن باريس
 . وى داخل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، بما يتيح ألفريقيا أن تحظى بصوت أق١٩٨٦لعام 

وأعرب المدير العام لمكتب العمل الدولي، السيد خوان سومافيا، في آلمته االفتتاحية، عن تقديره لما حققته  .١٣
ُيظهر أنه من الممكن بناء  هذا البلد قال إنو. حقبة الفصل العنصريجنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد 

آما عّبر عن سروره لحصول . اليقينزمن يتسم بانعدام ديمقراطية متعددة األعراق ومتعددة الثقافات في 
، على جائزة نوبل للسالم، ورأى في ذلك خير شهادة على Sirleaf Ellen Johnsonرئيسة ليبيريا، السيدة 
على ما تظهره القارة األفريقية من ثقة وما تسخره من طاقات  وأثنى المدير العام. مثابرة المرأة األفريقية

من خالل تحقيق نمو اقتصادي  الصمودإّن أفريقيا أظهرت قدرتها على  وقال .وعزم والتزام بالهيكل الثالثي
 . مثير لإلعجاب

اٍم في أشكال العمل جز متنوبع نجازات في فترة تتسم بعدم اليقينأفلحت في تحقيق هذه اإل أفريقيا وتابع قائًال إن .١٤
وعدم المساواة بين  تفاع مستويات البطالة بين الشبابوار الالئق وتفاقم أوجه انعدام المساواة واستمرار الفقر

ونموذج النمو العالمي الحالي لم يخدم . وعلى الرغم من ذلك شهدت أفريقيا عددًا من النجاحات. الجنسين
قع، إذ أنه لم ُيفٍض إلى توليد أعداد آافية من الوظائف المنتجة مصلحة أفريقيا، وال مصلحة العالم في الوا

. هذا النمو غير عادل وغير متوازن وغير مستدام قال إنو. والمنظمة والالئقة، وال إلى التخفيف من حدة الفقر
 . وتتجلى بذلك الحاجة إلى تغيير المسار نحو توليد العمالة والنمو الشامل

السّباق في  آان ،٢٠٠٤عام في  ائي لرؤساء الدول والحكومات في واغادوغواالستثن أضاف أن المؤتمرو .١٥
ولو اتخذت الخطوات التي دعا . الدعوة إلى نمط نمو أآثر توازنًا، يقوم على مبدأ توفير العمل الالئق للجميع

بت المجتمع في الوقت المناسب، لكانت جّن البعد االجتماعي للعولمةإليها تقرير منظمة العمل الدولية بشأن 
لذلك جاء االنتعاش متعثرًا، واالنتعاش ليس انتعاشًا فعليًا إن لم . العالمي األزمة التي يواجهها في الوقت الراهن

 . يقترن بفرص عمل

فالشريك . تحولت إلى أزمة ديون سيادية تنذر بالمزيد من الرآود في العالم المتقدم األزمة المالية قال إنو .١٦
ينجم عنها قلق وغضب في أجزاء عدة من  منطقة اليورو، يواجه أزمة آبيرة يقيا، أيالتجاري الرئيسي ألفر

وشكر . وسيتناول قادة مجموعة العشرين هذه المسائل في اجتماعهم المقبل المزمع عقده في فرنسا. العالم
االجتماع  على مشارآتها الفعالة في Oliphantعلى حسن قيادته، وهنأ الوزيرة  Zumaالمدير العام الرئيس 

 . الذي عقد في باريس ،األخير لوزراء عمل مجموعة العشرين

معالجتها، إذ أن من شأنها اإلسهام في التخفيف من وطأة األزمة  يتعينوحدد المدير العام ست مسائل رئيسية  .١٧
رآًا من النمو المولد للوظائف؛ تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها مح ةفّعال أنماط: الحالية، وهي

لتوليد العمالة؛ االستثمار في المنشآت اإلنتاجية في االقتصاد الحقيقي؛ احترام معايير العمل الدولية وتطبيقها؛ 
 حماية إرساء أرضيةوضع سياسات وبرامج لحماية األشخاص األآثر استضعافًا واألآثر فقرًا من خالل 

واقترح المدير العام، في هذا الصدد، إمكانية . لمية؛ تعزيز العمالة الالئقة للشباب بوصفها أولوية عااجتماعية
واختتم قائًال إّن . تحويل الدورة المقبلة من مؤتمر العمل الدولي إلى مؤتمر قمة يرآز على عمالة الشباب
وتجعل هذه القيم . سياسات منظمة العمل الدولية ساهمت في تخفيف التوترات وزيادة اإلنصاف وتعزيز األمن

وأشاد المدير العام بشكل خاص بالسيد . مة العمل الدولية تقف في الجهة الصائبة من التاريخوالسياسات منظ
Nelson Mandela واختتم موجهًا التحية للقارة األفريقية التي يكّن لها آل . الذي ألهم بفكره العدالة االجتماعية

 . محبة واحترام والذي أضحى أهلها جزءًا من عائلته الدولية الواسعة
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 ، Jacob Gedleyihlekisa Zumaالسيد  خطاب معالي 
  رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 

مسائل حاسمة بالنسبة  االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشرأشار الرئيس إلى أّن المسائل التي يناقشها  .١٨
للبيئة السائدة وهي تشّكل آذلك مواضيع مهمة وصائبة نظرًا . القتصادات القارة األفريقية والمجتمع الدولي

 . ويشكل العمل الالئق في جنوب أفريقيا أولوية وطنية أساسية. هذا االجتماع فيهاالتي ينعقد 

لكن على . ، نظرًا لتاريخ القارةضربًا من األوهامي فكرة العمل الالئق في أفريقيا أّن البعض قد يرى ف اعتبرو .١٩
ال ُيهمل العمال بل يضمن ، طريقًا جديدًا نحو التنميةأفريقيا أن تعمل جاهدة للتخلص من إرثها المؤلم وتمهد 

وقد انتزع عمال جنوب أفريقيا، من خالل مشارآتهم في تحرير بلدهم، حق إدراج . المحافظة على حقوقهم
 . حقوق العمال في الدستور

. توليد وظائف الئقة للبلد تتضافر في جنوب أفريقيا سعيًا إلى تحقيق نمو شامل يتيح أضاف قائًال إن الجهودو .٢٠
وتواجه . االقتصادي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية التباطؤعن  ناجمةوتتسم البيئة السائدة بصعوبات 

وقلة القدرات والخبرات وانخفاض  الماهرةأفريقيا آذلك الكثير من التحديات الداخلية آهجرة اليد العاملة 
في العالم،  العاملين حصة الفقراءوازدادت في العقدين األخيرين . مستوى األنشطة الصناعية وتفشي الفقر

برنامج األمم ، الصادر عن ٢٠١٠لعام وقد أشار التقرير عن التنمية في العالم . الذين يعيشون في أفريقيا
 . الفقر حدة مليون وظيفة منتجة للتخفيف من ١٠٠إلى ضرورة توليد  المتحدة اإلنمائي،

وتتمثل أفضل أداة يمكن أن تستخدمها جنوب أفريقيا في . سيتطلب سياسة منسقةتعزيز العمل الالئق قال إن و .٢١
وقد حددت جنوب أفريقيا هدفًا في . معالجة مشاآلها، آالبطالة والفقر وعدم المساواة، في تحقيق العمل الالئق

ن بلوغ هذا الهدف، سيتعين ولكي تتمكن م. ٢٠٢٠ماليين وظيفة بحلول عام  ٥هذا المجال يقضي بتوليد 
العمل الالئق على  استحداثسياسة تجارية وصناعية تهدف إلى  :عليها إرساء عدد من العناصر، بما فيها

آفالة مواآبة  ؛نطاق واسع؛ تعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية المنشآت والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة
وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد . على الشراء على المستوى المحلياالعتماد  ؛البلد للتطورات التكنولوجية

 . ٢٠١١ديسمبر / وائح تفضيلية جديدة بشأن المشتريات، ستدخل حيز التنفيذ في آانون األوللجنوب أفريقيا 

 وال يمكن للنمو. وتواجه أغلبية البلدان األفريقية تحديات مشابهة، ولو آان هناك تفاوت في درجات المشاآل .٢٢
تشمل  االقتصادي وحده تمكين سكان القارة األفريقية وتوليد الوظائف، بل ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية

توفير الدعم للقطاع غير المنظم لمواآبة االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم وتنمية 
سيكون من الضروري آذلك خلق بيئة داعمة من و. المهارات والترآيز على توليد العمالة والحماية االجتماعية

 . خالل تنمية البنية التحتية، بما في ذلك النقل البري والنقل بواسطة القطارات

 جادمإومن بين البرامج المحتملة . من الضروري أن يقترن هذا الجهد ببرامج مكثفة للتعاون اإلقليميقال إن و .٢٣
بلدًا  ٢٦في سوق مشترآة تشمل  أفريقيا لشرق وجنوب المشترآةالسوق و الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

ويتحتم على الحكومات أن . مليار دوالر أمريكي ٦٢٤ًا يصل إلى إجمالي ًامحلي ًاناتجمليون نسمة و ٦٠٠و
تضطلع بدور رئيسي بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين لالنتقال من الحوار إلى الشراآات في مجال توليد 

وفي هذا . ُيطلب من الوآاالت الدولية القوية أن توفر اإلرشاد والدعم التقني في هذا المجالو. الوظائف
جنوب أفريقيا منظمة العمل الدولية لكونها شريكًا قويًا للنهوض ببرنامج العمل  جمهورية اإلطار، شكر رئيس

العمل جنبًا إلى ، قائًال إن ديدةوختم بالتشديد على ضرورة أن تجد البلدان األفريقية أساليب تعاون ج. الالئق
 .شرطًا مسبقًا إذا ما أريد للحكومات األفريقية توليد وظائف الئقةيشكل جنب 

  تحية تقدير إلى المدير العام

ذّآرت رئيسة المؤتمر المشارآين في االجتماع بأّن المدير العام لمكتب العمل الدولي، السيد خوان سومافيا،  .٢٤
ودعت الحاضرين إلى ضم صوتهم لصوتها . ٢٠١٢سبتمبر / أيلول ٣٠ الدولي فيالعمل أعلن مغادرته مكتب 

 .لتأدية تحية تقدير إلى شخصية فذة عن حق

عم الصديق ألفريقيا ورجًال وقال الناطق باسم أصحاب العمل إّن المدير العام لمكتب العمل الدولي آان ِن .٢٥
والحدث . معلمًا بارزًاال يزال اعي للعولمة التقرير بشأن البعد االجتم أضاف أنو. صاحب مبادرة ورؤية

األول الذي شارك فيه بصفته مديرًا عامًا آان خالل انعقاد لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد 
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لمدير العام إلى منظمة مجموعة أصحاب العمل للدعم الذي قدمه ا عن امتنان وأعرب. قي في ناميبيااإلفري
وفي ظل ). Business Africa(يقيا، التي تدعى اآلن باسم قطاع األعمال في أفريقيا عموم أفر أصحاب عمل

قيادته، اتخذ الحوار االجتماعي طابعًا مؤسسيًا في بلدان عديدة، وأنشئ مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب 
لة والحد آما اضطلع المدير العام بدور أساسي في وضع العما. العمل في مرآز التدريب الدولي في تورينو
وتمّكن من جعل المنظمة قادرة على المساهمة في السياسات . من الفقر في صميم سياسات االقتصاد الكلي

 .الدولية

وأشاد الناطق باسم العمال بالمدير العام باعتباره أول شخص متحدر من نصف الكرة الجنوبي يترأس  .٢٦
ة مفهوم برنامج العمل الالئق ووضع مسائل آما أثنى على ما قام به المدير العام من حيث صياغ. المنظمة

وفي إطار قيادته، اعتمدت المنظمة اإلعالن بشأن العدالة . العمالة والعمل في صميم النقاش اإلنمائي العالمي
بشأن فيروس نقص  ٢٠٠والتوصية رقم  ،٢٠٠٦واتفاقية العمل البحري،  ،االجتماعية من أجل عولمة عادلة

آما اعتمدت الميثاق ). ١٨٩رقم ( ٢٠١١، واتفاقية العمال المنزليين ،في مكان العملاإليدز والمناعة البشرية 
وسوف تندرج أرضية . العالمي لفرص العمل ونهضت بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل على نحو ثابت

الديمقراطية  لقد ساهم السيد سومافيا في. الحماية االجتماعية وعمالة الشباب في جدول أعمال المؤتمر القادم
إصراره على أن تنظر أما . والسالم والسياسة االجتماعية في شيلي وعلى الصعيد الدولي على حد سواء

آما سّلم المدير . كان ملهمًافالحكومات والمنظمات الدولية في أثر سياسات التكيف االقتصادي على حياة الناس 
المدير العام على آل ما فعله من أجل تحسين ظروف ثم شكر . العام بمساهمة المرأة األفريقية في التنمية

 .معيشة وعمل العمال في أفريقيا وفي آافة أرجاء العالم

يلقي تحية تقدير إلى السيد سومافيا على األرض  أنوقال الناطق باسم مجموعة الحكومات إنه لشرف له  .٢٧
تسترشد بها في الخطوات التي تتخذها من لقد أشاع المدير العام قيمًا من شأن األمم في أفريقيا أن . األفريقية

لقد جرى تعيين المدير العام في . وسوف تقوم بلدان عديدة بتكريس هذه القيم بعد رحيله. أجل مستقبل أفضل
وقد . وتدفع بالقيم اإلنسانية إلى المرتبة الثانية التي يتعين اتخاذهاوقت آانت تملي فيه األسواق اإلجراءات 

الشجاعة في إقامة نقاش وضَع القيم االجتماعية في صميم التنمية، وتمكين إقامة حوار بين تحلى المدير العام ب
آما دق ناقوس الخطر وأشار إلى مواطن العجز في اإلدارة العالمية . الحكومات والعمال وأصحاب العمل

ام شكرًا حارًا، وشكر المدير الع. األزمة االقتصادية اندالع وتنامي التباين االجتماعي، التي ساهمت في
 .لغات متداولة في أفريقياعدة بالنيابة عن مجموعة الحكومات، ب

للعدالة االجتماعية  تحقيقًا وأشادت الرئيسة بالمشوار الطويل الذي قطعه المدير العام، يدفعه الشغل الشاغل .٢٨
مي ليصبح سفيرًا لدى والمسار المهني للمدير العام مثير لإلعجاب، فقد انتقل من الوسط األآادي. وعالم أفضل
ومن بين اإلنجازات الكبرى التي حققها بصفته مديرًا عامًا، يمكن ذآر صياغة مفهوم العمل . األمم المتحدة

على المستوى العالمي آجزء من برنامج التنمية؛ والجهود التي بذلها اآلن الالئق، وهو مفهوم أصبح معترفًا به 
على رأس البرنامج السياسي؛ واإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل وضع أرضية الحماية االجتماعية 

رؤية والمدير العام صاحب . ٢٠٠٩والميثاق العالمي لفرص العمل،  ،٢٠٠٨من أجل عولمة عادلة، 
 .عالي الثقافة وسياسي آبير وصديق للقارة األفريقية جلعن الحرية ور استشرافية ومدافع

جميع اإلنجازات آنفة الذآر  ّنإوقال . ا الجو المتواضع والمؤثر في آٍن معًاوشكر المدير العام الحضور لبث هذ .٢٩
. الهيكل الثالثي وبدعٍم من الموظفين في منظمة العمل الدولية روحلم تتحقق إال بتضافر الجهود، في 

شارحًا لماذا تحتل أفريقيا مكانة مهمة في نفسه، ال تزال سارية المفعول  ١٩٩٩عام  والعبارات التي تفّوه بها
 .وهو ال يزال يشعر بالتزام إزاء هذه القارة

   مناقشة تقرير المدير العام
تمكين شعوب  "قدّم المدير اإلقليمي لمكتب العمل الدولي في أفريقيا التقرير الذي أعده المدير العام بعنوان  .٣٠

في  ، المعتمد٢٠١٥- ٢٠٠٧برنامج العمل الالئق في أفريقيا للفترة وأشار إلى أّن ". بتوفير العمل الالئق أفريقيا
مجاًال بالنسبة إلى  ١٧وحدد . ملموسواستباقي و برنامج ثالثي طموح ،٢٠٠٧أبريل  /أديس أبابا في نيسان
تحقيق هذه األهداف السياسية، آما  إلى سعيًابتقييم اإلنجازات  قام التقرير ل إن هذاوقا. التدخالت السياسية

 .تطّلع إلى األمام بشأن آيفية تسريع وتيرة تنفيذها

غير أّن االنتفاضات التي شهدتها مؤخرًا تونس ومصر وليبيا . أفريقيا قارة الفرص االقتصادية إنوقال  .٣١
ألفريقية فرص اجتماعية أشارت إلى االنعكاسات السياسية واالجتماعية المحتملة في حال لم يتوفر للشعوب ا
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فرص لقد شهدت أفريقيا نموًا سريعًا، إال أّن ذلك لم يترَجم إلى . لتحقيق ما تتوق إليه من حيث العمل الالئق
وقبل حدوث األزمة المالية، ساد لدى البعض اعتقاد مفاده أّن إلغاء الضوابط . للجميع الئق عمالة منتجة وعمل

أّن  اآلن غير أنه أصبح من الواضح. ة من شأنها أن توفر االزدهار للجميعسيطلق العنان للنمو، وأّن العولم
مسؤولة عن النمو االقتصادي آانت القطاعات الوالقطاعات . النمو الذي شهدته القارة آان مدفوعًا من الخارج

فرص العمالة المنتجة والعمل الالئق في عملية النمو المدفوعة من الخارج  إدماجو. المعنية باستخراج الموارد
 .ال يزال يشكل تحديًا

وقد ُأحرز تقدم . هدفًا ١٧وقّيم التقرير األداء إزاء تحقيق أهداف برنامج العمل الالئق في أفريقيا، البالغ عددها  .٣٢
بلدًا  ٢٢مج القطرية للعمل الالئق، إلى جانب بلدًا ينفذ البرا ٣١وحتى اليوم، هناك . ٢٠٠٧منذ عام يعتد به 

بلدًا أحرز تقدمًا في إدماج العمل  ٤٨وهناك أآثر من . يقوم بصياغة المرحلة األولى أو الثانية من هذه البرامج
آما أطلق الشرآاء االجتماعيون استجابة ثالثية وجماعية فعالة . الالئق في استراتيجيات التنمية الوطنية

ة المالية واالقتصادية، على أساس االستنتاجات التي تم التوصل إليها في عدد من األحداث للتصدي لألزم
على االتفاقيات األساسية  شاملولحظ التقرير التقدم المهم المحرز إزاء التصديق ال. المهمة التي شهدتها القارة

تقدمًا إزاء القضاء على أسوأ  وفي مجال عمل األطفال، سيكون حوالي ثلثي الدول األعضاء قد أحرز. الثماني
بلدًا في أفريقيا تقدمًا في اعتماد  ٣٠وحقق أآثر من . ٢٠١٥أشكال عمل األطفال في أفريقيا بحلول عام 

 .وهذه النتائج تبعث على التفاؤل. سياسات وبرامج عززت أرضية الحماية االجتماعية

لالئق، من قبيل االقتصاد غير المنظم وفيروس ال أّنه ال تزال هناك بعض التحديات المطروحة أمام العمل اإ .٣٣
وأآد حجم التحدي أّنه من الضروري زيادة الجهود . اإليدز وحماية العمال المهاجرينونقص المناعة البشرية 

 يرآز ،إطار عمل لتمكين أفريقيا: يشمل ما يليواقترح التقرير نهجًا متكامًال . لتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج
ذ معايير العمل الدولية المصدق عليها؛ استحداث فرص عمل للشباب؛ تمكين المرأة اقتصاديًا على تسريع تنفي

والمساواة بين الجنسين باعتبار ذلك أهدافًا إنمائية أساسية؛ إرساء أرضية الحماية االجتماعية لجميع النساء 
، العمل وعالمة واإليدز والرجال؛ تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري

؛ تعزيز العمل الالئق في التنمية الريفية؛ استحداث الوظائف الخضراء آاستراتيجية )٢٠٠رقم ( ٢٠١٠
إنمائية؛ تطوير االقتصاد االجتماعي؛ وضع نظام سليم وحسن التنظيم لألجور ولسياسات الدخل؛ إقامة 

 .وار االجتماعي الثالثيعالقات عمل سليمة آشرط مسبق للعمل الالئق من خالل الح

وأعرب الناطق باسم أصحاب العمل عن تقديره لألساس التجريبي السليم الذي يقوم عليه التقرير، والذي سّلط  .٣٤
الضوء على التقدم المحرز، وال سيما على األداء الجيد على مستوى االقتصاد الكلي آنتيجة للسياسات المالئمة 

وبرزت الحاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ . و الذي يقوده القطاع الخاصواإلصالحات الموجهة نحو السوق والنم
أفريقيا أن تتصدى لتحديات  يتعين علىو. برنامج العمل الالئق الستدامة هذا الزخم في السنوات القادمة

اث وعلى االجتماع أن يلحظ األحد. أهلهاالعولمة وأثر األزمة االقتصادية والتطلعات المتنامية وما يصبو إليه 
التي تدور في شمال أفريقيا، والتي أظهرت أّن الشعب ال ينبغي أن يكون في صميم التنمية فحسب، بل ينبغي 

الذي تناول الحاجة إلى إطار  ،وسّلط الضوء على القسم الوارد في التقرير. أن يكون في صميم التغيير آذلك
ومن شأن مثل هذا اإلطار . ئق من جهة أخرىيضمن االتساق بين النمو من جهة، والعمالة المنتجة والعمل الال

المنشآت ومبادرات تنظيم المشاريع، وهو أمٌر سيفضي بدوره إلى استحداث فرص  خلقأن يشجع ويسّهل 
 .عناصر أساسية ١٠آما أشار إلى أّن األساس لمثل هذا اإلطار يستند إلى . عملال

عوامل خارجية ولم يساهم ب مرتبطًاظل غير مستدام و والحظ الناطق باسم العمال أّن النمو شهد زيادة، غير أنه .٣٥
وآان ال بد للدول . جمالياإلالناتج المحلي آما تراجعت حصة األجور في . في خفض البطالة وانعدام المساواة

ترآز على سياسات  ؛عمالة آاملة ومنتجة ومختارة بحرية تحقيق إلىتسعى : أن تقوم بما يلي من األعضاء
لتي تضع العمالة في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية؛ توفر خدمات عامة ذات االقتصاد الكلي ا

نوعية جيدة؛ تعطي األولوية ألرضية الحماية االجتماعية؛ تضع حدًا للتمييز؛ تعطي األولوية للتنمية الريفية 
صناعي؛ تخلق بيئة ؛ تعزز السياسات الصناعية وتقيم روابط بين القطاعين الزراعي والزراعيينوالعمال ال

مؤاتية لتطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي؛ تضع معايير العمل الدولية في صميم نموذج إنمائي جديد؛ 
تسهل االنتقال من السمة غير المنظمة إلى السمة المنظمة؛ تضمن مشارآة الشرآاء االجتماعيين من خالل 

التي تستهدف الشباب؛ تنفذ االتفاقيات األساسية تنفيذًا الحوار االجتماعي بشأن سياسات العمالة، بما فيها تلك 
 .آامًال وتَعزز االتفاقيات ذات األولوية وغيرها من االتفاقيات األساسية للتنمية المستدامة

الجزائر إلى أّن أفريقيا آانت تعيش أصًال وضعًا  في والضمان االجتماعي تشغيلوأشار وزير العمل وال .٣٦
واليوم، لم يعد النظام المالي الدولي هو وحده مهدد باإلفالس، . متأزمًا قبل حدوث األزمة االقتصادية العالمية

ووفرت الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا خريطة الطريق لتسريع . بل يحدق الخطر آذلك بدول برمتها
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لقد أحرزت الجزائر تقدمًا يعتد به في . ذ التنمية، وينبغي إدماج برنامج العمل الالئق في هذا اإلطاروتيرة تنفي
آما . في المائة من السكان اآلن بتغطية الضمان االجتماعي ٩٠على سبيل المثال، يتمتع ف. تنفيذ البرنامج

في المائة عام  ٣٠بطالة من الفي نسبة  إلى تراجع وأدت التدابير المتخذة. أنشئت آلية للنهوض بعمالة الشباب
وتم االتفاق على هذه السياسات والبرامج من خالل الحوار االجتماعي . ٢٠١٠في المائة عام  ١٠إلى  ١٩٩٠
دستور منظمة العمل الدولية، بما يتيح ألفريقيا على  ١٩٨٦عام وينبغي للبلدان أن تصدق على تعديل . الثالثي

 .  أن تحظى بصوت أقوى

فقد تم . العمل الالئق برنامجالتقدم الذي أحرزه بلدها في تنفيذ  طت وزيرة العمل والعمالة في تنزانيا علىوسل .٣٧
واُتخذ آذلك عدد . ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة من الفقر حدإدراج العمل الالئق في االستراتيجية الوطنية للنمو وال

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للمشروع . ألساسيةمن المبادرات الهادفة إلى االستثمار في الحماية االجتماعية ا
المشترك بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل األمريكية المتعلق بتحسين االمتثال لقانون العمل، والذي 

آما أشارت إلى شراآة أقيمت مع الحكومة البرازيلية لدعم خطة العمل . ساهم في بناء قدرات مفتشي العمل
باألشخاص تنزانيا قانونًا يتعلق بمكافحة االتجار  قد اعتمدتو. على عمل األطفال الوطنية بشأن القضاء

 /، واتخذت تدابير ترمي إلى معالجة أزمة فيروس نقص المناعة البشريةبالبشر يحظر االتجار )٢٠٠٨(
ق في أفريقيا العمل الالئ برنامجبيد أن إحراز التقدم في تنفيذ . اإليدز من خالل إجراءات تطبق في مكان العمل
 . منظمة العمل الدولية من دعمال استمرارسيتطلب تعاونًا قويًا على المستوى اإلقليمي و

 برنامجولفت المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن التقرير وّفر صورة عامة عن النجاحات في تنفيذ  .٣٨
وأشار إلى أّن . البرنامجتيرة تنفيذ العمل الالئق وعرض عددًا من خيارات السياسات التي من شأنها تسريع و

وهنأ المدير العام لمنظمة العمل . للنهوض بالعمالة ًاجدول أعمال خاص بدورها منظمة العمل العربية حددت
العمل الالئق وعّبر عن  برنامجيمكن أن تدعم تنفيذ  لشخصياتالعربية منظمة العمل الدولية على حشدها 

 . اهتمامه بتعزيز الشراآة مع منظمة العمل الدولية

ونّوه مندوب حكومي من موزامبيق بالدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية في مجال تشجيع تنمية روح  .٣٩
 إن وقال. عمل األطفال وتعزيز معايير العملمكافحة المبادرة لدى المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين و

نقطة مرجعية في صياغة التشريعات الوطنية واعتماد مجموعة واسعة من اللوائح  آانت الدوليةالعمل معايير 
وتحتل مسألتا توفير الدعم للتنمية الريفية . والسالمة والصحة المهنيتينوالعمل البحري المتعلقة بتفتيش العمل 

وُتبذل جهود . لصدارة على جدول األعمال الوطنيا ، مرآزوالشبابوالمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة 
تقدم في مجال تعزيز الحوار االجتماعي الثالثي  أحرزآما . الحماية االجتماعيةنطاق ترمي إلى توسيع 

 . المنسجمةصناعية العالقات الو

 ،٢٠١١بأن حكومته وّقعت برنامجها القطري للعمل الالئق في أوائل عام  بوتسواناوأفاد مندوب حكومي من  .٤٠
من البرامج  وُينفذ في الوقت الراهن عدٌد. لتنمية الوطنيةاخطيط تالعمل الالئق في  إدماجوأحرزت تقدمًا في 

الرامية إلى معالجة البطالة بين الشباب وتعزيز روح المبادرة لدى المرأة وردم هوة المهارات عبر اعتماد 
هي في طور النظر  بوتسوانا وإنمعلومات سوق العمل تم تعزيز نظام وقال إنه . استراتيجية للموارد البشرية

اتفاقية تفتيش على تصديق الوتجري آذلك مشاورات للنظر في . الحماية االجتماعيةنطاق في آيفية توسيع 
 . )٨١ رقم( ١٩٤٧العمل، 

لكن العديد من . المحرز ورّحب مندوب حكومي من آوت ديفوار بالتقرير واستعراض منتصف المدة للتقدم .٤١
ببرامج قطرية للعمل الالئق، واالقتصاد غير المنّظم  تمامًا لتحديات ال تزال ماثلة، بما في ذلك تغطية البلدانا

ويتطلب رفع هذه التحديات حشد المزيد من الموارد وتعزيز . والحاجة إلى البيانات ووضع العمال المهاجرين
 . الشراآات

. إلى وضع عمالة الشباب على رأس سلم األولويات ووافق مندوب حكومي من جنوب أفريقيا على الحاجة .٤٢
وموضوع عمالة الشباب آان من بين المواضيع التي شدد عليها وزراء عمل مجموعة العشرين في اجتماعهم 

وأعرب المندوب عن قلقه إزاء نقص . األخير في باريس، وينبغي أن يكون أيضًا من أولويات القارة األفريقية
اإليدز في مكان العمل، وأشار إلى / ات الثالثية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشريةالتقدم في مجال السياس

ووافق على أن الوقت قد حان لكي . ٢٠٠ رقم قرار اتخذته محكمة في جنوب أفريقيا، استندت فيه إلى التوصية
 . يتولى شخص أفريقي رئاسة مكتب العمل الدولي
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ه اتخذت إجراءات لتعزيز العمالة، من بينها حظر تصدير الخشب حكومت ّنإوقال مندوب حكومي من غابون  .٤٣
أن تساهم القيمة المضافة لهذه الصادرات المهمة في خفض البطالة بين شباب ، على أمل المجّهزغير 

 . التغطيةنطاق آما اُتخذ عدد من الخطوات الهادفة إلى تحسين الحماية االجتماعية وتوسيع . األرياف

والرفاه االجتماعي في جمهورية ناميبيا أن الحكومة وقّعت برنامجها القطري للعمل الالئق  وأفاد وزير العمل .٤٤
، مستكملة بموجبه األولويات السابقة في مجاالت تعزيز العمالة والحماية ٢٠١٠يونيه  /في حزيران

الث فرصة عمل على مدى ث ١٠٤٠٠٠واعتمد برنامج جديد الستحداث . االجتماعية والحوار االجتماعي
أنشئت مؤسسة وطنية لتقوية نظام التدريب وبالنسبة إلى المدى األطول، . البنية التحتية سنوات، أوًال من خالل

 إنشاءوجرى مؤخرًا سن تشريع تضمن . سنة لتنمية الموارد البشرية ١٥المهني، ويجري إعداد خطة من 
هم نحو ما يالئمهم من شواغر العمل نظام متكامل للمعلومات عن فرص العمل لتسجيل طالبي العمل وتوجيه

وشملت الحماية االجتماعية نظامًا لمنح الشيخوخة والعجز للجميع، ولجنة للضمان . وفرص التعليم والتدريب
والخطط قيد اإلعداد بهدف إنشاء صندوق وطني . االجتماعي تمنح إعانات األمومة والمرض والوفاة

ويجري تنفيذ برامج آبرى لتشجيع . الضمان االجتماعيللمعاشات وإعانة طبية وطنية برعاية لجنة 
بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في عالم  ٢٠٠الممارسات الوطنية المتماشية مع التوصية رقم 

العمل، سعيًا إلى تحقيق األهداف المقررة بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال والعمل على جعل 
  ).١٨٩رقم ( ٢٠١١، لعمال المنزليينالوطنية متمشية مع اتفاقية القوانين والممارسات ا

وشّكل ذلك . ٢٠٠٧عت أول برنامج قطري للعمل الالئق عام وق تهوأبلغ مندوب حكومي من زامبيا أن حكوم .٤٥
اإليدز وتحسين معلومات سوق العمل  /فيروس نقص المناعة البشرية ، منها مسألةمحرآًا للتقدم في مجاالت

. وأنشئ عدد من اللجان الثالثية، بما فيها مجلس العمل االستشاري الثالثي. واالستثمار في الحماية االجتماعية
البرنامج مع  اتساقومن بين التحديات التي تعترض تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق، نقص الموارد وعدم 

يسترشد بها من شأن إجراء استعراض ثالثي للدروس المستخلصة أن يشكل قاعدة و. خطط التنمية الوطنية
 . برنامج القطري الثاني للعمل الالئقال

في توفير الدعم للباحثين عن  التوظيفمصر الضوء على نجاح مكاتب العمل ومن وسلط مندوب حكومي  .٤٦
وصّدقت الحكومة على . الخاصة مشاريعهمتأسيس  ىآما ساعدت هذه المكاتب على تشجيع الشباب عل. عمل
آما تبذل الحكومة جهودًا لتحديث . العمل قانوناتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وطبقتها في  ٦٣

 . المجلس الثالثي

وآشف النقاب . وطنيةالبرامج الالعمل الالئق من خالل  برنامجن حكومته تنفذ إوقال مندوب حكومي من مالي  .٤٧
اتفاقات المفاوضة الجماعية الجديدة والمحدثة، في القطاع العام والقطاع المصرفي على عن توقيع عدد من 

واعتمدت مالي آذلك خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ووضعت خطة . سبيل المثال
 .نطاقها ترمي إلى تعزيز تغطية الحماية االجتماعية وتوسيع

إلى أن  الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهورية لشؤون االجتماعية فيالعمل واالدولة لشؤون وأشار وزير  .٤٨
ووضعت الحكومة على . ٢٠١٢-٢٠٠٩لفترة لحكومته تنّفذ المرحلة الثانية من البرنامج القطري للعمل الالئق 

ذا وأفاد الوزير عن البرامج والسياسات المتبعة في ه. رأس أولوياتها التعليم آوسيلة لردم هوة المهارات
في  ١٩، بدًال من ٢٠١٠عام  في المائة ٩٢الصدد، ولفت إلى أن االلتحاق بالتعليم االبتدائي قد ارتفع إلى نسبة 

لتوسيع  الجهودبذل ـُآما ت. ويتم الترآيز في التعليم العالي على مجالي الهندسة والعلوم. ١٩٩١عام المائة 
 . الحماية االجتماعية بهدف التخفيف من الفقرنطاق 

عا ممثل االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الشرآاء االجتماعيين إلى تعزيز مؤسسات الحوار ود .٤٩
االجتماعي ودعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة العمال في القطاع غير المنظم على االستفادة من الحماية 

ومن . الشباب والنساءوينبغي تضمين برامج النهوض بالعمالة جهودًا خاصة ترّآز على . االجتماعية
العمال وأدان الوزير ما تعرض له . الضروري آذلك حماية العمال المهاجرين ومعالجة آثار االتجار بالبشر

وحّث منظمة العمل الدولية على العمل مع السلطات الليبية لحماية حقوق  ،المهاجرون من سوء معاملة في ليبيا
 . هؤالء العمال، مشددًا على ضرورة حماية العمال المهاجرين حتى في حاالت النزاع

وقالت مندوبة حكومية من السنغال إّن حكومتها أدمجت العمل الالئق في الجهود اإلنمائية المبذولة على  .٥٠
وقد أحرز تقدم يعتد به في تطوير روح المبادرة، مع إيالء اعتبار خاص . اإلقليميالمستويين الوطني و
واتخذت خطوات لتعزيز . آما اعتمدت الحكومة سياسات ترمي إلى خفض بطالة الشباب. لصاحبات المشاريع

المفاوضة  وأنشئت اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي واتخذت تدابير لتعزيز. الحوار االجتماعي وإدارة العمل
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ونّوهت المندوبة بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحماية االجتماعية مشيرة إلى أّن عدد  .الجماعية
 .شخص ٢٠٠٠٠إلى  ٨٠٠٠المستفيدين من البرنامج التآزري الحالي للحماية االجتماعية ارتفع من 

أغسطس  /بآالئق في شهر مالوي أن الحكومة أطلقت البرنامج القطري للعمل الذآر وزير العمل في و .٥١
التي ُأدرج فيها ) ةنيالمرحلة الثا( في مالوي ويرتبط هذا البرنامج باستراتيجية النمو والتنمية. ٢٠١١
، النمو االقتصادي ١، العمل والعمالة، ضمن الموضوع ٧تحت الموضوع الفرعي  العمل والعمالة اموضوع

ويتم تنفيذ عدد من  .قة من أجل مستويات معيشة أفضلالمستدام، بهدف حفز وضمان العمالة المنتجة والالئ
الشباب من خالل الدورات التدريبية داخل المنشآت وتيسير لدى ستخدام لالقابلية الالبرامج الرامية إلى تعزيز 

 . للدخل المولدةدمجهم في األنشطة 

تنفيذ برنامج العمل  وتيرة ريعوباالنتقال إلى الجزء من التقرير الذي يتطرق إلى المستقبل وما يمكن فعله لتس .٥٢
تكثيف : تنفيذ البرنامج بالطرق التالية وتيرةن الحكومة الجديدة ستسّرع إالالئق، قال المندوب الحكومي لزامبيا 

للقوة العاملة في عام  مسحالسياسات النشطة للعمالة؛ تعزيز دور مجلس العمل االستشاري الثالثي؛ إجراء 
؛ التصديق على بالمفاوضة الجماعيــةألجور لألشخاص غير المشمولين ؛ مراجعة الحد األدنى ل٢٠١٢

اتفاقيات اإلدارة السديدة األربع جميعها؛ إنجاز السياسة الوطنية المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة 
 . ٢٠٠اإليدز في مكان العمل تمشيًا مع التوصية رقم  /البشرية

وأشار إلى أن الحكومة . وأبدى مندوب العمال من بنن قلقه حيال زيادة انتهاآات المعايير الدولية في بلده .٥٣
من الدستور  ٣٢اعتمدت قانونًا يحرم العمال من حق اإلضراب، ال سيما عمال الجمارك، مخالفة بذلك المادة 

العمل الدولية التشجيع على احترام  واعتبر أن الحوار االجتماعي ضرورة حاسمة وطلب إلى منظمة. الوطني
 . االتفاقيات األساسية في بنن

ورّآزت مندوبة حكومية من آينيا على التحديات التي يواجهها العديد من البلدان األفريقية في مجاالت عمالة  .٥٤
بير الكفيلة بجعل وقالت إنه ينبغي اتخاذ التدا. العالمية الشباب واألزمة الغذائية وأثر األزمة المالية واالقتصادية

ودعت الحكومات إلى توسيع أرضية الحماية االجتماعية للتخفيف . النمو غنيًا بفرص العمل وشامًال للجميع
 .  ٢٠١٢معربة عن سرورها إلدراج هذه المسألة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام  ،الفقرحدة من 

إن حكومة  االتحادية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية العمل والشؤون االجتماعيةالدولة لشؤون وزير قال و .٥٥
. ٢٠١٠بالده صاغت البرنامج القطاعي الوطني للعمل والشؤون االجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 

الحوار االجتماعي؛ السالمة والصحة المهنيتان في مكان : ويرّآز البرنامج بشكل أساسي على المسائل التالية
اإليدز؛ مكافحة عمل األطفال؛ خدمات تعزيز العمالة؛ ية من فيروس نقص المناعة البشرية واالعمل؛ الوق

الهجرة؛ جمع معلومات سوق العمل وتحليلها ونشرها؛ توفير الحماية االجتماعية للمسنين وذوي اإلعاقة 
يق هذه تحقفي لنجاح ل أساسيةعناصر ويشكل بناء القدرات وحشد الموارد . والمجموعات المستضعفة

ومن شأن هذه الخطة التي . ٢٠١٥- ٢٠١٠ووضعت الحكومة أيضًا خطة النمو والتحول للفترة . األهداف
تغييرًا آميًا وهيكليًا، وال سيما من خالل التحول الزراعي عمليًا تتماشى مع برنامج العمل الالئق، أن ُتحدث 

  . والتنمية الصناعية، فضًال عن تعزيز التعليم والتدريب

بالعمل الجّبار الذي اضطلع به المدير العام لمكتب العمل  وزيرة الخدمة المدنية والعمل في النيجرت وأشاد .٥٦
وأشارت إلى أن برنامج العمل الالئق منح الحكومات األفريقية فرصًا لتحقيق أهدافها . الدولي خالل واليته

ئق في صيغته النهائية، مستندة في وقالت إن حكومتها في طور وضع برنامجها القطري للعمل الال. اإلنمائية
وتضع النيجر في سلم أولوياتها استحداث العمالة وتعزيزها وتوفير الحماية . ذلك إلى تقرير المدير العام
ودعت الحكومات األفريقية األخرى إلى االستجابة لتطلعات شعوبها . الذاتي االجتماعية واالآتفاء الغذائي

  . المشروعة

على أن بطالة الشباب تطرح تحديًا  بيساو - المدنية والعمل والتحديث في جمهورية غينيا وزير الخدمة وشدد  .٥٧
تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر،  سنوات عشربيساو استراتيجية وطنية مدتها  -ووضعت غينيا . رئيسيًا

ومن . الالئقفي طرق تعزيز برنامج العمل  ، بالنظروشرعت في استعراض منتصف المدة لهذه االستراتيجية
 -وستعكف غينيا . المزمع النظر في الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف العمل في االقتصاد غير المنظم

بيساو على تعزيز دور الحكومة ووضع إطار قانوني لتحسين ظروف عمل الموظفين الحكوميين وإنشاء 
آما يتم . ديم الدعم إلى القطاع الخاصصندوق للمعاشات التقاعدية وتقوية برامج محو األمية بين البالغين وتق

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن حكومته في طور إعداد برنامج . إعداد قوانين جديدة بشأن عمل األطفال
  . التقدم المحرزئق وأنها أنشأت مرصدًا للعمالة لتقصي قطري للعمل الال
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ن مبادرة النسائية في جزر القمر الحضور أوزيرة االستخدام والعمل والتدريب المهني وتعزيز الوأبلغت  .٥٨
، وأن مكافحة الفقر من خالل التمكين واالستقالل حكومتهاالعمل الالئق يشكل سياسة تنمية رئيسية تتبعها 

وفي هذا الصدد، تضع الحكومة نصب أعينها هدفين . ان أهمية خاصةياالقتصاديين للنساء والشباب يكتس
وصدر مرسوم رئاسي أنشئ . عمالة الشباب وتسهيل المساواة بين الجنسين أساسيين يتمثالن في تحسين نسبة

وُتبذل جهود ترمي إلى تعزيز روح المبادرة في صفوف النساء في المناطق . بموجبه مجلس عمل ثالثي
ودعت الوزيرة إلى إنشاء صندوق أفريقي أو عالمي ُيراد منه التصدي لمشكلة بطالة . الريفية والحضرية

  . الشباب

بد من  وال. على جودة التقرير الذي تقدم به المدير العام بنن وزير العمل والخدمة المدنية في جمهوريةوأثنى  .٥٩
واعتمدت بنن البرنامج القطري للعمل الالئق . بذل جهود جمة لضمان التبني الفعلي لبرنامج العمل الالئق

فرص لحوار االجتماعي واستحداث ا: هي لثالثة عناصرويعطي هذا البرنامج األولوية . وتعكف على تنفيذه
وفي مجال العمالة، سيتناول البرنامج القطري للعمل الالئق أيضًا مسائل . وتوفير الحماية االجتماعية العمل

من قبيل استحداث بيئة محفزة لخلق فرص العمل لصالح النساء والشباب، وتنمية روح المبادرة لدى النساء، 
والغرض من البرنامج هو آذلك تفعيل الرعاية الصحية والتأمين الشاملين . موموضوع االقتصاد غير المنظ
  . ١٨٣و ١٠٢وتشجيع تصديق االتفاقيتين رقم 

مداخلتها على قانون العمل والحماية االجتماعية  وزيرة العمل والخدمة العامة في جمهورية غينياورّآزت  .٦٠
غينيا في طور اإلعداد بالتعاون مع الشرآاء وأبلغت الحضور أن قانون العمل في . والحوار االجتماعي

الحوار االجتماعي : معايير العمل الدولية وسوف يشمل مسائل من قبيل إلىويستند هذا القانون . االجتماعيين
آما . ويشكل الحوار االجتماعي أداة رئيسية للنهوض بالعمل الالئق. والحماية االجتماعية والتدريب المهني

واقتصرت الحماية . بغية تيسير المصالحة الوطنية ة وطنية للعمل والقوانين االجتماعية،أنشئت لجنة استشاري
االجتماعية القائمة بشكل آبير على القطاع المنظم، غير أن الحكومة اعتبرت الضمان االجتماعي حقًا أساسيًا 

سياساتها المتعلقة من حقوق اإلنسان وعامًال مهمًا للحد من الفقر، وهي في طور استعراض تشريعاتها و
ووضعت مسألة الحد من الفقر باستحداث فرص العمل في صميم استراتيجية التنمية . بالضمان االجتماعي

وشملت المبادرات القطرية للعمل الالئق تعزيز فرص العمل للشباب والنساء باإلضافة إلى تنمية . الوطنية
  . المنشآت الصغيرة

الالئقة التأآيد على أهمية العمل الالئق والعمالة  هورية نيجيريا االتحاديةوزير العمل واإلنتاجية في جموأعاد  .٦١
بصفتهما مكونًا رئيسيًا للتنمية، على نحو ما ورد في االستنتاجات التي تمخضت عن مؤتمر قمة واغادوغو 

د خطة اعتما :، بما في ذلك من خاللالعمل الالئقوأطلقت نيجيريا مبادرات عديدة بغية تعزيز . ٢٠٠٤عام 
أن شروط وظروف االستخدام ينبغي أن ترد صراحة العمل الوطنية المعنية باستحداث العمالة، والتي تحدد 

؛ استعراض القطاع المصرفي لتعزيز الدعم المقدم إلى قطاع االتحادية جميع العقود التي تبرمها الحكومة في
ية المستدامة؛ إصالح البرنامج الوطني للضمان ؛ تحقيق التنمية الريفية لصالح العمالة الريفالحقيقياإلنتاج 

وأعرب الوزير . تعديل الدستور لتدعيم عملية تسوية النزاعات ؛االجتماعي؛ وضع حد وطني أدنى لألجور
عن تقديره للدعم الذي تلقته نيجيريا حتى اآلن لتطوير المرحلة الثانية من البرنامج القطري للعمل الالئق 

واستطرد قائًال إّن تحقيق نتائج العمل الالئق في نيجيريا يمكن تسريعه من . لعملوالميثاق الوطني لفرص ا
تقديم  ؛نظم معلومات سوق العمل :في مجاالت مثل خالل الدعم التقني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية

العاملة وتطوير البنية  يدوضع سياسة خاصة بالتكنولوجيا القائمة على ال ؛تقارير بشأن المعايير الدوليةال
  . االستشاري الوطني العمل تقييم أثر العمالة وتعزيز مجلس ؛التحتية

الضوء على خلفية األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية  مندوب حكومي من المملكة المغربيةوسّلط  .٦٢
للدول األعضاء  ةنحافرصة سوأشار إلى أّن االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر شكل . والسياسية السائدة

وثمة صلة إيجابية تربط بين السياسات الجيدة والتنمية الشاملة . تشاطر وتبادل األفكار والممارسات الجيدةل
الوطنية بغية النهوض بالعمالة لصالح الشباب  يعكف المغرب على تعديل تشريعاتهو. التي تسهل العمل الالئق

  .ي قانون العملالعمل الالئق ف رجآما أد. بشكل خاص

وأعرب . عكف على إعادة اإلعمار في أعقاب الحربي بلدهإلى أّن  مندوب حكومي من جمهورية أنغوالوأشار  .٦٣
وسّلط الضوء . عن تقديره لتقرير المدير العام، وعن امتنانه للدعم الذي تلقته أنغوال من منظمة العمل الدولية

سيما  لموجهة نحو تعزيز العمالة لصالح الشابات والشبان؛ العلى تطور المبادرات المتعلقة بالعمل الالئق وا
آما تعكف أنغوال على تحسين الحماية االجتماعية وتطبيق معايير . من خالل سن قانون بشأن الوظيفة األولى

  .العمل الدولية واالستمرار في المشاورات بشأن قانون العمال المنزليين
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الثورة التي شهدتها بالده مؤخرًا، ساعدت على إرساء العدالة  الحضور بأّن مندوب حكومي من تونسوأبلغ  .٦٤
وفي هذا الصدد، تم وضع إطار مؤسسي للحوار االجتماعي . التنمية الوطنية اتاالجتماعية في صميم مبادر
وأشار إلى أّن المشاورات الثالثية أفضت إلى تحسين ظروف عمل العمال في . بغية تعزيز العمل الالئق

  .والخاص على السواء عامال ينالقطاع

أثبتت  العالمية على أن الربيع العربي وغيره من موجات االعتراض الشبابية من المغرب العمالمندوب وشدد  .٦٥
وأبلغ الحضور أّن العمل . أّن الُنظم االجتماعية واالقتصادية القائمة لم تكن فعالة في تحقيق التنمية المستدامة

  .سيًا في المغرب، مشيرًا إلى أّن بطالة الخريجين الشباب ال تزال تشكل تحديًاالالئق يشكل هدفًا إنمائيًا رئي

  ، Gilbert Fossoun Houngboالسيد معالي آلمة 
  توغو جمهورية رئيس وزراء حكومة

بالدعم الذي  ،Gilbert Fossoun Houngboالسيد معالي  ،توغو جمهورية معالي رئيس وزراء حكومةنّوه  .٦٦
قدمته منظمة العمل الدولية للبلدان األفريقية لمساعدتها على تعزيز التنمية المستدامة، وأثنى على اهتمام السيد 

ورّحب آذلك بالدور الذي يضطلع به . سيما تلك األفريقية منها األقل تقدمًا، وال بلدانسومافيا بمشاغل ال
آما أشاد بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات . ستقرة واجتماعيةالشرآاء االجتماعيون لجعل أفريقيا قارة م

 . الدولية لما تقدمه من مساهمات لصالح القارة األفريقية

: يودعا رئيس وزراء توغو الحضور إلى النظر في سياسات استباقية تهدف إلى رفع التحديات المشترآة، أ .٦٧
ونظرًا لوقوف أفريقيا اليوم على مفترق طرق، فهي . عيةانعدام العدالة االجتمابطالة الشباب، الفقر، الجوع، 

السياسي وإعادة فأفريقيا بحاجة إلى تدعيم اإلدارة واالستقرار . تحتاج لالستقرار واألمن لتحفيز برامج التنمية
إلى تبني مبادئ العدالة االجتماعية والجودة والكرامة على آما دعا . ثرواتتقاسم ال وتعزيز تنشيط األسواق

مستوى المحلي، ورأى في العمل الالئق محرآًا لتحقيق هذه القيم التي تعود بالفائدة على األفراد والمجتمع ال
إلى اإلنسانية المنصفة  تتطلع جديدة لرؤيةويشكل العمل الالئق أساسًا . برمته وتقي من نشوب األزمات

  . للمستقبل ألفضلهو ال محال الخيار ا اإلنسانوخيار التنمية القائمة على . والعادلة

، فهي تعتبر أن النمو الناجم عن على األمد المتوسط وإذ تتطلع بالده إلى التحول إلى بلد متوسط الدخل .٦٨
يشّكل هدفًا بحد ذاته، بل إّن حكومته تلتزم باستنباط عملية شاملة عبر الحوار  ينبغي أالالمضاربة، 
توقيعها على البرنامج القطري للعمل بعمل الالئق ببرنامج ال التزامها حكومة توغو قد بينتو. االجتماعي

سيتم ، آما أنشأت الحكومة نظامًا إلزاميًا للتأمين الصحي. دخلت برامجه حيز التنفيذ قدو .٢٠١٠الالئق عام 
وال ريب في أن بناء القدرات من الجذور أمر بالغ . توسيعه ليشمل القطاع الزراعي واالقتصاد غير المنظم

رئيس الوزراء قائًال إّن على القارة األفريقية أن تجعل من العمل الالئق المحور الرئيسي وختم . األهمية
 .ألهدافها اإلنمائية

  الجلسة الخاصة 

  :أفريقياالنمو الفعال واالستخدام والعمل الالئق في 
  حان الوقت لرؤية جديدة

حان : أفريقيائق في لالواالستخدام والعمل االنمو الفعال " موضوع جلسة خاصة بشأن اإلقليميعقد االجتماع  .٦٩
تنسيق  إدارة، مدير Aggrey Ambaliوضم المشارآون في المائدة المستديرة السيد . "الوقت لرؤية جديدة

، ممثل صندوق Alfredo Cuevasيقيا؛ السيد أفر تنمية أجل من الجديدة ةآالشرا برامج،ال وتنميةالسياسات 
في البنك الدولي؛  اإلقليمي، مدير مكتب التكامل Yusupha Crookes؛ السيد أفريقياالنقد الدولي في جنوب 

، األمين العام لمنظمة Hassan Sunmonuالسيد  ؛العمل أصحاب، من مالي، ممثل Lassina Traoreالسيد 
 .Daniel Makokeraوأدار الجلسة السيد . اتحاد النقابات األفريقية، ممثل العمال

، المدير التنفيذي لقطاع العمالة في مكتب العمل الدولي، Jose-Manuel Salazar-Xirinachsالسيد وقّدم   .٧٠
 ."حان الوقت لرؤية جديدة: أفريقياالنمو الفعال واالستخدام والعمل الالئق في "التقرير المعنون 
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النمو قد  أن إلى Xirinachs-Salazar وأشار السيد. أفريقياالنقاش حول النمو والتنمية في  إلىواستند التقرير  .٧١
قد واجهت االنكماش  أفريقيا أنفي السنوات العشر األخيرة بالترافق مع ما يدل على  أفريقيافي  شهد تحوًال

هناك الكثير  أنوفي حين شدد التقرير على . عودة التفاؤل بالنمو إلى أفضىمما  ،نسبيًا العالمي على نحو جيد
 .لسببين واقعييوضع في منظور  أنالتفاؤل بالنمو يجب  أنعلى  أيضًامن دواعي التفاؤل فقد رآز 

 .لآلمال واستحداث العمالة الالئقة والحد من الفقر، آان مخيبًا اإلنتاجيسجل التحول  السبب األول هو أن .٧٢
في  شهدت بلدان آثيرة تناقصًاوفي الصناعات التحويلية وفي الزراعة، ظلت  محدودة؛  اإلنتاجيةالقدرة ف

 ،ترآزت الصادرات في مجموعة ضيقة من المنتجاتو .في السنوات الخمس عشرة الماضية يعالتصن
وظلت غالبية  .مذهًال ازداد عدد الفقراء العاملين ازديادًاو ،ارتفعت نسبة التعرض للصدمات الخارجيةو

الضمان  الثغرات في تغطية أما. فريسة أشكال العمالة المستضعفة ،سيما النساء والشباب ، الالعمال
لم تتوصل  ،يعتد به تقدمًا من البلدان رغم تحقيق عددو .عميقة الهوة في العديد من البلدان فكانت االجتماعي

السديدة الالزمة للنهوض بسيادة القانون  اإلدارةتطوير هياآل ومؤسسات آامل  إلىبلدان افريقية عديدة بعد 
تزال مؤسسات الحوار  الو .والتقيد بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها

 .في بلدان آثيرة أيضًااالجتماعي ضعيفة 

 إلىذلك  أدىو ،اتالتفاؤل بالنمو تجاهل سجل النمو المرتفع في الخمسينات والستين والسبب الثاني هو أن .٧٣
التسعينات حين  أواسطمستوى في  أدنىألن مثل هذه التقييمات انطلقت من  مدى انطالق النمو مؤخرًا تضخيم
وفي حين لعبت العوامل . سنة من الرآود ٢٠جنوب الصحراء تكافح للخروج من براثن  أفريقياآانت 

عدد  إلى أيضًا، فإن ذلك يعزى آبيرًا لديون دورًاالخارجية، من قبيل الصدمات النفطية وما استتبعها من أزمة ا
 أواسطجنوب الصحراء قبل  أفريقيانواقص النمو في  أنويؤآد النقاد . اإلدارةمن األخطاء السياسية وسوء 

 .التي فرضتها مؤسسات بريتن وودز في الثمانينات والتسعينات ،التسعينات تزامنت مع برامج التكيف الهيكلي

 إلىو التوجهات السياسية الساعية أهذا التحليل اقترح التقرير مجموعة من المبادئ التوجيهية  إلىوباالستناد  .٧٤
يقتصر على تسريع النمو وتحقيق  ساسي الأ، تتمحور حول هدف توازنًا أآثرتلخيص الرؤية الجديدة لسياسات 

آثر أ إنتاجتحسين نوعية وفعالية هذا النمو، من حيث استحداث هيكل  إلىاستدامته، وهو أمر هام، بل يتعداه 
 .هذه هي الرؤية الجديدة. شمولية من الناحية االجتماعية ونمط نمو غني بالوظائف وأآثر تنوعًا

بد للحكومات  ال) ١:(، هيأفريقيافيما يتعلق بنموذج النمو واالستخدام في توصيات رئيسية  أربعهناك و .٧٥
لأللفية وأرضيات  اإلنمائيةهداف تجدد التزامها بحشد الموارد المحلية لتمويل تحقيق األ أنن م األفريقية

العمالة في النمو،  أبعادرصد وتحسين فهم ) ٢( ؛لحماية االجتماعية الوطنية والهيكل األساسي الالزم بشدةا
نقاش حول  إجراء جدًاوري من الضر) ٣( ؛هام، شأنه شأن ما تنتجه البلدان أمرنمط النمو ألن  حيوي أمر

 أن اإلفريقيةويتعين على البلدان  ،ظاهرة مقلقة" تناقص التصنيع" أنإذ  ،أفريقياطبيعة التحول الهيكلي في 
الصناعة : ما في ذلك من خاللب، تستكشف جميع السبل الممكنة لتحقيق نمو دينامي واستحداث فرص العمل

النمو هو الترآيز على تدخالت  أنماطفي إعادة هيكلة  األساسي) ٤( ؛التحويلية والزراعة والخدمات
العالية لتوليد  واإلمكانياتالمرتفعة  اإلنتاجيةالمجموعات القطاعية وسالسل القيم بالنسبة للقطاعات ذات 

 . فرص العمل

االقتصاد الكلي السائد، آما  إطار أنالفصل الذي يتناول سياسة االقتصاد الكلي والنمو والعمالة يبين  إنوقال  .٧٦
تقوم مقام  أنمنذ حقبة التكيف الهيكلي في الثمانينات والتسعينات، شجع الحكومات على  أفريقياتطور في 

ويعني ذلك . يقوموا بدورهم مقام وآالء التنمية أنبد لمديري سياسة االقتصاد الكلي  وال. حارسة االستقرار
 . تصاد الكلي السائداالق إطارتعديالت آبيرة على  إدخال

، ينبغي أوًال. اقتصاد آلي ومؤات للعمالة إطار تشجع على وضع أنشأن التوصية التالية  قال إن منو .٧٧
بالترافق مع النمو، " استقرار معقول في األسعار"تحقيق  إلىتهدف  أنللمصارف المرآزية والسلطات المالية 

 اإلدماج أيضًاوعليها أن تشجع . خفض ذي رقم واحدهدف واحد للجميع يتمثل في تضخم من إلىتسعى  أنال 
المالي عن طريق تعزيز سبل الحصول على التمويل لصالح القطاع الخاص، السيما للمنشآت الصغيرة 

في النمو  التأثير سلبًا إلى، قد يؤدي التقلب االقتصادي ثانيًا. والمتوسطة، ودعم مؤسسات التمويل بالغ الصغر
ليه، يعتبر الحد من حدوث التقلب عن طريق اعتماد سياسات معاآسة للدورة االقتصادية، وع. على األمد البعيد

السياسة  إلىينظر  ّالأ، ينبغي ثالثًا. من أحد األدوار الهامة التي يضطلع بها مديرو سياسة االقتصاد الكلي
 أنيمكنها  ،مستدامة لحشد الموارد بل ينبغي التشديد على استراتيجية. من منظار استدامة الدين المالية حصرًا

لأللفية، المكيفة على الصعيد الوطني،  اإلنمائيةن صانعي السياسات من استيفاء احتياجات تمويل األهداف تمّك
في  ٧وينبغي زيادة االستثمار العام في الهيكل األساسي بنسبة . وأرضية الحماية االجتماعية والهيكل األساسي
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. في المائة ٣في المائة و ٢من النسب الجارية البالغة  ، انطالقًااإلجماليلناتج المحلي المائة على األقل من ا
هام للقدرة التنافسية  أمراستقرار سعر الصرف الحقيقي  أن، تبين البراهين المستقاة من بلدان آثيرة رابعًا

 .المطردة في الصادرات

 Salazar-Xirinachsالوطني، قال السيد  وفي موضوع سياسة العمالة ومؤسسات سوق العمل على الصعيد .٧٨
سيما لصالح  اليعطي األولوية لتوليد العمالة، آخذ في البروز، وهو  اإلنمائيفي التخطيط  جديدًا إن تحوًال
 فريقية عديدة، أو هي في طور صياغة، سياسات عمالة وطنية تزداد ارتباطًاأولقد صاغت بلدان . الشباب

الحد من الفقر وأطر السياسة الوطنية  اتومنح األولوية للعمالة في استراتيجي. باستراتيجيات الحد من الفقر
 إلىغير الكمية  اإلشاراتبأهداف آمية واضحة من حيث العمالة، بغية تخطي  يكون مرتبطًا أن، ينبغي عمومًا
. التزامات ثابتة وقابلة للقياس بتحقيق هذه األهداف إدراج إلى العمالة المنتجة والعمل الالئق وصوًال أهمية

وشدد الفصل على تحدي عمالة الشباب وحلل بعض المكونات الرئيسية الستحداث فرص العمل من قبيل روح 
تنظيم المشاريع لدى الشباب وتنمية المهارات والمنشآت المستدامة المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر 

وعلى طريقة تفاعلها مع  أفريقياآما شدد على قضية مؤسسات سوق العمل في . وبرامج التوظيف العامة
 . سياسات العمالة

تحدي العمالة  أّن، ذآر "استراتيجيات قطاعية لنمو غني بالوظائف: اإلنتاجيتشجيع التحول "وتحت عنوان  .٧٩
مالة المنتجة من أجل قوة وتشجيع الع اتهاعدم قدرتها على تنويع اقتصاد إلىبالنسبة للبلدان األفريقية يعود 

ونتيجة لذلك، هناك اهتمام متزايد من جانب البلدان األفريقية بالسياسات القطاعية . عاملة تتزايد بسرعة
. توليد فرص العمل بالترافق مع أنماط نمو أآثر شمولية إلىة متكاملة تهدف يالمؤاتية للعمالة ضمن أطر سياس

وفي حين يقوم العمل للحساب الخاص . أفريقيالتحقيق تنمية مستدامة في  أساسية اإلنتاجيةوالتحوالت الهيكلية 
بدور رئيسي على األمد القصير في ضمان سبل عيش عدد آبير من العمال، ينبغي ألي استراتيجية طويلة 

 أنوينبغي . ترآز على تطوير العمالة بأجر أنالنهوض بظروف عمل ومعيشة أفضل،  إلىاألمد ترمي 
وشدد الفصل على الدور األساسي الذي يضطلع به . هداف القطاعي مع استهداف العمالةيترافق االست

االستثمار العام آثيف اليد العاملة في الهيكل األساسي وفي تنمية المهارات والتنمية البشرية لتسهيل عملية 
تأخذ في  أنمهارات ينبغي لسياسة تنمية ال ،ذلك إلىباإلضافة . وتجميع القدرات المحلية اإلنتاجيالتحول 

نظم التدريب المهني ومخططات التلمذة الصناعية غير الرسمية ضمن االقتصاد غير المنظم  االعتبار أيضًا
 . لدعم تنمية بعض سالسل القيم

الغذائي للفرد الواحد  اإلنتاجانخفاض فى  إلىذلك  أفضىوقد . أفريقيافي  اإلهمالولطالما عانت الزراعة من  .٨٠
سياسات مؤاتية للزراعة وسياسات  انبعاثولكن، آان هناك بعض حاالت . متوطنء تغذية سو إلىمما أدى 

وفيما . في رواندا رفيع المستوى والتخصص في البن إثيوبيازراعية بما في ذلك مجال األزهار المقطوعة في 
الصناعية  يتعلق بالصادرات، أبرز التنوع االقتصادي واستحداث فرص العمل والحديث العام عن التنمية

في الكثير من  اإلنتاج، شدة التعويل على السلع األولية وعدم آفاية تنوع هيكل أفريقياوالتغير الهيكلي في 
هي  إنماوالنمو المستدام  االقتصاديالتنوع  أنوتمثلت الرسالة األساسية في . اإلقليماالقتصادات في 

   .وتنوع الصادرات يكمل بعضهما البعض اإلقليميالتكامل  أن إلىأضف . استراتيجيات حاسمة

 أن إلىشدد التقرير على حاجة هذه البلدان  ،وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البلدان المتأثرة بالنزاعات .٨١
 .معه في آن واحد بسياقها ومتجاوبًا يكون خاصًا تعتمد نهجًا

 أنعلى  التشديد، فقد جرى "في الناساالستثمار : أفريقياالحماية االجتماعية في "أما فيما يخص موضوع  .٨٢
 تقتضي سياسات حماية اجتماعية فعالة بوصفها استثمارًا أفريقياالتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في 

 اتآلي إلىفالوصول المحدود . في النمو والعمالة المنتجة والعمل الالئق وإسهامًافي التنمية البشرية  رئيسيًا
تحقيق النمو المستدام والعمالة المنتجة والعمل  أمامهو أحد التحديات السياسية الرئيسية  يةاالجتماعالحماية 

مد نطاق الضمان  إلىوتشدد استراتيجية منظمة العمل الدولية ذات البعدين، الرامية  .أفريقيافي  قالالئ
في توفير  االستثمارالحماية االجتماعية الوطنية، على أهمية  أرضيات إرساءاالجتماعي والمنطوية على 

في الضمان  اإلنسانللناس بغية تحقيق تقدم يعتد به في الحد من الفقر وإعمال حق  االجتماعيةالحماية 
تساعد البلدان األفريقية على تطوير  أن االستثماراتومن شأن مثل هذه . أفريقيااالجتماعي لصالح الناس في 

لدى سكانها، وأن تسهم في إضفاء السمة المنظمة على العمالة ودعم التغيير  اإلنتاجيةللطاقات آامل 
 قتصاديةالاوحفز التنمية  ستضعافالاوتعزيز النمو المستدام والمنصف والحد من  جتماعيالوا قتصاديالا
 . جتماعيةالوا
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والعدالة  اإلنسانسية المتمثلة في الحرية وآرامة القيم األسا أنوفيما يتعلق بمعايير العمل الدولية، أآد التقرير  .٨٣
المستدامة  جتماعيةالوا قتصاديةالالتحقيق التنمية  أساسيةهي قيم  إنمااالجتماعية واألمن وعدم التمييز، 

فالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والحق في المساواة في المعاملة والقضاء . الكفاءة إلىباإلضافة 
األساسية فحسب بل تتجلى فيها  اإلنسانتتجلى فيها حقوق  على العمل الجبري وعمل األطفال، هي حقوق ال

ورآز  .دية واجتماعية مستدامةالشروط األساسية لنشر ديمقراطيات مستقرة وقوية ولتحقيق تنمية اقتصا أيضًا
آامل  إقليميتصديق  إلىللتوصل ) ٤٢٤من أصل ( تصديقًا ١٢سوى  أفريقياالفصل على أنه لم يعد يلزم في 

حماية  إلى لتزاماتالافي ترجمة  ألفريقياويتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة . األساسية الثماني تفاقياتالاعلى 
 .ي لألحكام ذات الصلةحقيق بإنفاذوضمانات فعلية تترافق 

موضوع  أن إلىالسفير المكلف تعزيز التالحم االجتماعي في فرنسا،  ،Gilles de Robienوأشار السيد  .٨٤
 وشدد على الدور الحاسم الذي يضطلع به. فقط ألفريقيامالئم لجميع البلدان وليس  األفريقي اإلقليمي جتماعالا

 أزمة إحداثيولد فرص عمل جيدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى  فالنمو الذي ال. النمو في تحقيق العمل الالئق
 إلى عمل في اضطراب اجتماعي سعيًا إيجادوقد يتسبب الشباب غير القادرين على . اقتصادية واجتماعية

 .توليد العمالة إلىالمؤدي  تصاديقالاومن األساسي بالتالي النهوض بالنمو . تحقيق العدالة االجتماعية

. صلة قوية بين النمو والتنمية والعمالة، وبين النمو االقتصادي والعمل الالئق إقامةالمطلوب  أنوأضاف  .٨٥
وقد رأى . في تحقيق النمو لإلسهام الالئقة بد من توفير فرص العمل الالئق والعمالة وعلى غرار ذلك، ال

لتخفيف آثار األزمة الجديدة،  وتوخيًا .يترافق مع العمالة الجيدة أنجب النمو ي أنوزراء مجموعة العشرين 
وقال إن التوصيات والقرارات المتخذة في قمة مجموعة العشرين  .ينبغي وضع سياسات اقتصادية آلية جديدة

في باريس، ستحال إلى مؤتمر قمة مجموعة  ٢٠١١سبتمبر  /لوزراء العمل والعمالة، المعقودة في أيلول
 .٢٠١١نوفمبر  /عشرين في آان في تشرين الثانيال

والبلدان . واستمرار الفقر في القارة اإلنمائيةالتحديات  إلىوأرضية الحماية االجتماعية مهمة ألفريقيا بالنظر  .٨٦
وأآد لالجتماع . جتماعيةالاالحماية  أرضيةالممثلة في مجموعة العشرين تضافر جهودها لزيادة تطوير مفهوم 

 نأ إلىن القارة األفريقية بكاملها في حاجة أمجموعة العشرين شددت على أهمية الحقوق ومعايير العمل و أن
 .األساسية الثماني تفاقياتالاتضافر جهودها لضمان التصديق الكامل على 

رؤساء دول مجموعة العشرين على دراية باختصاص منظمة العمل الدولية في  أن للحاضرينأآد  ،وأخيرًا .٨٧
 أفريقيافرنسا تدعم قارة  إنوقال . الجة مسائل العمل والمسائل االجتماعية باالقتران بالمسائل الماليةمع

في  جتماعيةالايشمل القضايا  أنمجموعة العشرين  أعمالوينبغي لجدول . فيها جتماعيالاوعمليات الحوار 
يضمن التصدي  أننهج المتسق ومن شأن مثل هذا ال. المالية حتياجاتالاالترآيز الحالي على  مواجهة

 .أفريقياالرئيسية في  اإلنمائيةللتحديات 

أن اضطراب النظم المالية  إلى ،أفريقيا، وزير التنمية االقتصادية في جنوب Ibrahim Patelوأشار السيد  .٨٨
 .٢٠٠٨سبتمبر  /فرص العمل، قد بدأ في أيلول وأزمة فيالحقيقي  االقتصادفي  أزمة إلىالدولية، الذي تحول 

ودفعت األزمة بجنوب . مليون وظيفة إلىبهذه األزمة من حيث فقدان ما يصل  سلبًا أفريقياوقد تأثرت جنوب 
وفي جنوب . التفكير في نموذج النمو القديم إعادة إلى، على غرار جميع البلدان في أنحاء العالم، أفريقيا
بيئة  وإلرساءالمتمثل في خلق فرص العمل  الجديد لمواجهة التحدي الرئيسي اعتمد مسار النمو أفريقيا،

ينصب الترآيز على الوظائف باعتبار الوظائف هدف  أن وينبغي. سياسية مؤاتية للنمو الغني بالوظائف
 ٥ إلىيتمثل في استحداث ما يصل  طموحًا هدفًا أفريقياولقد وضعت جنوب . واالقتصادية اإلنمائيةالسياسة 

 .اإلنمائييضع الناس في صميم النشاط  دومسار النمو الجدي. ٢٠٢٠ماليين وظيفة بحلول عام 

اقتصادات مصنعة  إلىتتحول من اقتصادات مصدرة للمواد الخام  أنينبغي  األفريقيةاالقتصادات  أنوأضاف  .٨٩
خلق العمالة للشابات وعلى التحول الريفي  رآزت أنالبلدان على  الوزيروشجع . للمواد ذات القيمة المضافة

بناء الجسور وشبكات الطرقات وخطوط  إلىالهيكل األساسي مهم للنمو والتنمية دعا  أن أآدوإذ . والشبان
السكك الحديدية وشبكات االتصاالت والطاقة بغية تحقيق أآبر أثر ألعمال البناء والتشييد في خلق العمالة، 

 .وفي تشغيل األصول والحفاظ عليها

: يرآز على التدريب لتطوير قدرة الموارد البشرية، والتصدي بالتالي لما يلي أننبغي لالجتماع نه يإوقال  .٩٠
ت الصغيرة والمتوسطة؛ تنمية االقتصاد األخضر آمصدر آالثغرات الكبيرة في المهارات؛ تنمية المنش
لى الصعيد الوطني، ويتسم االتساق في السياسات والبرنامج ع. للوظائف الخضراء وآذلك لتحدي تغير المناخ
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بوصفه وسيلة عمل استراتيجية،  االجتماعيوالحوار . عن التكامل االقتصادي، بالقدر ذاته من األهمية فضًال
 .جل حوار اجتماعي فعالأهي شروط الزمة من  إنماالحرية النقابية والحرية السياسية،  إلى باإلضافة

ن مالي، بالذاآرة شتى األحداث بشأن األزمة المالية ، ممثل أصحاب العمل مLassina Traoreواستعاد السيد  .٩١
وقال إنه البد من وضع عدد . العمل بدعم من منظمة العمل الدولية أصحابواالقتصادية العالمية، التي نظمها 

بعد األزمة العالمية والنهوض بالتنمية  أفريقيامن التوصيات موضع التنفيذ لتدعيم االنتعاش االقتصادي في 
 ةتاامؤ أآثرعلى مستوى المنشآت؛ بيئة سياسية  اإلنتاجيةتحسين إلى الجهود الرامية : وهي تشمل. ةاالقتصادي

 بما في ذلك سياسات اقتصادية واجتماعية متسقة تشجع النمو الغني بالوظائف خصوصًا ،لمزاولة األعمال
تقيد التام بقانون العمل؛ ال؛ للحماية االجتماعية أرضيةللشباب؛ تطوير الهيكل األساسي المادي؛ النمو؛ 

السمة المنظمة على  إلضفاءاالستثمار في المجاالت الريفية؛ التنويع االقتصادي؛ استراتيجية واضحة 
 .تحويالت الجالية المهاجرة لحفز االستثمار المحلي /المنظم؛ التعويل على أموال غير االقتصاد

بالنيابة عن اليد العاملة المنظمة،  متحدثًا ،)األفريقيةمنظمة اتحاد النقابات (،Hassan Sunmonuوأآد السيد  .٩٢
وتجاهل . في صميم دائرة االهتمام ،فيهم النساء والشباب نبم ،أن نماذج التنمية الجارية فشلت في وضع الناس

 .الشباب أدى الى زيادة االضطراب السياسي وانعدام االستقرار االجتماعي

لتحقيق نمو فعال،  وتوخيًا. األرباحمن  أهمنموذجي يجعل الناس  طريق المستقبل يتمثل في تحولقال إن و .٩٣
المتمحور حول الناس، يمكن  اإلنمائي اإلطاروآجزء من . أفريقياالبد من توفير العمالة والعمل الالئق في 

 االستثمار في الزراعة لدعم األمن الغذائي؛ االستثمار في الهيكل: تتمثل في أنلمجاالت ترآيز معنية أخرى 
األساسي االجتماعي بما في ذلك نظم الصحة والتعليم؛ االستثمار في الهيكل األساسي المادي والسكك الحديدية 

هيكلة النظام المصرفي  إعادة؛ اإلقليميةالتجارة  أواصروالطرقات والموانئ وزيادة توليد الكهرباء؛ تعميق 
د على االستثمار األجنبي المباشر؛ الترآيز على لتقديم المزيد من الدعم لالستثمار المحلي؛ الحد من االعتما

 .بين الناس والحكومة أوثقالحوار االجتماعي بحفز شراآات 

على اتباعها سياسات مالية وضريبية معاآسة للدورة  األفريقيةالدولي الحكومات  النقدوهنأ ممثل لصندوق  .٩٤
 إفالححد ما سبب  إلىتفسر هذه التدابير و. االقتصادية، من قبيل دعم الطلب المحلي عن طريق برامج الحوافز

 .أثر لإلنكماش أالقارة في تجنب أسو

تتمتع بالحيز المالي  األفريقيةالحكومات  أنضمان  إلىوذآر أنه في غضون ذلك سعى صندوق النقد الدولي  .٩٥
جنوب الصحراء مساعدة  أفريقيافي  بلدًا اثنان وثالثونوقد تلقى . والتمويل الالزم ألخذ القرارات الضرورية

وقد ضاعف صندوق النقد . زمن األزمة فياستحداث هذا الحيز المالي  إلى أدىتخفيف عبء الدين، مما 
لديه وضاعف بثالثة مقادير التزاماته تجاه  اإلقراضالدولي حجم قروضه العادية وجدد مجموعة تسهيالت 

وفيما يتعلق بنتائج . تخصيص حقوق سحب خاصةنه يسر سبل الحصول على التمويل من خالل أآما . أفريقيا
 أن، أآد لالجتماع ٢٠١٠في  أوسلوالمؤتمر المشترك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية في 

 .صندوق النقد الدولي ملتزم بالعمل مع منظمة العمل الدولية، بما في ذلك في مجال الحماية االجتماعية

 جنوب رحه مدير الجلسة عن المستجدات في مسار النمو الجديد فيعلى سؤال ط اإلجابةوفي معرض  .٩٦
أن االستراتيجية تستهدف صراحة فرص العمل وترآز بالتالي على قطاعات  Patelالسيد  أوضح، أفريقيا

الحكومة رآزت على األثر  إنوقال . االقتصاد التي تمتلك بصورة خاصة قدرات الستيعاب اليد العاملة
 أنقطاعات يمكن  عشرةوقد تم اختيار . ثمار بعينه وليس على اآلثار االقتصادية فقطاالجتماعي ألي است

تستحدث فيها قيمة مضافة يعتد بها عن طريق زيادة القيمة المضافة على الصعيد الوطني وليس تصدير المواد 
رتقاء بالقيمة وقال إنه حيثما تعاني سالسل التوريد من ثغرات في المهارات، استثمرت الحكومة لال. الخام

وستستحدث الوظائف على المدى القريب ". تجويد"وخلق الوظائف، وهي عملية أشير اليها بتعبير  واإلنتاج
بيد . عن طريق استخدام األشغال العامة آثيفة العمالة آجسر يصل بين البطالة والعمل الالئق لصالح الشباب

 .دات الناضجة أآثر منه في االقتصادات الضعيفةأن من األسهل تطوير سالسل القيم العالية في االقتصا

عالقة ملحوظة بين متوسط عدد السنوات في المدرسة بين السكان  Salazar-Xirinachsووصف السيد  .٩٧
فكلما ازداد مستوى التعليم ازدادت قابلية الناس لالستخدام وقدرتهم على تطبيق . ودرجة تنوع اقتصاد بلد ما

 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية أساسيانوتنمية المهارات عنصران فالتعليم . تكنولوجيا جديدة
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التعليم وفرص العمل أساسية  إنعن أهمية اتخاذ تدابير لتشجيع االندماج؛ وقال  de Robienوتحدث السيد  .٩٨
ال طلب اليوم فحسب  - تكون تنمية المهارات مسايرة لطلب سوق العمل أنوينبغي . اندماج المهاجرين إلتاحة

 .الثالثين القادمة أوبل الطلب على مدى السنوات العشرين 

بخيارات  أوصى، Xirinachs-Salazar التقرير، إضافة إلى السيد أن إلىوأشار ممثل عن حكومة مصر  .٩٩
نه إوقال . شدد على التصنيع أفريقياوزير التنمية االقتصادية في جنوب  أنسياسية مؤاتية للزراعة، في حين 

السياسات  إن قائًال Xirinachs-Salazar ورد السيد. األنسبتوصية سياسية هي  أييرغب بالتالي في معرفة 
تحقيق التوازن في اختيار القطاعات التي  إلىتسعى  أنتكون خاصة بكل بلد وأنه ينبغي  أنالمختارة يجب 

نه ينبغي أوالتوصية األساسية هي . افالزراعة والصناعة والخدمات مهمة جميعه. يتعين تدعيمها وتشجيعها
 أن وينبغي. تحسين البيئة المؤاتية للمنشآت إلىالتدابير العامة الرامية  إلى باإلضافةاستهداف قطاعات معينة 
وهو ( اإلنتاجيةلنمو  إمكانياتعدد من المعايير يمكن انتقاء بعضها لما تملكه من  إلىيستند اختيار القطاعات 

الستيعاب اليد  إمكانيات، ويمكن انتقاء بعضها اآلخر لما تملكه من )أمر هام لرفع األجور ومستويات المعيشة
 أصًالويستمد درس هام آخر مفاده البدء ليس من العدم بل من المجموعات والقطاعات التي تملك . العاملة

 ومن المهم أيضًا. الملزمة المفروضة على نموهاالقيود  وإزالةوتنظيم المشاريع،  اإلنتاجبعض القدرات على 
وجود مؤسسات سليمة من حيث الحوار االجتماعي القطاعي وآليات شفافة لتجنب االنحرافات والتجاوزات في 

 . الحوافز القطاعية

 وأفاد أن القضايا الكامنة وراء أفريقيااألحداث األخيرة في شمال  إلىحد مندوبي العمال من المغرب أ وأشار .١٠٠
عن نوع الحكومة التي قد تكون  Patelوسئل السيد . االضطراب االجتماعي هي سياسية أآثر منها اقتصادية

للتجاوب مع  متضافرًا حكومته قد بذلت جهدًا أنوأجاب . األقدر على بث االستقرار والرضا فيما بين سكانها
آما جرت مراجعة . نصر أساسيتطلعات الشعب عن طريق مراجعة الدستور بحيث ترد فيه حقوق العمال آع

 .تشريعات العمل مراجعة يعتد بها

من  اإلقليميالمشارآين في المائدة المستديرة بما يملكه التكامل  مذآرًاXirinachs- Salazar وختم السيد .١٠١
تكامل تثير التحديات أمام  األفريقيةبيد أن مستويات التنمية المختلفة بين البلدان . للنمو بوصفه محرآًا إمكانيات
والهيكل األساسي  اإلقليمالحد من العوائق التجارية داخل  اإلقليميوتشمل أولويات تشجيع التكامل . أفريقيا

والتعاون في مجاالت . الفرعي من أجل تحسين التكامل المادي وفي مجال النقل واإلقليمعلى مستوى القارة 
 .بأهمية مماثلة أيضًام مثل الزراعة والتعليم والصحة وغير ذلك من المجاالت ، يتس

وآان المشارآون . جلسة خاصة بشأن النهوض بالعمالة والعمل الالئق لصالح الشباب اإلقليميعقد االجتماع و .١٠٢
، وزيرة الشباب والعمالة وتنمية الموارد البشرية، Jandira Hopffer Almadaالسيدة : في المائدة المستديرة

، األمين العام، إدارة التشغيل، وزارة التشغيل Mimoun Bentaleb السيد ميمون بن طالبالرأس األخضر؛ 
والشراآة الجديدة التنمية االقتصادية  ، شعبةمدير، Emmanuel Nnadozieالسيد والتكوين المهني، المغرب؛ 

، منسق مكتب دعم Ibrahima Diaالسيد ؛ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيامن أجل تنمية أفريقيا، 
لجنة االتحاد األفريقي، لجنة األمم فريقيا وألمانة المشترآة لمصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية األ

 إدارة، آبير موظفي الشؤون السياسية، Oumar Diopالسيد ؛ ألفريقياالمتحدة االقتصادية 
 شباب، رئيس، اتحاد Ben Duntoyeالسيد االجتماعية، لجنة االتحاد األفريقي؛  ونؤالش

 السيد، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلة أصحاب العمل؛ Yuma Mulumi السيدة ؛أفريقيا عموم
Robert Mkwezalamba ، ،الجلسة السيد  وأدار. ممثل العمالمن مالويDaniel Makokera. 

: الجلسة الخاصة بشأن النهوض بالعمالة والعمل الالئق لصالح الشباب
االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا مبادرة مشترآة بين 

 ومصرف التنمية األفريقي ومنظمة العمل الدولية

، موضوع الجلسة العمالة، مكتب العمل الدولي سياسة إدارة، مديرة، Azita Berar Awadالسيدة قدمت  .١٠٣
فأسواق عمل . باببالضرورة الملحة في مواجهة تحدي بطالة الش متجددًا إحساسًاهناك  أنالخاصة وذآرت 

بعد األزمة المالية العالمية، ارتفع معدل بطالة ووفي االقتصادات المتقدمة . الشباب تعاني من األزمة في العالم
في معدالت بطالة الشباب في الفترات  انقالب في التدني الثابت نسبيًا إلىنقاط مئوية مما أدى  ٤الشباب بزهاء 
 . السابقة لألزمة
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على حد سواء، آانت أزمة عمالة الشباب  وفي البلدان النامية، في االقتصادات الناشئة وفي البلدان األقل نموًا .١٠٤
. باالنكماش العالمي منها بحاالت العجز الهيكلي في النمو منخفض الوظائف وفي العمل الالئق قل ارتباطًاأ

 -بما في ذلك الوظائف الجيدة -وظائف فيما يتعلق بسبل الحصول على ال باإلحباطوآان شعور الشباب 
الربيع العربي وآذلك أسباب اعتراضات  أسبابلى العدالة االجتماعية، من بين إسوق العمل و إلىوالوصول 

  .الشمالية وأمريكا أوروبافي  أخرى أمكنةسبانيا وفي إفي ) Indignados" (الغاضبين"

 أنضمان  إلىمكتب العمل الدولي  إدارةسعى مجلس  بالضرورة الملحة، اإلحساسومن باب التجاوب مع هذا  .١٠٥
الدورة الواحدة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في  أعمالفي جدول  بارزًا يحتل تحدي عمالة الشباب مرآزًا

 .٢٠١٢يونيه  /حزيران

ففي حين . في العالم هي القارة التي تتمتع بالسكان األآثر شبابًا أفريقيا أنوفي سياق بطالة الشباب، ذآرت  .١٠٦
ترتفع فيه نسبة الشباب بسرعة  أنالوحيد المتوقع  اإلقليمهي  أفريقياشيخوخة السكان، فإن  أخرى أقاليمتشهد 
واالبتكار والتنمية  اإلبداععتبر الشباب ميزة توفر يوفي حين  .تبدأ باالنخفاض أنقبل  ٢٠٣٥عام  حتى

تمكن الشباب من تحقيق آامل طاقاتهم وآانوا مستخدمين على  إذا إّاليمكن جني ثمار هذه الميزة  والنمو، فال
 .نحو منتج

على مدى العقد الماضي في  في المائة ٧و ٥نه على الرغم من تسجيل نمو ثابت يتراوح بين أ وأضافت .١٠٧
فإن لدى بلدان آثيرة معدالت بطالة  ،تقدم يعتد به في الحصول على التعليمإحراز ، وعلى الرغم من أفريقيا

ومعدل بطالة الشباب هو في العادة أعلى بمقدارين من . بين الشباب في المائة ٢٥و ١٠ظاهرة تتراوح بين 
 . أفريقيابثالثة مقادير من المعدل المتوسط في بعض بلدان شمال  أعلىمعدل بطالة البالغين، بل 

. ر وغير مأمونةويستخدم الشباب في غالبيتهم على نحو متقطع في وظائف غير منظمة ومنخفضة األج .١٠٨
وهناك ظاهرة مثيرة للقلق، أال وهي ظاهرة . أعلى بين الشباب منها بين البالغين" فقر العاملين"ومستويات 

، وهم في غالبيتهم من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، الذين انسحبوا من سوق "المحبطين"العمال 
 أفضلالحصول على فرص  إلىن بل يسعون على سكو أفريقياوليس الشباب في . البحث بنشاط عن عمل

 .داخل بلدانهم األصل وخارجها

ويتمثل تحد . ، على الرغم من زيادة االستثمار في التعليم والتدريب المهنييزال تفاوت المهارات قائمًا وال .١٠٩
العمل في القطاع الخاص ومقدمي التعليم  أصحابالصالت بين  إلقامةآخر في محدودية الحوار والنشاط 
 .الشباب لفرص العمل الجارية والمقبلة إعدادوالتدريب والتعلم المتواصل بهدف 

أنماط  إلىفهناك ضرورة لوثبة آمية وهناك حاجة  بإلحاحوألن النمو الماضي لم يولد فرص العمل الالزمة  .١١٠
وذلك من خالل سياسات اقتصاد آلي  ،جانب الطلبمن  أفضل إدارةومن المطلوب . نمو مختلفة تشمل الشباب

نه في حاالت آثيرة ال تكون المهارات هي العائق أ أيضًاوذآرت . واستراتيجيات قطاعية تستهدف العمالة
 .توليد المزيد من فرص العمل إلى أفضل وأجوريؤدي االستثمار في ظروف عمل  أنالرئيسي بل يمكن 

وا مجموعة متجانسة، بل يضمون العديد من المجموعات الفرعية، بما في ليس" الشباب"وذآرت االجتماع بأن  .١١١
ذلك العمال المحبطون والشباب المتسربون من المدرسة وسكان األرياف وأصحاب المشاريع الشباب والشباب 

ديد فإن من األساسي تح ،وعليه .المقيمون في بلدان متأثرة بالنزاعات والشباب الذين آانوا من العمال األطفال
العمل، وذلك  إلىمختلف مجموعات الشباب في السياقات الوطنية الخاصة وتوفير سبل متعددة لالنتقال 

 .الستهداف القيود وحاالت االستضعاف المحددة

ن بعضها قد اتخذ أنه على الرغم من ذلك فإن البلدان بدأت بالترآيز على تحدي بطالة الشباب وأت أضافو .١١٢
عدد من استراتيجيات الحد من الفقر وسياسات العمل الوطنية  أدرجوقد . المسألةتدابير معينة لمعالجة هذه 

 . تحتل العمالة مرآز األولوية أنوينبغي . موضوع العمالة والعمل الالئق في برامجها

يكون خطوة  أنن توفير سبل الحصول على خدمات األعمال والتمويل والمهارات أمن شختمت قائلة إن و .١١٣
 أمرًاوعلى المستوى المؤسسي، يعتبر اتساق السياسات وتكاملها . لتحدي عمالة الشبابهامة في التصدي 

 .اإلنمائيفي البرنامج  نوعيًا وزارات المالية والتخطيط بزمام هذه السياسات تحوًال إمساكن ّيبوقد . حيويًا

واللجنة االقتصادية ألفريقيا االتحاد األفريقي المبادرة المشترآة بين  األفريقيقدمت ممثلة مصرف التنمية و .١١٤
لم  األفريقيةن البلدان أورآزت على . بشأن عمالة الشباب ومصرف التنمية األفريقي ومنظمة العمل الدولية
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والمبادرة ثمرة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر قمة . تول عمالة الشباب االهتمام الكافي على مدى فترة طويلة
لدعم  أخرىبشأن عمالة الشباب وتدابير  ، الذي اعتمد قرارًا)٢٠١١يونيه  /حزيران ،مالبو( األفريقياالتحاد 

ن االجتماع السنوي لمصرف أآما ". جل التنمية المستدامةأتمكين الشباب من "موضوع المؤتمر بعنوان 
دول  رؤساءوستتلقى المبادرة الدعم من جانب . ، بحث بدوره هذه المسألة٢٠١٠في عام  األفريقيالتنمية 
، وهو اجتماع سيدعم تولي الدول األعضاء ٢٠١٢يناير  /الذين سيجتمعون في آانون الثاني ،األفريقياالتحاد 

 .زمام األمور

منظمة العمل الدولية تمتلك الخبرات المطلوبة لمساعدة البلدان على توليد العمالة للشباب  أنوأضافت  .١١٥
ن تساعد على تقديم أ، التابعة لألمم المتحدة، ألفريقياية ومن جهة أخرى، من شأن اللجنة االقتصاد. األفريقي

. ن مصرف التنمية األفريقي ملتزم بقضية عمالة الشبابإوقالت . بإلحاحالتحليل االقتصادي الكلي المطلوب 
مشارآته في بناء الهيكل األساسي الريفي : وشملت األدوات التي استخدمها المصرف لتمكين الشباب ما يلي

 إدماج؛ تشجيع التدريب المهني؛ تسخير التمويل بالغ الصغر بشكل خاص لتمكين المرأة؛ دعم ماإلقليفي 
 .السابقين من الشبابالجنود 

ومن بين . ورآزت على حاالت التفاوت في الموارد بوصفها التحدي الرئيسي في التصدي لبطالة الشباب .١١٦
ودعت . البلدان ومن جانب صانعي السياساتالشواغل األخرى هناك عدم آفاية االلتزام السياسي من جانب 

متابعة فعالة اللتزامات مؤتمر قمة واغادوغو لعام  إجراءاستعراض المناهج في التعليم العالي وإلى  إلى
 .ة أآثر نجاعةيوإلى تحسين ظروف العمل في االقتصاد غير المنظم وإلى قيادة سياس ،٢٠٠٤

هناك  نأ ،العمل من جمهورية الكونغو الديمقراطية أصحابمندوب وفي مناقشات المائدة المستديرة، ذآر  .١١٧
ن عمالة الشباب عن طريق الحوار االجتماعي؛ أالسمة الديمقراطية على النقاش بش إضفاء: ما يلي إلىحاجة 
النهوض بعمالة الشباب؛ الترآيز على  إلىالقطاع الخاص في قيادة الجهد الرامي  إلىدور محوري  إسناد

دور  إبراز؛ )مثل الزراعة(نمو مرتفعة وقدرة عالية على استيعاب اليد العاملة  بإمكانياتالقطاعات التي تتمتع 
الستحداث فرص العمل، السيما بالنسبة لطالبي الوظائف من  المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها محرآًا

بالمنشآت غير المنظمة؛  باالرتقاءراعاة االقتصاد غير المنظم والفرص الكفيلة غير المهرة وشبه المهرة؛ م
 .اإلقليميتسريع وتيرة التكامل التجاري 

ما  نه في حين يشكل الشباب غالبية سكان البلدان األفريقية، فإنهم غالبًاأإلى  ،مندوب العمال من مالويوأشار  .١١٨
وينحصر دور الشباب في آثير من . لنهوض بعمالة الشبابفي الحوار السياسي بشأن ا اإلهماليعانون من 

األخير  األفريقي اإلقليمينه منذ االجتماع أعلى  وتابع مشددًا. األحيان في دور المتلقي الساآن للدعم الحكومي
في التصدي لتحدي عمالة الشباب، ومن بين  تقدمًا ةأفريقيلمنظمة العمل الدولية لم تحقق سوى خمسة بلدان 

منظمة العمل الدولية واالتحاد ورحب بالتالي ببرنامج العمل الذي اقترحته . والسنغال أفريقيالبلدان جنوب هذه ا
األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي، وتقدم بعدد من المقترحات حول طريقة زيادة 

ن من إوقال . العمالة الكاملة والمنتجة توضيح معالمه والتشديد في الوقت ذاته على الهدف المنشود من
الترآيز على االستثمارات في الهيكل األساسي المادي واالجتماعي؛ تعزيز جودة الوظائف؛ دعم : الضروري

محوره الناس؛ الترآيز على جمع معلومات عن  إطارالحوار االجتماعي؛ الترآيز على التعليم الجيد؛ بناء 
 .اإلنتاجيةعملية تصميم األنشطة  سوق العمل تستنير بها

، أفريقياالتغيير في  إلىالمحرآة الدافعة  ةيزالون القو الشباب آانوا وال أنعلى عموم أفريقيا وشدد ممثل اتحاد  .١١٩
الشباب ضحية نظام اقتصادي  أنواعتبر . آما يتجلى في الدور الذي اضطلع به الشباب في الثورة التونسية

يسعوا  أنروا صراحة عن رفضهم لهذه الهيكليات وإلى يعّب أن إلىعالمي امبريالي واستغاللي ودعا الشباب 
 أنماطوندد باستغالل موارد القارة وبالنمو المجحف وغير المولد للوظائف، الناشئ عن . الحرية السياسية إلى

تأميم  إلىودعا  ،جل الحرية االقتصاديةأيناضل من  عموم أفريقياتحاد ا أنوشدد على . استثمار غير متساوية
 .توزيع عادلة للثروات إعادةالصناعات الرئيسية وإلى 

مبادرة فعالة  أي دعائمعلى  ،وزيرة الشباب والعمالة وتنمية الموارد البشرية في الرأس األخضرورآزت  .١٢٠
الشباب  أنوتابعت الوزيرة مشددة على . لتخطيط واإلدارةلعمالة الشباب، وهي الموارد والقدرات على ا دعمًا

ن بطالة الشباب آيلة أاالقتصادية العامة للحكومة، و اإلنمائيةاالستراتيجية  صميمفي الرأس األخضر باتوا في 
النهج الشمولي الذي يتبعه  وأوصت البلدان األخرى باتباع. اإلقليمياالنخفاض بمقدار نصف المتوسط  إلى

عدد  إلىالنهوض بعمالة الشباب، وهو نهج يترآز على تنمية المهارات واالستناد  إلى الرأس األخضر سعيًا
بناء القدرة المؤسسية على جميع المستويات  ؛تنمية القطاع الخاص ؛ميزة تنافسية: من المكونات من قبيل

وختمت . تأآيد الهوية الوطنية ؛السديدة اإلدارة ؛االجتماعيةتعزيز فرص الحصول على الحماية  ؛الحكومية
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حديثها بالتأآيد مرة جديدة على األهمية القصوى التي ترتديها تنمية المهارات، وبصورة خاصة على ضرورة 
الترآيز على تحقيق االمتياز في جميع مستويات النظام التعليمي وعلى جعل المهارات تساير الطلب الحقيقي 

مشارآة القطاع الخاص آقوة محرآة الستحداث  إلىوآررت دعوتها . العمل في القطاع الخاص في سوق
 .فرص العمل وإلى استشارة الشباب

على أن الهيئات الرئيسية لصنع القرارات من  ،، التابعة لألمم المتحدةألفريقياوشدد ممثل اللجنة االقتصادية  .١٢١
حد آبير، هي التي ترسم معالم النتائج  إلىذي تقوده الحكومات قبيل وزارات المالية والتخطيط، في النقاش ال

سياسة االقتصاد الكلي، ووصف  إطارأدوار هذه الوزارات في تحديد  وتابع مستعرضًا. النهائية للسياسات
 .الترآيز على النمو واستقرار األسعار، على حساب استحداث فرص العمل إلىآيف تميل هذه السياسات 

سيما فيما يتصل  وال عمالة الشباب في بالده تشكل تحديًا أن إلى ،الحكومي من المغربوأشار المندوب  .١٢٢
 إلىن الصلة بين تنمية المهارات وبين االنتقال الناجح من المدرسة ّيببالعمال الشباب المهرة وشبه المهرة، و

االقتصادي والسياسي، بما في  واإلصالحعلى الصلة القائمة بين استحداث فرص العمل  يضًاأوشدد . العمل
في  اإلصالحاتلحفز العمالة، فإن حكومة المغرب ترآز على  نه توخيًاأوذآر . ذلك نشر الديمقراطية
تكون غنية بالوظائف وارتفاع النمو، من قبيل النقل والزراعة، وتدعم روح الحوار  أنالقطاعات التي يحتمل 

 إلىل ثالثية بغية التمكن من تقييم نتائج جهودها الرامية الحكومة أرست هياآ أنوشدد على . االجتماعي
نه لم ينصب ترآيز آاف في الماضي على تعزيز العمل الالئق أوآشفت عمليات التقييم هذه . النهوض بالعمالة

ذلك لم يول اهتمام آاف لتنمية مواهب  إلى باإلضافة. لصالح الشباب وال على توفير الحماية االجتماعية لهم
وختم . هذه اإلهمالوسيجري التصدي ألوجه . المشاريع وخدمات استهالل المنشآت ودعم النمو تنظيم

ن استحداث فرص العمل، أال وهو النهوض بالعمالة في أبالترآيز على جانب بارز آخر من النقاش الداخلي بش
 .االقتصاد االجتماعي

سياسي فعال في آثير من البلدان في  رإطا إلىعن قلقه من االفتقار  وأعرب نائب الرئيس من الحكومات .١٢٣
 ،وعلى غرار ذلك. بما يكفي لحفز استحداث فرص العمل للشباب القطاع الخاص ليس قويًا نإوقال  ،القارة

يساير عرض اليد  فإن الصالت الحالية بين مؤسسات التعليم وبين القطاع الخاص ضعيفة ونتيجة لذلك ال
 .اإللحاحلهذه العقبات على وجه وينبغي التصدي . العاملة الطلب عليها

. القول إن من المطلوب حدوث تحول نموذجي لمواجهة تحدي عمالة الشباب ،عموم أفريقياممثل اتحاد وآرر  .١٢٤
 ، فضًالالمحلي والحلول المصنوعة محليًا اإلرشادالتعويل على نحو أآبر على : برز اتجاهات العمل التاليةأو

الشباب ليكتسبوا خبرة في  أمامتفتح باب الفرص  أنوطلب من الحكومات . الدولة تقوم به تدخًال أآثرعن دور 
عن تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج النهوض  المسؤولوضع الشباب في موضع  إلىودعا آذلك  ،العمل

 .بعمالة الشباب

آمثال عملي  ،أفريقيااألجور الخاصة بالشباب، الذي تديره حكومة جنوب  إعاناتوتحدث الرئيس عن برنامج  .١٢٥
ن تسهل بنجاح أتجعل الشابات والشبان يواجهون عالم العمل، و أنالطريقة التي يمكن بها للحكومات  على

 .العمل إلىانتقالهم من المدرسة 

نه ألغراض حفز عمالة الشباب، من المطلوب أالعمل من المغرب، عن قلقها معتبرة  أصحابمندوبة  وأعربت .١٢٦
 إدماجينصب الترآيز على  أنوينبغي بصورة خاصة . السياسي اإلصالحفورية تتخطى  إجراءاتاتخاذ 

 .بعيد، في سوق العمل أمدالعاطلين عن العمل منذ 

على هذه النقطة مرآزة على مبادرة تعزيز الميزة ،سياسة العمالة في مكتب العمل الدولي إدارةوعقبت مديرة  .١٢٧
، آمثال على هذا )االتحاد العام للمنشآت في المغربوقد سهلها (التنافسية في صناعة النسيج في المغرب 

 .النوع من برامج العمل

هناك أمثلة آثيرة في القارة عن  إن ، التابعة لألمم المتحدة، قائًالألفريقياوأضاف ممثل اللجنة االقتصادية  .١٢٨
على نحو  ن آيف يمكن تحقيق التناغمتبّي أن وأن من شأنهاشراآات بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص 

 . فاعلية بين العرض والطلب في سوق العمل أآثر

 أنالعمل طلبوا من الحكومات  أصحاببأن ، المندوبة الحكومية من جمهورية الكونغو الديمقراطيةوذآرت  .١٢٩
وأآدت هذا المفهوم وشددت . مع الشباب فيما يخص مبادرات النهوض بالعمالة انتظامًا أآثرتتشاور على نحو 

 .الشباب إلىنظم معلومات عن سوق العمل على مستوى البلد، تكون موجهة  قامةإلعلى تأييدها 
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 .وضع برامج لعمالة الشباب تتمتع برؤية عامة آليًا إلى، العمل من زمبابوي أصحابودعا مندوب  .١٣٠

جلسة خاصة بشأن تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي 
  للمرأة والمساواة بين الجنسين

تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والمساواة بين " الخاصة الثانية حول تمحور موضوع الجلسة .١٣١
، وزيرة الخدمة Fatouma Zara Boubakar Zakaria Saboوتألفت مجموعة المناقشة من السيدة . "الجنسين

ب أفريقيا؛ ، نائبة وزير التجارة والصناعة في جنوElizabeth Thabetheالمدنية والعمل في النيجر؛ السيدة 
، مديرة، مديرية شؤون المرأة وقضايا الجنسين والتنمية، لجنة االتحاد Litha Nlusyimi-Oganaالسيدة 

، مديرة البرنامج اإلقليمي من المكتب اإلقليمي الفرعي للجنوب Nomcebo Manyiniاألفريقي؛ السيدة 
ممثلة أصحاب العمل؛ السيدة  ،وازيلندمن س Zodwa Mabuzaاألفريقي، هيئة األمم المتحدة للمرأة؛ السيدة 

Touria Lahrach ممثلة العمال ،من المغرب.  

 Christineرّحبت الرئيسة بالمشارآين في هذه الجلسة الخاصة، وقدمت المتحدثة الضيفة، الدآتورةو .١٣٢
Mwelwa Kaseba-Sata سيدة زامبيا األولى، مسلطة الضوء على ما قامت به من نشاط في مجال صحة ،

  .ات ووفيات األطفال، آمساهمة منها في مسألة المساواة بين الجنسيناألمه

!". للمرأة أهميتها"وشددت السيدة األولى على أنه في عالمنا اليوم حيث يسود انعدام المساواة والتمييز،  .١٣٣
سات والحظت أّن انعدام المساواة بين الجنسين نابٌع من التمييز على مستوى األسرة والمجتمع المحلي والمؤس

ولم تتوقف المعايير الثقافية والدينية عن إظهار أنماط مقولبة وممارسات ومعتقدات أثرت سلبًا على . المجتمعية
في صميم النمو االقتصادي العالمي، إال أنها بقيت محرومة من  هيوبالرغم من االعتراف بأّن المرأة . المرأة

ى تمثيل مفرط للمرأة في صفوف الناس األشد فقرًا وأفضى ذلك إل. الحصول على الموارد والخدمات المنتجة
فأآثر من نصف مليون امرأة وافتها : وآانت البيانات مثيرة لالهتمام. في المجتمع، ال سيما في العالم النامي

. سنويًا ،المنّية نتيجة تعقيدات ترتبط بالحمل، وأآثر من أربعة ماليين طفل توفوا في األسبوع األول من حياتهم
  .وهذا األمر غير مقبول بكل بساطة. أفريقيا مسرحًا شهد غالبية هذه الوفيات وآانت

ة من وهو أمر حاسم لخلق بيئة مؤاتي. بين الفقر وتمكين المرأة الناقصةوالعمالة الالئقة هي الحلقة الحيوية  .١٣٤
 بين مساواةلصالح الوجعل الموارد تأتي بنتائج  خالل إرساء سياسات وتشريعات وتعزيز آليات مؤسسية

وألمحت المتحدثة إلى مالي والمغرب، وهما البلدان الوحيدان في اإلقليم اللذان صدقا على . النساء والرجال
التي تصون حقوق المرأة الحامل والعامالت المرضعات ) ١٨٣رقم ( ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، 

لمرأة لمجرد أنها تؤدي وظائفها وشددت على التمييز الذي تتعرض له ا. وصحتهّن وأمنهّن االقتصادي
الحمل والوالدة وإرضاع الجيل القادم من المشارآين في القوى العاملة؛ وامتد هذا التمييز : البيولوجية اإلنجابية

. مكاسب اقتصادية واجتماعية جمة يّولدومن شأن االستثمار في صحة المرأة أن . ليطال دورها اإلنجابي
ن مسائل الصحة فحسب، بل هي مسألة اجتماعية واقتصادية تستحق إيالءها وليست حماية األمومة مسألة م

وقد ناشدت المتحدثة جميع الدول األعضاء المشارآة في هذا االجتماع . اعتبارًا مجتمعيًا ووطنيًا غير مشروط
  .وتطبيقها ١٨٣التصديق على االتفاقية رقم  حّفزتها علىاإلقليمي األفريقي و

على الرسالة  ،العمل الدولي مكتبمديرة مكتب المساواة بين الجنسين في  ،Jane Hodgesالسيدة  وأثنت .١٣٥
الواضحة التي جاءت بها السيدة األولى بشأن التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة بدءًا من حماية األمومة، 

وشّكل تكافؤ . وهو موضوع إحدى االتفاقيات األربع لمنظمة العمل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين
الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل قيمة أساسية من قيم منظمة العمل الدولية، تعود إلى عام 

الذي اعتمده  ،وقد استرعت االنتباه على مر السنين وتتوّجت بالقرار بشأن المساواة بين الجنسين ،١٩١٩
اعتماد توصية العمل الالئق من  بالذات ٢٠١١عام ؛ وشهدت دورة المؤتمر ل٢٠٠٩مؤتمر العمل الدولي في 

دراسات عديدة العالقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين والنمو  بّينتو). ١٨٩ رقم(أجل العمال المنزليين 
في المائة من الناتج المحلي  ١انعدام المساواة بين الجنسين  تبلغ تكلفةوحسب التقديرات، : االقتصادي

وجرى تعميم إطار المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية عبر الدعائم . اإلجمالي في أفريقيا سنويًا
العمالة، الحماية االجتماعية وال سيما من خالل أرضية الحماية االجتماعية، : وهي ،األربع للعمل الالئق

وار االجتماعي مع تزايد عدد النساء في مناصب القيادة، من قبيل معالي الوزيرات العشر الحاضرات في الح
التسليم بحقوق العمال، نساًء ورجاًال،  يستمد وفي إطار دعامة المبادئ والحقوق في العمل،. هذا االجتماع

 ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(ييز واتفاقية التم) ١٠٠رقم ( ١٩٥١جذوره من اتفاقية المساواة في األجور، 
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ومن اتفاقية العمال  - ، وقد حصلت هاتان االتفاقيتان على عدد آبير من التصديقات في أفريقيا )١١١رقم (
 إلى دعتالتي تستحق أن تولى المزيد من االهتمام إذ أنها ) ١٥٦رقم ( ١٩٨١ذوي المسؤوليات العائلية، 
أن يتبادل المشارآون في الجلسة وجهات نظرهم بشأن الجوانب الثالثة واقترحت . تقاسم عبء العمل واألسرة

هل من الضروري مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في : للنقاش الحالي الدائر حول قضايا الجنسين
االستجابة لألزمة حتى ال تفضي تدابير االنتعاش إلى نتائج منحازة إلى جنس من الجنسين؟ إذا آانت راية 

د لجدوى المساواة بين الجنسين معروفة بشكل أفضل في أفريقيا، هل باستطاعة المرأة أن تطالب بحقها التأيي
المشروع في عالم العمل؟ آيف يمكننا أن نضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الممارسة واالعتراف بها 

  آجزء ال يتجزأ من الحملة الرامية إلى تحقيق العدالة االجتماعية؟

وزيرة الخدمة المدنية والعمل في النيجر على أّن مبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين يكاد يكون مقبوًال ووافقت  .١٣٦
وضع الجنسين باالستناد إلى المعلومات عن و. غير أّن هناك عوائق منتشرة في آافة أرجاء العالم. باإلجماع

الشباب تشكل الشابات والشبان أآثر من  في بلدها، أشارت المتحدثة إلى أّن النيجر يتمتع بشريحة من السكان
وسّلمت بأنه ال يزال . في المائة منها، وأّن مساهمة اإلناث في سوق العمل أقل بكثير من مساهمة الذآور ٥٠

التعليم مما يؤدي إلى  على الحصولالجنسين في بلدها، من قبيل انعدام المساواة في  بينهناك تباينات آبيرة 
لواتي يحصلن على أجور متدنية وهّن ممثالت بشكل مفرط في القطاعات متدنية األجور تزايد عدد األميات ال

وأضافت أن جهودًا آبيرة بذلت رغم ذلك على مدى السنوات األخيرة وأن . مثل الزراعة وتربية المواشي
 اتف بمساهمأنه لم يتم االعترا ورأت .الثغرة بين معدالت التحاق الفتيات والفتيان بالمدرسة فا فتئت تضيق

وقد ساهمت العوامل االجتماعية والثقافية في إظهار أنماط مقولبة وممارسات ومعتقدات . المرأة في االقتصاد
الحكومات والشرآاء  توليهاواختتمت الوزيرة آلمتها بالتشديد على األهمية التي . أثرت سلبًا على المرأة

عن الوزيرة  أعربتوفي الوقت نفسه، . ن قوة المرأةاالجتماعيون في وضع تدابير ملموسة من شأنها أن تحّس
  .نعدام المساواة بين الجنسينالبأهمية إشراك الرجال في إيجاد حلول اقتناعها 

تمكين  يتأتى عن الذيأصحاب العمل على ما يمكن أن يقدم المساعدة بشكل ملموس، وما  ةممثل رّآزتو .١٣٧
ز التغيرات في فرأة اجتماعيًا واقتصاديًا أمر مهم ألنه يحتمكين الم رأت أنو. في عالم العمل الفعليالمرأة 

والنساء المتمكنات يمتلكن القدرة . عالقات القوة التي تبدأ في المنزل وتتوسع لتطال المجتمع األوسع نطاقًا
ن من أن تمكّن أنفسهّن وغيرهّن م للنساء وال بد. على االختيار، وتتمتع النساء باالستقاللية عند اتخاذ قرار

 علىوتصدرت قائمتها ما يعود . وجهات نظرها بشأن المنافع المتأتية من تمكين المرأة عرضتو. النساء
العائلة من منافع من حيث آسب الدخل وزيادة االستهالك وزيادة االستثمار في صحة األطفال وتعليمهم، 

 ،تنمية في الميدان االقتصاديوقد تجلى ذلك في دراسة أجرتها منظمة التعاون وال. الفتيات منهم والفتيان
في  ٦٠في المائة من دخلهن على العائلة، مقارنة بالرجال الذين ينفقون حوالي  ٩٠استنتجت أن النساء ينفقن 

فالبنات المتعلمات يتزوجن في وقت متأخر ويؤسسن عائالت . همية تعليم البناتأآما شددت على . المائة فقط
وفي رأيها أنه ينبغي للخيارات . اجات أفرادها من حيث الصحة والتعليمأصغر حجمًا حتى يستطعن تلبية احتي

ردم الثغرة القائمة بين )  ١: (السياسية المتعلقة بالتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة أن تشمل ما يلي
مشارآة اعتماد تدابير من شأنها أن تشجع )  ٣(تعزيز العمل بأجر لصالح المرأة؛ )  ٢(الجنسين في التعليم؛ 

)  ٤(المرأة في االقتصاد العام، على عكس وضعها في االقتصاد غير المنظم الذي يشهد تمثيًال مفرطًا لها؛ 
اللجوء إلى )  ٥(زيادة مشارآة النساء في المناصب القيادية، ال سيما زيادة عددهن في البرلمانات الوطنية؛ 

، وبالتالي ضمان لصالح المرأة ةاإليجابي جراءاتاإلسياسات وإجراءات المشتريات الحكومية من أجل إدراج 
  .تمكينهن على المستوى االقتصادي

العمال على وجود توافق في اآلراء وخلفية مشترآة فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين في  ةممثل توشّدد .١٣٨
مكان العمل، وعلى أن الوضع االقتصادي للمرأة ال يدعو إلى التفاؤل في حاالت عديدة في سياق األزمة 

لقائم على نوع الجنس وأشارت إلى هيمنة النساء في العمالة الهشة وإلى خطر العنف ا. الحالية للوظائف
وسردت قائمة لمواطن العجز في العمل الالئق فيما يتعلق بالنساء العامالت في القطاع غير المنظم وفي قطاع 

آما أثارت موضوع العمال المنزليين، وال سيما النساء منهم، الذين ال يتمتعون بأي حماية اجتماعية . النسيج
بشأن  ٢٠١والتوصية رقم  ١٨٩سعادتها العتماد االتفاقية رقم لذا أعربت عن . وال حتى بحماية لألمومة
غير أن التصديق على االتفاقيات ليس آافيًا، . وأملت التصديق عليهما قريبًا ،٢٠١١العمال المنزليين في عام 

وقد أسفت المتحدثة لقلة النساء على رأس النقابات . إذ ينبغي للحكومات أن تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذها
 مراآز صنع النساء في دعمأنه، في رأيها ال يمكن تحقيق العمل الالئق من دون  إلى عمالية وأشارتال

  . النقابات العمالية وفي مناصب صنع السياسات فيالقرارات 

على ثالث أسئلة، قدمت نائبة وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا شرحًا معمقًا  اإلجابةوفي معرض  .١٣٩
والتي آانت مصممة  المأزومة،التي تم اعتمادها لصالح الشرآات ، معمول بها في بلدهالحزم االنتعاش ال
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وقد صممت هذه الحزم للتخفيف من آثار األزمة . تصميمًا جيدًا لتجنب أي آثار سلبية من حيث نوع الجنس
وعدم التمييز  وفي جنوب أفريقيا تجلت مسألة المساواة بين الجنسين. على الجميع ولم تفرق بين رجل وامرأة

 واإلنصاف في االستخدام وانعكست هذه المبادئ األساسية في تشريعات العمل. ١٩٩٦في دستور عام 
إلى الفائدة المكتسبة من خطة العمل بشأن السياسة الصناعية والتدابير  شارتآما أ. وسياسات ظروف العمل

مج ترآز على النساء مثل تلك التي تستهدف وقدمت أمثلة عن برا. األوسع نطاقًا للتمكين االقتصادي األساسي
أما فيما يتعلق بالدور الذي يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تؤديه من حيث التأييد لجدوى . صاحبات المشاريع

تيّسر الشراآات من أجل المساواة بين ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن  رأت أنه المساواة بين الجنسين، فإنها
  .الجنسين

واستفاضت . لالستفسار عن المقصود بتحقيق التمكين االقتصادي مثلة لجنة االتحاد األفريقي سؤاًالووجهت م .١٤٠
من قبيل األرض واالئتمان  ،والتحكم بها على حد سواء اإلنتاجيةالحصول على الموارد  أهميةفي الحديث عن 
فقط  في المائة ٣نسبة  أنرت وذآ إنتاجيالتحكم باألرض وملكيتها آمصدر  أهميةوشددت على . والتكنولوجيا

لجنة االتحاد األفريقي قد وضعت موضع التنفيذ سلسلة من  إنوقالت . أرضًايملكن  أفريقيامن النساء في 
 للمرأةحد هذه التدابير في قرار تكريس عقد أتمثل و: االقتصادية والمالية األزمةالتدابير من باب مواجهة 

 ألفريقي صندوقًالجنة االتحاد ا أنشأتذلك،  إلى باإلضافة. المرأةتقاء ب، قر العزم بموجبه على االراألفريقية
ن أعمليات مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين غير قائمة على المشارآة و أنورأت  .للمرأة األفريقية

 . وتجاربها غير مسموعة المرأةصوت 

رزم االنتعاش االقتصادي العديدة مجحفة بحق المرأة ألنها  أنورأت ممثلة هيئة المرأة في األمم المتحدة  .١٤١
 أيضًا وألمحت .تراعي الوضع الخاص للمرأة وال الديناميات الجنسانية في عالم اليوم المتسم بالعولمة برأيها ال

 إلىوة وفيما يتعلق بدور منظمة العمل الدولية من حيث الدع. في مراآز القيادة المرأةمشارآة  إلىاالفتقار  إلى
المنظمة غير ملزمة بالمغاالة في االستثمار في الدفاع عن المساواة بين  أنالمساواة بين الجنسين، رأت 

وألنها هدف شامل على هذا األساس  ،األساسية اإلنسانن المساواة بين الجنسين مسألة من حقوق ألالجنسين 
ى تشجيع التوازن بين الحياة العملية واألسرية من ذلك عل ترآز بدًال أنوينبغي لمنظمة العمل الدولية  .وحده

 .يكون مصدر ضغط للمرأة أنوتغيير ثقافة مكان العمل الذي يمكن 

لقد أظهر النقاش التالي أن المندوبين يرغبون في استخدام أآبر ألدوات منظمة العمل الدولية، من قبيل تنمية و .١٤٢
والمشورة السياسية المتعلقة بحماية األمومة، ال سيما  روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين

ومن شأن المساواة . عندما تجد الحكومات نفسها في خضم األزمة وفي غياب نظم الحماية االجتماعية الفعالة
الدور المهم للمساواة بين الجنسين في تحقيق يثير الوعي ببين النساء والرجال في القيادة وفي االجتماعات أن 

  .لعمل الالئق المقبول على نطاق أوسعهدف ا

  ١ المناقشة المواضيعية الموازية

  تعزيز الملكية الوطنية لمعايير العمل الدولية

إلى سلسلة من ست مناقشات مواضيعية موازية حول مواضيع ذات اهتمام آبير  آان االجتماع اإلقليمي منقسمًا .١٤٣
. تعزيز الملكية الوطنية لمعايير العمل الدوليةضوع مو ١وتناولت المناقشة المواضيعية . بالنسبة لإلقليم

؛ ، وزيرة العمل والخدمات العامة، بنن Memouna Kora Zaki Leadiالسيدة : وتألفت المائدة المستديرة من
ثل م، مThabo Makekaالسيد العمل والرفاه االجتماعي، غانا؛  ، وزيرEnoch Teye Mensahلسيد ا

 .ويرد ملخص عن هذه المناقشة أدناه. ممثل العمال، ننبب،Pascal Todjinouالسيد ؛ أصحاب العمل

، في مكتب العمل الدولي ، مديرة إدارة معايير العمل الدوليةCleopatra Doumbia-Henry استهلت السيدة .١٤٤
وأشارت إلى أّن آًال من تقرير المدير . "تعزيز الملكية الوطنية لمعايير العمل الدولية" :موضوع الجلسة وهو

النمو الفعال واالستخدام والعمل "والتقرير بعنوان  "تمكين شعوب أفريقيا بتوفير العمل الالئق"العام بعنوان 
عكسا التقدم المحرز والتحديات وآيفية المضي قدمًا لتحقيق  ،"حان الوقت لرؤية جديدة: الالئق في أفريقيا
وُأدرجت المناقشة في سياق الربيع العربي والعواقب المتأتية عن األزمات االقتصادية . قبرنامج العمل الالئ

التي من شأنها أن تكون محفزًا لتحقيق المزيد من التقدم و ،والمالية واالجتماعية في العديد من البلدان
 .نيةاالجتماعي من خالل إدماج أفضل لمعايير العمل الدولية في السياسات والقوانين الوط
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األهمية التي تكتسيها معايير العمل الدولية في تحقيق األهداف االستراتيجية للعمل  التشديد علىوآررت  .١٤٥
وباعتبار هذه المعايير وظيفة أساسية لمنظمة العمل الدولية منذ نشأتها، فإنها تشمل آل جانب من . الالئق

الت التصديق لتعزيز التصديق على االتفاقيات وقد ُأطلقت حم". من المهد إلى اللحد: "جوانب الحياة العملية
األساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن اإلدارة السديدة، باإلضافة إلى خطط العمل الموضوعة لدعم 

واتفاقية العمل في قطاع صيد  ،٢٠٠٦التصديق والتنفيذ للسالمة والصحة المهنيتين، واتفاقية العمل البحري، 
وبعد تسليط الضوء على التقدم ). ١٨٩رقم ( ٢٠١١،واتفاقية العمال المنزليين) ١٨٨م رق( ٢٠٠٧ ،األسماك

 ١٠٠تصديق يكاد يصل إلى نسبة (الكبير الذي تم إحرازه في التصديق على معايير العمل الدولية في أفريقيا 
عنية بالسالمة أّن االتفاقيات الم Doumbia-Henry، الحظت السيدة )في المائة على االتفاقيات األساسية

 .في اإلقليم "تفتقر إلى التصديق"والصحة المهنيتين واألجور ووقت العمل والضمان االجتماعي 

من دستور  ١٩نظرًا للرؤية االستشرافية لواضعي الدستور، ترسخت الملكية الوطنية في المادة قالت إنه و .١٤٦
من الدول األعضاء عرض االتفاقيات التي  دولة منظمة العمل الدولية التي تنص على أّنه يتوجب على آل

. يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة المختصة وإصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر لتنفيذ االتفاقيات
إعداد معايير العمل الدولية واعتمادها  زمام تطلب صكوك منظمة العمل الدولية أن يكونتباإلضافة إلى ذلك، 
ومن الممكن تعزيز الملكية الوطنية من خالل . مملوآًا على المستوى الوطني ا،تنفيذهوالتصديق عليها و

النهوض بالحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية؛ السيما بالنسبة للعاملين في االقتصاد غير المنظم 
ل وشملت التدابير األخرى امتالك وسائ. وما إلى ذلكوالزراعة والعاملين في مناطق تجهيز الصادرات، 
المقترح إلجراءات مكافحة عمل األطفال في البرامج  ،العمل آما هي الحال في النهج متعدد القطاعات

وينطوي ذلك أيضًا على بناء قدرات الهيئات المكونة . والميزانيات، وخفض الثغرات الجمة من حيث التنفيذ
رة وتدعيمها من أجل تعزيز سيادة ، وإنشاء المؤسسات الالزمة وهياآل اإلدامحدد األهدافالثالثية على نحو 

 .القانون وإضفاء الطابع المحلي على االتفاقيات المصدق عليها

وإلطالع الحضور على تجربة بنن، الحظت وزيرة العمل أّن الملكية الوطنية لمعايير العمل الدولية استلزمت  .١٤٧
يع أنشطة معايير العمل الدولية من إطارًا مؤسسيًا مالئمًا وآلية تمويل وطنية، باإلضافة إلى تنسيق فعال لجم

وأشارت إلى أّن بنن صدقت على جميع االتفاقيات األساسية وأنشأت خدمات . داخل وزارات العمل وخارجها
بهدف تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والسيما القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، في إطار 

لقائمة، ُخصصت موارد من الميزانية الوطنية لتعزيز تنفيذ هذه وإلى جانب الهيكليات ا. وزارة العمل
. المكاسب المتأتية عن المشاريع التي سبق وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم لها دعيماالتفاقيات بغية ت

وذّآرت وزيرة العمل أيضًا بالمرسوم الجديد الذي ينص على توفير التعليم االبتدائي المجاني في بنن، 
وتم تسليط الضوء على مبادرات بناء القدرات . العنف ضد المرأة القضاء علىة إلى قانون جديد بشأن باإلضاف

لصالح مفتشي العمل، إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير 
لحاضرين آذلك على اعتماد ات وزيرة العمل عوأطل .المنظم، من خالل إنشاء صناديق تآزرية للتأمين الصحي

قانون جديد يضع قواعد عامة سارية على القوات المسلحة وقوى األمن العام والعمال من أمثالهم، وينص على 
وعليه، فإن الحرية النقابية . حق المعنيين في االنضمام إلى نقابات وفي التنظيم ولكنه يقيد حقهم في اإلضراب

رورة إدماج معايير العمل الدولية ضمن األولويات الثالث للبرنامج وأخيرًا، شددت على ض .سارية في بنن
تعزيز الحوار االجتماعي والنهوض بعمالة الشباب وتوسيع نطاق  :وهي ،القطري للعمل الالئق الخاص ببنن

 .الضمان االجتماعي

الملكية الوطنية من خالل البرنامج القطري للعمل بزمام  بلده إمساكوأشار وزير العمل في غانا إلى آيفية  .١٤٨
وشدد على الحاجة إلى بناء القدرات من . القوانين الوطنية سّنالالئق الخاص به والتصديق على المعايير و

وأشار إلى ضرورة التشاور والتعاون . أجل دعم حقوق العمال والهيكل الثالثي وتعزيز الحوار االجتماعي
تعزيز وحماية حقوق العمال، تمشيًا لات الحكومة، باإلضافة إلى أهمية اآلليات الوطنية فيما بين مختلف مؤسس

آما الحظ أّن البرنامج الخاص بالترويج لإلعالن والبرنامج الدولي للقضاء . ٩٨ورقم  ٨٧مع االتفاقيتين رقم 
د على ضرورة بناء القدرات وأعاد الوزير التأآي. على عمل األطفال أساسيان لدعم تنفيذ االتفاقيات األساسية

إلى إنشاء وحدة لمكافحة االتجار باألطفال، والعمل مع  شاروالتوعية بشأن هيئة تفتيش عمل متكاملة وأ
وأشار أيضًا إلى ضرورة توسيع نطاق  .الشرطة بشأن مكافحة االتجار بالبشر ومع المحاآم الخاصة باألحداث

المسائل االجتماعية واالقتصادية  على اطالع علىاء البرلمان قوانين العمل لتشمل القطاع غير المنظم وإبق
واختتم الوزير آالمه بالتشديد على أهمية مشاريع عمل األطفال في البالد . ومشارآته فيها المتعلقة بالمعايير

وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات أخرى منها الكاآاو والزراعة وصيد األسماك والتعدين، وذلك منذ التصديق 
 . ١٣٨االتفاقية رقم  على
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وشددت الممثلة الحكومية لنيجيريا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمساعدة وزارات العمل على التعاون  .١٤٩
مع وزارات ووآاالت أخرى بحيث يمكن تحسين اإلبالغ عن تنفيذ المعايير وتقاسم أفضل الممارسات واألمثلة 

أشارت إلى أّن الوقت المخصص لمناقشة بند بهذه األهمية  وفي حين. بشأن التنسيق المشترك بين الوزارات
غير آاٍف، طلبت من منظمة العمل الدولية تنظيم منتدى لتمكين البلدان من تقاسم أفضل الممارسات، إلى 

 .جانب اإللمام بكيفية تخطي العراقيل التي يطرحها التنفيذ والتبليغ

بصرت منظمة العمل الدولية النور وأّن الوقت قد حان أصحاب العمل أّن الزمن تغّير منذ أممثل  واعتبر .١٥٠
وأشار إلى أّنه ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعتمد . للتعاطي مع المسائل في مكان العمل على نحو مختلف

. االتفاقيات األساسية على المستوى الوطني نفيذأنه دعم ت من مبادئ توجيهية وتوصيات قائمة بذاتها، بالرغم
لصالح تقوية الحوار االجتماعي بغية تعزيز الملكية الوطنية، ولصالح إصالح هيئات  الحججساق آما 

 .اإلشراف، وال سيما لجنة الخبراء

العمال أّنه ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن توفر المساعدة لتنفيذ معايير العمل الدولية وإدماجها في وذآر ممثل  .١٥١
أّن ألفريقيا سجًال حافًال بالتصديقات على معايير العمل  إلى ن أشاروفي حي. البرامج القطرية للعمل الالئق

وقال . الدولية، أعرب عن قلقه إزاء وضع الحوار االجتماعي والحرية النقابية في بلده، وفي أفريقيا بشكل عام
بدى قلقه آما أ. حاجة إلى اتساق القانون والممارسة على المستوى الوطني مع معايير العمل الدوليةإن هناك 

 .بشأن العمالة الهشة وقلة النقابات العمالية في االقتصاد غير المنظم

المعايير في مجموعة أآثر شمولية تمشيًا مع ما ورد في اتفاقية  دمجواقترح الممثل الحكومي عن السنغال  .١٥٢
 .٢٠٠٦العمل البحري، 

ر العمل الدولية هي اليوم أآبر من أي وأشار ممثل عن االتحاد الدولي لنقابات العمال إلى أّن الحاجة لمعايي .١٥٣
 .وقت مضى ومن غير الممكن االستعاضة عنها بمبادئ توجيهية

  ٢المناقشة المواضيعية الموازية 

 االستثمار في المهارات والمنشآت المستدامة من أجل العمل الالئق

جل أاالستثمار في المهارات والمنشآت المستدامة من "موضوع  ٢تناولت المناقشة المواضيعية الموازية  .١٥٤
، وزيرة العمل والخدمات  Paurina Mpariwaالسيدة  :وآانت المائدة المستديرة مؤلفة من. "العمل الالئق

، مدير مكتب اليونسكو في ويندهوك، ناميبيا؛ السيدة Alaphia Wrightاالجتماعية في زمبابوي؛ السيد 
Jacqueline Mugo العمل؛ السيد  أصحابنيا، ممثلة من آيDennis Georgeل العمالث، مم. 

المهارات والقابلية لالستخدام في مكتب العمل  إدارةفي  ، آبير االختصاصيينAgune Girmaالسيد قدم  .١٥٥
الدولي، الموضوع مشيرًا إلى أّن أفريقيا بشكل عام، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص، تشهد نموًا 

لكّن اإلقرار بانتعاش النمو هذا ليس سببًا آافيًا للتفاؤل، نظرًا للمستويات المرتفعة من . ر التسعيناتمنذ أواخ
وتطرح عمالة الشباب تحديًا هائًال أمام أفريقيا، غير أّن التدريب على المهارات . البطالة والبطالة الجزئية

أو في  شرآةمسارات مهنية أفضل، سواء داخل  الجديدة من شأنه أن يعزز القابلية لالستخدام، مما يفضي إلى
  .ما يتأتى عن ذلك من زيادات في اإلنتاجية والعمل الالئقمع  العمل للحساب الخاص،

الشمولية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي بشأن مهارات من أجل تحسين و الشاملة واستراتيجية التدريب .١٥٦
تي تبنتها آذلك مجموعة العشرين، أصابت في ترآيزها على ، وال)٢٠٠٨(اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية 

 التقني للتدريب سياسة وضع طريق عن المختصة الدولية المنظمات مختلفضرورة إقامة شراآات بين 
 في يساهم أن النهج هذا مثل شأن ومن. المهارات من المعنية البلدان احتياجات تطور إلى تستجيب والمهني
   .االجتماعية والتنمية االقتصادي النمو دعم أجل من الضرورية العمالة استراتيجيات تنفيذ تشجيع

ويعتبر تحسين نوعية المهارات ومستوياتها أمرًا حاسمًا بالنسبة إلى الدول األفريقية آافة، نظرًا لألثر الذي  .١٥٧
يادة القدرة على ضمان يمكن أن يحدثه هذا التحسين في تعزيز القدرة التنافسية واالندماج االجتماعي، وز

وتعد تنمية المهارات المناسبة جزءًا من الوسائل المسّلم بكونها جوهرية من . العمالة الالئقة ومكافحة الفقر
من أجل تعزيز عمل الئق في االقتصاد غير المنظم الذي  آذلكأجل تحسين اإلنتاجية وظروف العمل و

 أيضًا يسهما أن والتدريب للتعليم يمكن ذلك، إلى اإلضافةب .يستحوذ على حصة األسد في العمالة في أفريقيا
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 إدماج إعادة وفي األرياف، في السيما للدخل، مدرة أنشطة تنمية وفي منظمة غير صغيرة منشآت إقامة في
 المدرسة عن انفصلوا لمن بالنسبة العمل، عالم إلى المدرسة من واالنتقال والمهاجرين المسرحين العمال

 الوطنية التنمية أطر في" القدرات تنمية" ُبعد َيِرَد أن إذن المنطقي فمن. سواء حد على للمتخرجين وبالنسبة
   .اإلقليم بلدان لمختلف

التي " النمو الحميدة حلقة"بأّن تحسين التعليم والمهارات من شأنه أن يدعم  ٢٠٠٨وأوصى المؤتمر عام  .١٥٨
اإلنتاجية والقدرة التنافسية في  ؛تنمية االستثمارات والمنشآت ؛ابتكار تكنولوجيات جديدة واعتمادها: تشمل

االندماج ؛ نمو العمالة؛ الحراك االجتماعي والوظيفي؛ األسواق المتسمة بالعولمة، فضًال عن تنويع االقتصاد
  .االجتماعي

التعليم  آيفية ضمان المزيد من االتساق بين  "١: "بطرح مسائل محتملة للمناقشة، تشمل Aguneوختم السيد  .١٥٩
آيفية "  ٢"وتنفيذ سياسة العمالة الوطنية؛  المتواصلاألساسي والتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين والتعلم 

تعزيز التفاعل بين سياسة تنمية المهارات وآليات واستراتيجيات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين المطبقة 
  . اإلقليم بغية تعزيز النمو المستدام والموّلد لفرص العمل في بلدان

وأفاد ممثل العمال في المائدة المستديرة بأنه من المهم، عند مناقشة مسألة المهارات، تناولها في سياق  .١٦٠
الموجهة نحو توسيع جانب الطلب من االقتصاد آوسيلة الستحداث الحاجة إلى  األوسع لسياسات االقتصاديةا

وينبغي عدم التعاطي مع مسألة المهارات بشكل . والمثقفة شغلها الماهرةالتي يمكن للقوة العاملة  الوظائف
ويتحتم . من برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية ٦منفصل بل على النحو الذي ورد في العنصر 

ن مجانيًا ومتاحًا للجميع وذا نوعية آذلك توفير التعليم الرسمي االبتدائي والثانوي لجميع األطفال، على أن يكو
  . جيدة

 إلى باالستناد اجتماعية حماية أرضية بناء" بشأن الالئق للعمل الثاني األفريقي لمنتدىوذّآر آذلك بأن ا .١٦١
 العمل بفرص والغني الشمولي للنمو الجديدة الرؤية"اعتمد  )٢٠١٠ ياوندي،" (العمل لفرص العالمي الميثاق

  .  واضحة يمكن للرؤية المذآورة أن تسترشد بها معالم مرجعيةوجرى تحديد  ".أفريقيا أجل من

، وأضاف أن الحوار االجتماعي المتواصلوأعاد التأآيد على األهمية الحاسمة لتنمية المهارات والتعلم  .١٦٢
تحداث أو الوطني أثبتا فعاليتهما في اس/والمفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة وعلى المستويين القطاعي و

وأشار إلى أن المنشآت المستدامة هي أيضًا . والمعارف المتواصلحوافز لالستثمار في المهارات والتعلم 
  .  منشآت تحترم حقوق العمال

وذآرت ممثلة أصحاب العمل في المائدة المستديرة أن االزدياد المستمر في أعداد الشباب في سن العمل يشكل  .١٦٣
ولم يثبت نظام تنمية المهارات أهميته واستجابته الحتياجات قطاع . م أفريقياأحد أآبر التحديات المطروحة أما

  . الصناعة

وأشارت إلى أنه يقع على عاتق الحكومة مسؤولية أولية في آفالة حصول الشباب الذين خرجوا من نظام  .١٦٤
فير نوعية جيدة تو"  ١: "ومن األمور المطلوب تحقيقها. التعلم والتدريب على المهارات التي تتيح توظيفهم

من التعليم والتدريب المهني للجميع، من خالل ضمان أن يوفر التعليم والتدريب المعارف األساسية 
"  ٢"والمهارات المعززة لقابلية االستخدام والقدرة على التعلم أثناء العمل وتنمية المهارات مدى الحياة، 

"  ٣"مع قدرة تلقائية على التكّيف مع التغيرات،  فقبالترا مواءمة التعلم والتدريب مع احتياجات سوق العمل
تزويد الشباب بأفضل ما يمكن من تعليم وتدريب مهني بغية تسهيل دخولهم سوق العمل بنجاح، والحث على 

وينبغي . وضمان قبول المجتمع للمرونة الالزمة للمحافظة على فرص دخول سوق العمل المتواصلالتعلم 
أن ترفع من القابلية لالستخدام والمرونة إلى أقصى حد، مع الترآيز على  لمتواصلالسياسات وخدمات التعلم 

م والتدريب إلى عملية صارمة من التقييم المستمر يإخضاع سياسات التعل" ٤"تطوير المهارات ذات الصلة، 
  . وتحسين الُنظم

نقاش الدائر حول المهارات وشددت وزيرة العمل والخدمات االجتماعية في زمبابوي على ما تراه أساسًا لل .١٦٥
وتساءلت عن سبب بقاء القارة األفريقية في براثن الفقر بالرغم من . والمنشآت المستدامة لفائدة العمل الالئق

في حين يمكننا أن نعتبر أن هذه الموارد تلعب دورًا يعتد به في الوضع قالت أنه و. أنها تتمتع بموارد وافرة
عات األفريقية، فهناك محفزات ومتغيرات أخرى غالبًا ما آان يتم تجاهلها في القائم في االقتصادات والمجتم

وقد أضحى االستثمار في مجال . ومن بين هذه المتغيرات مسألة تنمية المهارات. برنامج القارة اإلنمائي
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ت قبل ويستحيل التطرق إلى موضوع تطوير المهارات أو المستخدمين متعددي المهارا. التعليم من األولويات
  . أن يتم توفير التعليم المناسب

وترتبط . ويجرى تنفيذ العديد من برامج تنمية المهارات في بلدان أفريقية آثيرة بمساعدة منظمة العمل الدولية .١٦٦
معظم هذه البرامج بالشباب العاطلين عن العمل في المناطق الريفية وأولئك العاملين في االقتصاد غير المنظم 

وفي حين ُينظر إلى هذه البرامج آتدابير تسهم في ردم الهوة وترمي إلى التخفيف من . يةفي المناطق الحضر
ترآز على مجاالت مثل الهندسة وتكنولوجيا التعدين أن وطأة الفقر، يتعين على أفريقيا أن تمضي قدمًا و

ة، بغية استحداث وهذه المجاالت هي بمثابة عنصر أساسي في استغالل الموارد الطبيعي. الممكننةوالزراعة 
وتشكل صكوك منظمة العمل الدولية بشأن المهارات والتدريب نقطة . الثروات وبالتالي خلق فرص العمل

وال بد من . تنمية المهارات على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشأةفي  انطالق ناجعة إلعادة التفكير
  . إرادة سياسية لتنفيذ المبادئ المكرسة في هذه الصكوك

المهنيين ّآز مدير مكتب اليونسكو في ويندهوك على استراتيجية اليونسكو المتعلقة بالتعليم والتدريب ور .١٦٧
وتطوير  على المستويات العليا توفير المشورة السياسية"  ١: "وأفاد أّن هذه االستراتيجية تشمل. والتقنيين

وتحسين عملية  ينوالتقني ينتوضيح مفهوم التعليم والتدريب المهني" ٢" ؛القدرات على المستوى القطري
آما سلط . ينوالتقني ينمرآز للمعلومات وتنسيق للنقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب المهني" ٣" ؛رصدهما

ل الحاجة الكبيرة إلى عالقات متبادلة بين المسائ" ١: "الضوء على تداعيات النظرة الجديدة التي تضم
استعراض "  ٢" ؛، إذا ما أريد للعمل الالئق أن يتحول إلى واقع ملموسالمصلحةالمطروحة وأصحاب 

معالجة المسائل المتعلقة بالعمل الالئق من خالل "  ٣" ؛العالقات المتبادلة بين مختلف الجوانب والمسائل
  . رات وحلقات الضعف المحتملةالمراجعة الجادة للنماذج القائمة بغية تحديد الثغ"  ٤" ؛استعراض الُنظم

 في المشارآون ،العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات وقادة الحكومات وممثلو الوزراءواعتبر  .١٦٨
أن غالبية البلدان تمتعت في العقد الماضي برؤية واضحة وحظيت نظمها الخاصة بالتعليم  ،االجتماع

  .وهذا التوجه مرشح لالستمرار. والتدريب المهنيين والتقنيين بمستويات عالية من التنمية

مختلف  فيوتم تسليط الضوء على أنه ال بد من االرتقاء بالجهود المبذولة، بالرغم من النجاحات المسجلة  .١٦٩
وينبغي استنساخ البرامج الرائدة الناجحة والممارسات الجيدة وإضفاء . السياسات القطرية والبرامج الرائدة
  .هاالطابع المؤسسي عليها لتعزيز أثر

وفيما يتعلق بالمجموعات المحرومة، شدد االجتماع على الجهود المستمرة التي تبذلها الدول األعضاء إلعادة  .١٧٠
هيكلة معهد إعادة التأهيل في أفريقيا سعيًا إلى تنمية المهارات وتوفير فرص عمل أفضل لألشخاص ذوي 

  . اإلعاقة

وتشكل . بي لهجرة األشخاص ذوي المهارات من أفريقياوقد فاقمت األزمة االقتصادية والمالية من األثر السل .١٧١
فعلي، إذ أنها قد تجر عواقب وخيمة على المنشآت المستدامة واستبقاء العمال ذوي  مصدر قلقهذه الهجرة 

ولن تتمكن المنشآت المحلية التي استثمرت في تدريب العمال الشباب من االستفادة من . المهارات واإلنتاجية
واألثر المتراآم لهجرة األشخاص . اراتها، في حال واصل هؤالء العمال المتدربون هجرتهمجني ثمار استثم

من الدراية المطلوبة لحفز اإلنتاجية والقدرة التنافسية وتكييف  الكتلة الحرجةالمهرة قد يصّعب ضمان 
الذين  ،ت العاليةزد على ذلك أّن هجرة العمال ذوي المهارا. التكنولوجيات المستوردة مع الظروف المحلية

  . تلقوا تدريبهم في مؤسسات عامة، ُيفقد المجتمع ما استثمره في تطوير هذه المهارات

: وشكك عدد من المندوبين في خصائص البرامج النموذجية للتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين، ومن بينها .١٧٢
وطول مدة التدريب وفعالية ق بهذه البرامج وقدرة عرض محدودة وجود شروط شديدة الصرامة لاللتحا

  . والتصلب في توفير التدريب يب ومواد التعليم المكتوبةومنهجية التدر التكاليف

خشيتهم من أال تكون البرامج النموذجية للتدريب على  عنباإلضافة إلى ذلك، أعرب بعض المندوبين  .١٧٣
الدراسات االستقصائية في سوق ويرتبط هذا القلق باالفتقار إلى . المهارات ذات صلة باألهداف المنشودة

 ،لصالح الشباب قبل البدء بالتدريب المهنيين واإلرشاد التوجيهالعمل بغية تقييم االحتياجات من المهارات و
  . وعالقة هذه المهارات بكل مجموعة من المجموعات المستهدفة



 
 

27 Regional Meeting-12th-AFRM-D3(Rev.)-2011-10-0143-Ar.docx  

أسرى الوظائف قليلة المهارات  ، يبقى العمال الفقراءوحيث ال يتوفر التعليم أو يتسم والتدريب بنوعية رديئة .١٧٤
العمال الذين ال يتمتعون بالمهارات المالئمة من المشارآة في النمو  آما استبعدواإلنتاجية ومتدنية األجور؛ 

  . االقتصادي؛ ولم يحَظ االستثمار في التكنولوجيات الحديثة بنصيبه من التشجيع

ة وأدواتها التي يمكن للبلدان أن تستخدمها في وأشار ممثل مكتب العمل الدولي إلى عدد من صكوك المنظم .١٧٥
وتشمل هذه . وضع سياسات وبرامج لتنمية المهارات، وذلك بغية التصدي لمشكلة عدم مواءمة المهارات

؛ )٢٠٠٣(؛ برنامج العمالة العالمي )١٤٢رقم ( ١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية، : السياسات والبرامج
ية؛ االستنتاجات بشأن مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية، توصية تنمية الموارد البشر

: ؛ قوة عاملة ماهرة من أجل تحقيق نمو متين ومستدام ومتوازن)٢٠٠٩(الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي 
 ). ٢٠١٠(استراتيجية التدريب الخاصة بمجموعة العشرين، منظمة العمل الدولية 

دور الحكومة بما في ذلك في مجال الفعالية : قاط الرئيسية التي تناولها النقاش آاآلتيوختامًا، جاءت الن .١٧٦
واالتساق؛ ضرورة إيجاد نظام أو آلية الستباق المهارات الحالية والمستقبلية في سوق العمل؛ المشارآة الفعلية 

حسينها؛ ضمان التمويل للشرآاء االجتماعيين في نظام تنمية المهارات؛ ضمان الحصول على المعلومات وت
 .المناسب لبرامج تنمية المهارات

  ٣المناقشة المواضيعية الموازية 

   العمالة الريفية والتنمية الصناعية والتحول الهيكلي آمسار
  في اتجاه العمل الالئق

آمسار  العمالة الريفية والتنمية الصناعية والتحول الهيكلي"موضوع  ٣تناولت المناقشة المواضيعية الموازية  .١٧٧
 وإصالح، وزير التنمية الريفية Gugile Nkwintiالسيد : المائدة المستديرة توضم ".في اتجاه العمل الالئق
، Peter Wobstمالوي؛ السيد  في ، وزير العملLucius Kanyumba؛ السيد أفريقيااألراضي في جنوب 
، ممثل Alex Frimpong؛ السيد )الفاو( في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة آبير خبراء االقتصاد

 .السنغال من ، ممثل العمالAtoumane Diawغانا؛ السيد  من العمل أصحاب

سياسة العمالة، مكتب العمل الدولي، وللعمالة،  القطريةالسياسات  إدارة ، رئيسIyanatul Islamالسيد  قّدمو .١٧٨
ل آسب العيش في القطاع الريفي يتطلب وأشار إلى أن تحسين سب. موضوع المناقشة لتوفير إطار للنقاش

االنتقال إلى استراتيجية للتنويع الزراعي تتضمن التحول إلى منتجات زراعية غير تقليدية وذات قيمة مضافة 
عالي  ة في إثيوبيا وقطاع البنعومن بين األمثلة على هذا التحول قطاع الزهور المقطو. عالية وقابلة للتصدير

 .فى منتجو الكاآاو على منتجاتهم قيمة مضافة عبر إنتاج مسحوق الكاآاو والشوآوالوأض. في رواندا الجودة

، البنية التحتية والتعليم والصحة وشبكات فيما يتضمنقطاع خدمات فّعال يتضمن، أي ومن المتعارف عليه أن  .١٧٩
في أداء دور محفز  النقل والموانئ ومرافق التخزين والوساطة المالية واإلدارة العامة، ويكتسي أهمية حاسمة

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت تكنولوجيات االتصاالت . على توليد فرص العمل في قطاعات اقتصادية أخرى
وعلى الرغم . والهواتف النقالة في تعزيز توصيل المناطق الريفية بالشبكات وزادت من فرص العمل الجديدة

 .جهود ترمي إلى استخالص فوائد قطاع الخدماتمن ذلك، ينبغي أن تقترن استراتيجيات التنويع الزراعي ب

إليها المؤتمر في  الوالية التي أسندهاوأعادت منظمة العمل الدولية تجديد التزامها بالتنمية الريفية استنادًا إلى  .١٨٠
لمجلس اإلدارة نهجًا متعدد  ٣١٠الدورة  المعني المقدم إلى تقريرالواقترح . )٢٠٠٨( دورته السابعة والتسعين

الجوانب يشمل تنمية المنشآت الريفية واألشغال آثيفة العمالة وتنمية المهارات وتغطية التأمين الصحي 
والسالمة والصحة المهنيتين ونظم معلومات سوق العمل ومعايير العمل، مع الترآيز بشكل خاص على عمل 

التي تتيح تحديد  التقنياتالدولية مجموعة من األدوات و وطورت منظمة العمل. األطفال والشباب والنساء
التي تجمع بين الزراعة ) آما في مدغشقر وغابون مثًال(األولوية من حيث توليد العمالة  ذات القطاعات

وأشار العمل المنجز على المستوى القطري، الذي شارآت فيه عدة بلدان أفريقية . والصناعة والخدمات
أنه يمكن للمولجين إدارة سياسة االقتصاد الكلي استخدام أسعار إلى ) نيجيريا ،امصر، مالوي، أوغند(

الصرف النقدية والمالية والضريبية وسياسات الحسابات الرأسمالية لتعزيز التحول الهيكلي من دون التخلي 
راءات مؤاتية ويمكن لمنظمة العمل الدولية مساعدة الهيئات المكونة على صياغة إج. التحوطيةعن واجباتهم 

 .للعمالة من شأنها أن تحّسن معايير العمل والبيئة آجزء من استراتيجية التنويع الزراعي
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زيادة االستثمار العام في : واقترح ممثل أصحاب العمل في المائدة المستديرة إجراءات سياسية مختلفة، منها .١٨١
التجهيزات؛ تحسين التقنيات بهدف  /تقطاع الزراعة؛ دعم المستلزمات الزراعية آالبذور واألسمدة واآلال

وسلط الضوء على أهمية الحصول على األموال، وال سيما التمويل . زيادة اإلنتاجية؛ البحث القائم على الطلب
لتمويل بالغ الصغر في دعم الزراعي الموثوق ومعقول التكلفة، والتحديد الواضح لدور المصارف ومؤسسات ا

احترام  ؛لنزعة الحمائية؛ االستثمار في البنية التحتية الزراعيةاومقاومة  استهداف أسواق جديدة الزراعة؛
برامج التلمذة  ؛الحوافز الضريبية ؛الحوار االجتماعي ؛تحسين تنمية سالسل اإلنتاج الزراعي ؛حقوق الملكية

تجارية الزراعية باالنتقال إلى األعمال ال أوصيآما . التعاونيات تنمية وتعزيز المهارات، فضًال عنالصناعية 
 .وعدم االآتفاء بزراعة الكفاف

ن اتباع نهج متوازن في مجال التنمية الزراعية، آما في المناطق إوقال ممثل العمال في المائدة المستديرة  .١٨٢
ورأى أنه ينبغي تجديد التأآيد في هذا الصدد على القيمة المضافة في االقتصاد . الحضرية، يبقى تحديًا بارزًا

وينبغي آذلك . عتبر وجود بنية تحتية فعالة أمرًا حاسمًا في تحسين تسويق المنتجات الزراعيةوي. الريفي
وأشار إلى أن تحسين اإلنتاجية وتوفير العمل الالئق . تشجيع إرساء نظم تسمح بضمان أسعار المنتجات

النساء الريفيات وشدد على أهمية التمويل وال سيما حصول . آفيالن بخفض الهجرة من األرياف إلى المدن
العاملين في قطاع الزراعة ليتمتعوا بالحرية النقابية،  أن تدعممنظمة العمل الدولية ل وينبغي. االئتمانعلى 

 .السالمة والصحة المهنيتين والعمل الالئق بشكل عامب االرتقاءو

ى أن انحراف ووافق وزير العمل في مالوي رأي المدير العام الذي عبر عنه في التقرير حين أشار إل .١٨٣
في العديد من االقتصادات األفريقية عن مسار التحول المتوقع من الزراعة إلى الملحوظة مسارات النمو 

الصناعات ثم إلى الخدمات، آما تصفه النظرية التقليدية للتنمية، ينبغي أال يمنع صانعي القرار في أفريقيا من 
 .اقتصاداتهم/ مثل مع السياق الفريد لكل من بلدانهمصياغة استراتيجيات إنمائية بديلة تتكيف على نحو أ

ومن . العملية التقليدية إتمامولفت إلى أنه آان من الممكن التحول إلى منتجات خدماتية عالية الجودة حتى قبل  .١٨٤
. لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألمثلة على ذلك الهند التي تنظر في الوقت الراهن في إنشاء مرآز 

زير آذلك أنه قد يتعذر على القارة األفريقية االقتداء باستراتيجية شرق أفريقيا القائمة على المزج والحظ الو
بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات المصنعة، نظرًا للقيود الهيكلية الخاصة باالقتصادات األفريقية، 

 للتنمية والنموإلى أن استراتيجية مالوي وأشار . وتقلب االستثمار األجنبي المباشر في عالم يتسم بالعولمة
متعددة الجوانب، وترآز على الزراعة واألمن الغذائي وإدارة الموارد البيئية وتنمية البنية التحتية والطاقات 
البديلة والبرامج الهادفة إلى تمكين الشباب، بما يتيح مشارآتهم بشكل فعال في المبادرات اإلنمائية اآلنفة 

لى أن مالوي قد اختارت االنتقال إلى االعتماد بشكل أآبر على الذات في تمويل نفقاتها الداخلية وشدد ع. الذآر
 .المتكررة بموازاة سعيها إلى استقطاب الدعم الخارجي لنفقاتها المرتبطة بالتنمية ورأس المال

ده المتعلقة بالتنمية ولفت وزير التنمية الريفية وإصالح األراضي في جنوب أفريقيا إلى أن استراتيجية بال .١٨٥
وأشار . ٢٠١٠الريفية تشكل جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية مسار النمو الجديدة، التي اعتمدتها الحكومة عام 

تحول الزراعة، بما في ذلك إصالح األراضي نظرًا  نحوإلى أن استراتيجية التنمية الريفية قد توجهت 
االستراتيجية الحالية للتنمية الريفية تسعى إلى إعادة تنشيط ولفت إلى أن . للظروف التاريخية الخاصة ببلده

وأشار إلى . المدن والقرى الزراعية التي عانت الكثير من اإلهمال، مما أدى إلى ضعف البنى التحتية وترديها
التي آانت  السابقة أن الترآيز في هذا المجال آان موجهًا على وجه الخصوص لفائدة مستوطنات البانتوستان

وأضاف أن استراتيجية التنمية سعت إلى تعزيز استدامة المستوطنات الريفية وإصالح . مناطق مكتظة وقذرة
بيئة مؤاتية للتشريعات والسياسات لحماية حقوق  تكويناألراضي لدعم برامج أصحاب الحيازات الصغيرة، و

 .العمال الريفيين والزراعيين

عن تقديره القتراح تقرير المدير العام نهجًا  ،منظمة األغذية والزراعة ر منالكبيوأعرب الخبير االقتصادي  .١٨٦
متكامًال للتنمية الريفية يرآز على عمالة الشباب والمساواة بين الجنسين والحاجة إلى ضمان األمن الغذائي 

وينبغي لدى . ذائيوشدد على أهمية العمالة الريفية المنتجة فيما يتعلق باألمن الغ. وتعزيز العمالة الريفية
صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية، أخذ التباينات والظروف الخاصة بكل بلد بعين االعتبار، نظرًا لعدم 

وأشار إلى أن منظمة األغذية والزراعة تدعم التعاون بين الوآاالت في مجال . وجود مسار إنمائي عالمي
 .الشرآاء االجتماعيونأن تقوده الحكومات و الذي يتعين، الريفيةالتنمية 

وأظهرت مندوبة حكومية من آوت ديفوار اهتمامًا خاصًا بالنقاش وأوجه القلق المتعلقة بتقلب أسعار المنتجات  .١٨٧
وأشارت إلى أن المزارعين غالبًا ما يقعون في براثن حلقة الفقر المفرغة الناجمة عن تقلب أسعار . الزراعية
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آما اقترحت أن يكون هناك تعاون بين . قامة برامج لدعم األسعارالمنتجات الزراعية، مما يحتم تشجيع إ
 .منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية بشأن مستوى األجور في سياق اتساق السياسات

وأعربت مندوبة من نيجيريا عن موافقتها رأي المدير العام في تقريره حين تناول مسار النمو غير المصطحب  .١٨٨
وأشارت المندوبة آذلك إلى أن أآثر التحديات جسامة بالنسبة . لبية البلدان األفريقيةبالوظائف في أغ

لالقتصادات الريفية في أفريقيا يكمن في االفتقار إلى التكنولوجيا المناسبة وضعف البنية التحتية والصعوبات 
 . التي يواجهها المزارعون في الحصول على التمويل وعدم مالءمة برامج التدريب

شددت مندوبة من المغرب على أهمية معالجة التحديات الهامة التي يواجهها المزارعون في تسويق و .١٨٩
وأشارت إلى أن المزارعين غالبًا ما يواجهون منافسة المزارع الكبيرة ويعانون من عوائق عديدة . منتجاتهم

ت ، التي غذعلى األراضيآما شددت على المشكلة الشائكة المتعلقة بالمضاربات . على طول سلسلة القيمة
 .واقترحت العمل على التخفيف من أثر المضاربات على األراضي. برأيها ارتفاع أسعار األراضي

لم يتناولوا السبب الكامن وراء  المشارآين في المائدة المستديرةإلى أن  العمال من المغربولفت مندوب  .١٩٠
إلى أنه على الرغم من غنى القطاع الزراعي وأشار . هجرة المزارعين من األرياف إلى المناطق الحضرية

وشدد على الحاجة إلى إعادة تأهيل . بالموارد المعدنية، لم تبذل الجهود الكافية لالستفادة من هذه الموارد
 .المناطق الريفية والترآيز على التحديات اإلنمائية األوسع نطاقًا التي تواجهها هذه المناطق

آما شرحها وزير التنمية الريفية  للتنمية الريفيةاستراتيجية جنوب أفريقيا  وأشار مندوب من غانا إلى دعمه .١٩١
ولفت إلى أن أي استراتيجية للتنمية الريفية تسعى إلى توفير الخدمات . وإصالح األراضي في جنوب أفريقيا

لى المجتمعات األساسية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، تفلح عادة في حمل الشباب على العودة إ
وعائقًا أمام  مستمرًاآما شدد على الحاجة إلى تعزيز تسويق المنتجات الزراعية، الذي يشكل تحديًا . الريفية

النمو االقتصادي وتوليد العمالة، مشيرًا إلى أن المزارعين يواجهون آذلك صعوبات جمة في الحصول على 
 .االئتمان

ما إذا آان من عمية الريفية وإصالح األراضي في جنوب أفريقيا وسألت مندوبة من جنوب أفريقيا وزير التن .١٩٢
وأشارت إلى أن . الممكن تطبيق جوانب استراتيجية جنوب أفريقيا للتنمية الريفية في المناطق الحضرية

المناطق الحضرية في جنوب أفريقيا تواجه ضغوطًا خانقة نظرًا لتدفق المهاجرين الداخليين والقادمين عبر 
 .الحدود

في  ٩٨رقم و ٨٧وسأل مندوب عن أصحاب العمل عن األهمية العملية التفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  .١٩٣
وصرح أن خلق بيئة من اإلدارة السديدة من شأنه أن يؤول إلى تعزيز . سياق القطاعين غير المنظم والريفي

 . المنشآت المستدامة وتوليد العمالة

، وهو يعزى إلى الزراعةالسلبي من الشباب  موقفالكبير على  اهعن تحفظ مندوبة من نيجيريا توأعرب .١٩٤
وذآرت مع ذلك أنه يمكن للحكومات أن ترفع من . في الزراعة يدي المعتمدلهيمنة نهج العمل اليدوي التق

مستوى التوعية الحالي عن طريق المشورة وتحفيز الشباب من خالل رزم الحوافز وال سيما في المجاالت 
نهجًا تقوم على آالت بسيطة في الزراعة وتحسين أنواع البذور والمحافظة عليها والوصول إلى التي تستخدم 

 .األسواق والحصول على معلومات سوق العمل

وأشار مندوب حكومي من السنغال أن التنمية الصناعية والتحول الهيكلي معروضان على أنهما أفضل سبيل  .١٩٥
حين أن هذين العنصرين مهمان بال شك، فإن من الضروري  وفي. لتوفير سبل الحصول على العمل الالئق

أوًال إيجاد سبل أفضل إلدماج الزراعة، بوصفها أهم قطاع لخلق فرص العمل، بغية توفير سبل الحصول على 
والواقع أنه يمكن تحقيق العمل الالئق في القطاع الريفي من خالل تقاسم وتطبيق أفضل . العمل الالئق

وفيما يتعلق . اعة وإدارة المزارع وحل المشاآل المرتبطة بتسويق المنتجات الزراعيةالممارسات في الزر
. بالتنمية الصناعية والتحول الهيكلي، من األساسي إقامة منشآت مستدامة متوسطة وصغيرة وبالغة الصغر

 .اإلنمائيينولتحقيق هذه األهداف، ال بد من سياسة زراعية وطنية موحدة إلى جانب دعم ثابت من الشرآاء 

عن توافق على أن استراتيجيات التنويع الزراعي، المقترنة  آشفتإلى أن المناقشات  Islamوخلص السيد  .١٩٦
التحتية تشكل عنصرًا حاسمًا في مجال استدامة توليد العمالة في المناطق  باستثمارات إضافية في البنى

ويمكن استخالص أفضل الممارسات من استراتيجيات التنمية الريفية المتبعة في مختلف البلدان . الريفية
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ة إلى وختم باإلشار. يفها مع الظروف الخاصة بكل بلدياألفريقية، التي يمكن ترجمتها إلى وصفات سياسية وتك
 .الحاجة التباع نهج متكامل للعمالة والتنمية الريفيتين

 ٤ الموازية المناقشة المواضيعية

  دور االقتصاد االجتماعي: الخروج من السمة غير المنظمة

. "دور االقتصاد االجتماعي: الخروج من السمة غير المنظمة" ٤آان عنوان المناقشة المواضيعية الموازية  .١٩٧
، وزير العمل واالستخدام والضمان Octave Nicoué Broohmالسيد :ستديرة من وتألفت المائدة الم

، الشبكة األفريقية لالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ Abdeljalil Cherkaouiاالجتماعي في توغو؛ السيد 
 من الجزائر، Mahfoud Megateli، منظمة االقتصاد االجتماعي في أوروبا؛ السيد Karine Pflugerالسيدة 

  .لعمالا من زمبابوي، ممثل George Nkiwaneممثل أصحاب العمل؛ السيد 

العمل الدولي، بتقسيم  مكتب، مدير إدارة الشراآات والتعاون اإلنمائي في Jurgen Schwettmannقام السيد  .١٩٨
 أهمية االقتصاد غير المنظم في أفريقيا جنوب الصحراء " ١: "عرضه االستهاللي إلى ثالثة فصول هي

التي تعتري االقتصاد غير المنظم  ،واإلنتاج المحلي، باإلضافة إلى مواطن العجز في العمل الالئقل للعم
طبيعة " ٢"والرامي إلى خفض مواطن العجز هذه بشكل تدريجي؛  ،والهدف المحدد في برنامج العمل الالئق

القتصاد االجتماعي في أفريقيا االقتصاد االجتماعي وقيمه ومبادؤه ومنظماته ومنشآته، باإلضافة إلى طبيعة ا
بين السمة غير المنظمة واالقتصاد يربط دور االقتصاد االجتماعي بمثابة جسر " ٣"وما يتسم به من أهمية؛ 

جمالي في الناتج المحلي اإلوقدم بيانات ومعلومات بشأن حصة االقتصاد غير المنظم في العمالة وفي . المنظم
االجتماعي في االقتصاد العالمي، وأعطى أمثلة عن آيفية قيام منظمات أفريقيا، وبشأن مساهمة االقتصاد 

  .االقتصاد االجتماعي بزيادة اإلنتاجية وتعزيز الحماية واستحداث فرص عمل جديدة في االقتصاد غير المنظم

لمحة عامة عن خصائص االقتصاد غير المنظم في أفريقيا  المستديرةوقدم ممثل أصحاب العمل في المائدة  .١٩٩
والسبب الرئيسي وراء وجود االقتصاد غير المنظم هو عدم قدرة القطاع . وحجمه والتحديات التي يطرحها

آما سّلط الضوء على نوعية الوظائف . المنظم على استحداث عدد آاٍف من الوظائف لجميع الباحثين عن عمل
ودعا الحكومات إلى الحد من مستوى انعدام السمة المنظمة في . في االقتصاد غير المنظم الرديئة المستحدثة

المنشآت وضمان معاملة عادلة ومنصفة للمنشآت في االقتصادين المنظم  بإقامةبلدانها من خالل النهوض 
نحو عام  وشدد على أّن مشكلة النشاط غير المنظم ينبغي التصدي لها على. وغير المنظم على حد سواء

  .وشمولي

بحجم وأهمية االقتصاد غير المنظم في أفريقيا وأعرب عن أسفه  المستديرةوسّلم ممثل العمال في المائدة  .٢٠٠
وأشار إلى أّن االقتصاد غير المنظم يعمل بمثابة منطقة . لمواطن العجز المتعددة التي تعتري العمل الالئق
وبغية تخطي المشاآل المالزمة . اسات االقتصادية الوطنيةحامية الستيعاب آثار فشل سياسات العمالة والسي

. لالقتصاد غير المنظم، من المطلوب اتخاذ إجراءات متفق عليها بين الحكومات والعمال وقطاعات األعمال
وقال إّن تنفيذ أرضية الحماية االجتماعية وتوفير التعليم المجاني للجميع عنصران أساسيان في التصدي 

وأثنى أيضًا على الدور الرئيسي الذي يضطلع به االقتصاد . روحة في االقتصاد غير المنظمللتحديات المط
وبغية أن يؤدي االقتصاد . بين السمة غير المنظمة واالقتصاد المنظميربط االجتماعي في بناء جسر 

حة جميع أشكال مبدأ الحرية النقابية؛ مكاف :االجتماعي هذا الدور، من الضروري خلق بيئة مؤاتية تقوم على
) ١٩٣رقم ( ٢٠٠٢، التمييز في منظمات االقتصاد االجتماعي ومؤسساته؛ تنفيذ توصية تعزيز التعاونيات

  .الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ تطبيق مبادئ االقتصاد االجتماعي على السياسة العامة

الحكومات، بالطابع االبتكاري  وسّلم وزير العمل واالستخدام والضمان االجتماعي في توغو، متحدثًا باسم .٢٠١
جنة العمل "والدينامي الذي يتسم به االقتصاد غير المنظم في أفريقيا، وفي الوقت نفسه أشار إلى أّنه ليس 

يعود بشكل آبير إلى وأعرب عن وجهة نظره معتبرًا أّن حجم االقتصاد غير المنظم في أفريقيا ". الالئق
وأّيد نهجًا عمليًا بالنسبة إلى إضفاء السمة المنظمة؛ وفي . منذ التسعيناتف الهيكلي المعمول بها سياسات التكي
ودعا الحكومات إلى دعم . االقتصاد االجتماعي أداة مثالية بسبب طبيعته الجماعية والمرنة يعتبرهذا السياق، 

ئة قانونية نشوء وتوسع االقتصاد االجتماعي في أفريقيا، وذلك من خالل اتخاذ تدابير من قبيل إيجاد بي
ومؤسسية محفزة وإنشاء مؤسسات وآليات للتشاور والتبادل بين آيانات االقتصاد االجتماعي ووضع نظام 
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نظام مالئم لرصد وتقييم منظمات االقتصاد  وضعوبناء القدرات والحصول على التمويل و ضرائبمناسب لل
  .االجتماعي ومنشآته

ماعي والتضامني إلى أّن المجتمع المدني األفريقي يحتاج إلى وأشار ممثل الشبكة األفريقية لالقتصاد االجت .٢٠٢
من المهم مراعاة القيم في هذا الصدد، و. مسألة االقتصادين غير المنظم واالجتماعيفي إعادة التفكير 

وذآر أّن الحلول المقبولة ال يمكن إيجادها إال إذا آان باستطاعة جميع . األفريقية مثل انتشار ثقافة التضامن
وختم آالمه بقوله إّن بناء ثقافة . حاب المصلحة، بمن فيهم أصحاب المصالح المتضاربة، أن يتحاورواأص

التضامن  االقتصاد االجتماعي يتطلب إقناعًا وتعليمًا؛ ومن الضروري إيصال قيم االقتصاد االجتماعي، مثل
الشبكة  قال إنو. التوعية الشاملة ، إلى المجتمع آكل من خالل استراتيجياتوالديمقراطية والتعاون وغير ذلك

رأسها اتخذت أصًال مبادرات عديدة في هذا االتجاه، مما خلق ياألفريقية لالقتصاد االجتماعي والتضامني التي 
  .شبكات وطنية لتقاسم وجهات النظر والخبرات وتطوير أدوات التوعية واستخدامها

حة عامة عن حجم االقتصاد االجتماعي وأهميته في وقدمت ممثلة منظمة االقتصاد االجتماعي في أوروبا لم .٢٠٣
في المائة من جميع المنشآت المتواجدة في االتحاد األوروبي تعود إلى  ١٠وأشارت إلى أّن حوالي . أوروبا

ومفاده أن االقتصاد االجتماعي يلعب دورًا مهمًا في  العمل الدولية رأيهاووافقت منظمة . االقتصاد االجتماعي
المنظمة على االقتصاد غير المنظم في أفريقيا، وأوردت على سبيل المثال جمعيات تسويق البن إضفاء السمة 
وأشارت إلى أّن المفوضية والبرلمان األوروبيين يعيران اهتمامًا . التي تضطلع بمثل هذا الدور ،في بوروندي

مجموعات السكان المهمشة  ثانويًا للوظائف لصالح موردًامتناميًا لالقتصاد االجتماعي، ليس فقط بصفته 
  .   المنشآت والمجتمع والمواطنين إدماجوالمحرومة، بل باعتباره حًال بديًال متزايد األهمية في 

لوقت، قرر أن يقتصر النقاش على خمس الحترام اوتوخيًا . ثم فتح الرئيس المجال أمام إجراء مناقشة عامة .٢٠٤
  .مداخالت

شارآين بالعمل الذي تضطلع به اللجنة بشأن االقتصاد غير المنظم، وأبلغ ممثل لجنة االتحاد األفريقي الم .٢٠٥
ن مصر عن وجهة م حكومي وأعرب مندوب. والذي احتل فيه تعزيز االقتصاد االجتماعي دورًا مرآزيًا

تدريجي التحول الو للتنظيمنظره بأّنه ال ينبغي النظر إلى االقتصاد غير المنظم على أنه عدو، بل آأنه عنصر 
وطرح مندوب عن العمال من آوت ديفوار سؤاًال عما إذا آان ينبغي اعتبار التعاونيات . سمة المنظمةإلى ال

والحظ مشارآون آخرون أّن أصحاب ). باإليجاب Broohmوأجاب الوزير ( حكوميةجهات فاعلة غير 
نمو اإلنتاجية ل القتصاد االجتماعي في القطاع غير المنظم تعير اهتمامًافي االمشاريع والجهات الفاعلة 

. والحراك الصعودي في سلسلة القيم، بغية ضمان القدرة التنافسية طويلة األجل التي تعزز النمو االقتصادي
ومن الممكن تقاسم مكاسب اإلنتاجية هذه فيما بين المنشآت، وذلك من خالل التعاونيات والمنظمات الشبيهة، 

تحسين ظروف العمل وساعات عمل أقصر وعلى ويمكن تقاسمها أيضًا مع العمال من خالل أجور أ
والحظ المندوبون الحاجة إلى تغذية السلوك اإليجابي إزاء االقتصاد . واالستثمار في االرتقاء بالمهارات

االجتماعي وروح تنظيم المشاريع في صفوف الشباب والنساء والمجتمع برمته، في المناطق الريفية 
  .والحضرية على حد سواء

والمشارآين اعترفوا بأهمية االقتصاد غير  المناقشة أّن مجموعة Schwettmann، الحظ السيد وموجز القول .٢٠٦
المنظم في أفريقيا، وبطبيعته الدينامية والمرنة واالبتكارية، لكنهم أسفوا في الوقت نفسه على أّن العمال 

الئق من حيث الحقوق والمشغلين في االقتصاد غير المنظم يتضررون من مواطن العجز الصارمة للعمل ال
آما الحظ أّنه ينبغي أن تكون عملية االنتقال إلى . والمداخيل وظروف العمل والحماية ومنح الصوت والتمثيل

  .وتقدمية السمة المنظمة تدريجية

وأعرب المشارآون عن وجهة نظر ومفادها أنه بسبب الطبيعة والقيم والمبادئ والخصائص التي تتسم بها  .٢٠٧
في موضع متمّيز يخولها بناء جسر بين االقتصادين المنظم  هااالقتصاد االجتماعي، فإّن منشآتمنظمات و

وبغية تمكين االقتصاد االجتماعي . وغير المنظم، والحد تدريجيًا من مواطن العجز التي تعتري العمل الالئق
: ية والترويجية التاليةمن االضطالع بهذا الدور على نحو أفضل، ينبغي للحكومات أن تتخذ التدابير التنظيم

بناء قدرات " ٣"إنشاء إطار للتشاور وتبادل المعارف؛ " ٢"استحداث بيئة قانونية ومؤسسية محفزة؛ " ١"
مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في " ٤"القادة وأصحاب المشاريع والمنظمين في االقتصاد االجتماعي؛ 

 .تصاد االجتماعيتطبيق قيمة ومبدأ االق" ٥"االقتصاد االجتماعي؛ 
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  ٥المناقشة المواضيعية الموازية 

  لتحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا ئيسيةر آلية إدارةآالحوار االجتماعي 

لتحقيق برنامج  الحوار االجتماعي آآلية إدارة رئيسية"جرت مناقشة موضوعية موازية تناولت موضوع  .٢٠٨
السيد ؛ آينيا ،، وزير العمل John Munyesوعة هم السيدمشارآون في المجموال". العمل الالئق في أفريقيا

Nicoué Broohm Octaveالسيد؛ ، وزير العمل واالستخدام والضمان االجتماعي، توغوNicholas 
Mgaya السيد المتحدة؛  تنزانيا في جمهورية عمالال، مندوبAnsoumane Savane مندوب أصحاب العمل ،

، األمين العام، الجمعية الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية Patrick Venturiniالسيد غينيا؛ في 
  . )AICESIS(والمؤسسات المماثلة 

الموضوع شارحًا آيف تتطلب اإلدارة ) الموظف المسؤول(وعرض المدير التنفيذي لقطاع الحوار االجتماعي  .٢٠٩
ن استخدم مفهوم اإلدارة السديدة، هو وذّآر الحضور بأن أول م. السديدة اللجوء إلى الحوار االجتماعي

وتتطلب . المساءلة والشفافية والمشارآة: المؤسسات المالية الدولية في التسعينات استنادًا إلى دعائم ثالث
ولفت إلى . الدعامة الثالثة، أي المشارآة، إجراء حوار اجتماعي وجمع الجهات الفاعلة لتناقش مسألة محددة

لى الدوام جزءًا من ممارسة منظمة العمل الدولية وهو مدرج في دستورها وفي أن مفهوم المشارآة آان ع
على الصلة التي تربط  لمعنية بالبعد االجتماعي للعولمةاللجنة العالمية اوفي الواقع، شددت . إعالن فيالدلفيا

  . بين اإلدارة السديدة والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه يمكن مناقشة اإلدارة السديدة من منظار اإلدارة االقتصادية واإلدارة السياسية  .٢١٠
وتسلتزم اإلدارة االقتصادية السديدة المشارآة في سياسات العمالة والتدريب . واالجتماعية وإدارة المنشآت

أثير السلبي لسياسات الحد من الفقر التي اتبعت ومن بين األسباب التي وقفت وراء الت. والضمان االجتماعي
وآان ال بد لهذه السياسات أن تأخذ في الحسبان . في التسعينات، االفتقار للحوار االجتماعي في مرحلة التنفيذ

  . مشاغل الشرآاء الرئيسيين، أي العمال وأصحاب العمل

التي التزمت المضي في العملية الديمقراطية، وأشار فيما يخص اإلدارة السياسية السديدة إلى أنه في البلدان  .٢١١
واستند هذا المسار إلى تصديق اتفاقيتي منظمة العمل . ساهم الحوار االجتماعي في تعزيز هذه الديمقراطية

. وأفضى التقدم المحرز على صعيد الحرية النقابية إلى زيادة عدد النقابات العمالية. ٩٨رقم و ٨٧الدولية رقم 
واستلزمت اإلدارة السياسية السديدة . تتعلق بالتمثيل من أجل تعزيز الحوار االجتماعيوطرح ذلك مسائل 

وتتطلب صياغة قانون عمل فعال، وإجراء عملية اإلصالح بواسطة الحوار . آذلك تعميم سيادة القانون
وروبا، جرت ونتيجة لألزمة، آان الواقع المؤسف أن العديد من عمليات اإلصالح، وال سيما في أ. االجتماعي

آما نّوه بإضفاء الصفة المؤسسية على الحوار االجتماعي . من دون أي تشاور مع الشرآاء االجتماعيين
  . الثالثي ومساهمته في تيسير عملية التحول السياسي في بلدان آالجزائر وجنوب أفريقيا

. ومواصلة الحوار االجتماعيوال تتطلب اإلدارة السديدة في المنشآت المفاوضة الجماعية فحسب، بل التشاور  .٢١٢
ملحوظًا في مجال وضع آليات للحوار االجتماعي، فال يزال هناك العديد من  ًاوفي حين شهدت أفريقيا تقدم

وأنهى المدير التنفيذي . التحديات، من قبيل تمثيل منظمات العمال وأصحاب العمل واالقتصاد غير المنظم
آيف يمكن تعزيز الحوار االجتماعي الثالثي على . عةآلمته بطرح بعض األسئلة على أعضاء المجمو

المستويين الوطني ودون اإلقليمي؟ آيف يمكن للحكومات والشرآاء االجتماعيين تعزيز عالقات صناعية 
  سليمة والمفاوضة الجماعية؟ آيف يمكن تدعيم دور الشرآاء االجتماعيين في إصالح قوانين العمل؟ 

العمل الحضور بأن الحوار االجتماعي شكل منذ زمن بعيد جزءًا من  وذّآر أحد أعضاء مجموعة أصحاب .٢١٣
وشكل الحوار . النهج التقليدي الذي تتبعه أفريقيا لتسوية النزاعات، حيث يضطلع المسنون بتيسير النقاش

واتخذت منظمة العمل الدولية خطوة سباقة في جعلها . االجتماعي آذلك في مجال العمل أداة لتسوية النزاعات
ن الحوار االجتماعي واحدًا من األهداف االستراتيجية األربعة للعمل الالئق وشكر عضو المجموعة منظمة م

وينبغي تعزيز الحوار االجتماعي على . العمل الدولية على دعمها تعزيز الحوار االجتماعي في أفريقيا
وشجع على إطفاء السمة . مستوى المنشآت بين الشرآاء االجتماعيين وعلى المستوى الوطني مع الحكومة
ومن الضروري آذلك أن . المؤسسية على الحوار الوطني بحيث يتسنى له لعب دوٍر في الوقاية من النزاعات

يكون الحوار االجتماعي ذو نوعية جيدة، األمر الذي يتطلب التزام الشرآاء االجتماعيين ورغبتهم في 
ي هذا الجهد عبر نشر الممارسات الجيدة وتعميم اتفاقية ويمكن لمنظمة العمل الدولية المساهمة ف. المشارآة
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، وبناء قدرات الشرآاء االجتماعيين ومساعدة الحكومات على مواءمة ١٤٤منظمة العمل الدولية رقم 
  .التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية

في حين يشكل الحوار إلى أنه  المتحدة تنزانيا جمهورية وأشار أحد أعضاء مجموعة العمال القادم من .٢١٤
االجتماعي عنصرًا أساسيًا للنمو والتنمية الشاملين، ال تتوفر في العديد من البلدان شروط إجراء حوار 

وعلى الرغم من . وال تظهر بعض الحكومات رغبة في الجلوس مع الشرآاء االجتماعيين. اجتماعي فّعال
في القارة األفريقية، ال يزال التطبيق الفعلي لهاتين  ٩٨رقم و ٨٧ارتفاع معدل التصديق على االتفاقيتين رقم 

رقم و ١٥١رقم و ١٤٤آذلك التصديق على االتفاقيات رقم  الحكوماتويتوجب على . االتفاقيتين يشكل تحديًا
إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت آما ينبغي بذل الجهود لتفعيل . وتطبيقها ١٥٤

الذي وفر إرشاداٍت للمنشآت متعددة الجنسية حول آيفية تعزيز عالقاٍت  ية والسياسة االجتماعيةمتعددة الجنس
بأنه في مؤتمر القمة المنعقد في  الحضور روذّآ. صناعيٍة سليمة تقوم على مبادئ الحوار االجتماعي

ي، من دون أي عّبر الشرآاء االجتماعيون عن رغبتهم في تعزيز الحوار االجتماع ٢٠٠٤واغادوغو عام 
ودعا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة على تعزيز . تدخالت، وعلى أساس ديمقراطي مستقل وتمثيلي

المفاوضة الجماعية بوصفها أداة أساسية لتحديد األجور وشروط العمل، ومساعدة الحكومات على خلق بيئة 
  .عيينللمفاوضة الجماعية ومواصلة بناء قدرات الشرآاء االجتما مؤاتية

ويصّح ذلك على . وأشار وزير العمل الكيني إلى أن الحوار االجتماعي يشكل أداة قّيمة إلدارة عملية التغيير .٢١٥
لكن غالبًا ما آانت . سمة مؤسسيةالثالثي وجه الخصوص في البلدان التي اتخذ فيها الحوار االجتماعي 
ان تفعيل دور الحوار االجتماعي في صياغة وزارات العمل تفتقر إلى التمويل ولم يتم في العديد من البلد

إلى الحوار االجتماعي الثالثي لتيسير  ٢٠٠٧ولجأت آينيا عام . السياسات، تفعيًال تامًا بسبب تحديات التمويل
إلعداد أطر اإلنفاق لمنتصف المدة وتخصيصات  الثالثي واسُتخدم الحوار االجتماعي. سلس نتقال سياسيا

هذا  .وقد أرست آينيا الحوار االجتماعي في شرعة الحقوق. نامج العمل الالئقالميزانية المرتبطة ببر
واستفادت العالقات الصناعية في آينيا من تعزيز الحوار االجتماعي بشأن الحد األدنى لألجور وآليات تحديد 

اد مبادئ ولفت إلى أن من الممكن تعزيز المفاوضة الجماعية من خالل إعد. األجور القائم على اإلنتاجية
  .توجيهية وطنية

سياسية، إن ُأريد للحوار  إرادةوشدد وزير العمل واالستخدام والضمان االجتماعي في توغو، على الحاجة إلى  .٢١٦
 عشرةوزراء و عشرةوأنشأت توغو مجلسًا وطنيًا للحوار االجتماعي يتألف من . االجتماعي أن يكون فعاًال
 .شخصية مستقلة يتم تعيينها بالتوافقالوطني ويترأس المجلس . ممثلين للعمال عشرةممثلين ألصحاب العمل و

الحوار االجتماعي الثالثي يكتسي أهمية خاصة في البلدان التي خرجت لتوها من األزمات، مثل  وأشار إلى أّن
حاجة  وتجلت. توغو، حيث جاءت التوقعات عالية السقف في حين آانت قدرات الدولة على تحقيقها محدودة

آما برزت الحاجة إلى تعزيز الحوار االجتماعي . ألن يتوصل الحوار االجتماعي إلى توافق حول األولويات
وشدد الوزير على أهمية بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين، بما يتيح  ،اإلقليمي ودونعلى المستويين المحلي 

  .لهم صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية فعالة

على  )AICESIS(لجمعية الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة لعام لوشدد األمين ا .٢١٧
أهمية الحوار االجتماعي في تعزيز التماسك االجتماعي والمصالحة خالل الفترات الصعبة، آما في أعقاب 

البرامج القطرية للعمل بونّوه . الحرب العالمية الثانية، وهي حقبة شهدت تغييرات سياسية واقتصادية هائلة
ووافق المتحدث السابق الرأي . في تعزيزهفي الوقت ذاته الحوار االجتماعي وتسهم  ، التي تمثل ثمرةالالئق

ونّبه إلى أن الحوار . في الحاجة إلى إرادة سياسية قوية من قبل القيادات العليا والتزام بالحوار االجتماعي
إلى قدرة  أيضًا ويحتاج الشرآاء االجتماعيون. المواقف واتخاذ القرارات االجتماعي عملية تتطلب وقتًا إلعداد

وينبغي أن يكون لديهم القدرة . تمثيلية آافية وإلى القدرة على قطع االلتزامات بإسم الهيئات المكونة التابعة لهم
الحضور بمبدأ تفريع  وذّآر األمين العام. واقترح النظر في تنفيذ أنشطة تدريب مشترآة. على االلتزام الناجع

ودعا إلى المزيد من الدعم للمجالس االقتصادية . السلطات والتعامل مع القضايا على المستوى األآثر مالءمة
  .واالجتماعية التي تقوم بلدان أفريقية مختلفة بإنشائها

منذ عام  ولفت مندوب حكومي من الجزائر إلى تاريخ بالده وتجربتها الثرية في مجال الحوار االجتماعي .٢١٨
على مستوى الشرآات وعلى المستوى السديدة ، حيث بدأت في تعميم الحوار االجتماعي آآلية لإلدارة ١٩٩٠
وأبرم عدد من االتفاقات الثنائية ولعب المجلس االجتماعي واالقتصادي الوطني دورًا مهمًا في وضع . الوطني

بآلية استعراض األقران التي تتبعها الشراآة وذّآر المندوب الحضور . السياسات االجتماعية واالقتصادية
  .اإلقليمالجديدة من أجل تنمية أفريقيا آآلية مفيدة لإلدارة في 
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ن بغية بناء قدراتهم على يوأشارت مندوبة أصحاب العمل من غابون إلى أهمية تدريب الشرآاء االجتماعي .٢١٩
ر نظرًا للوقت الذي يستغرقه الحوار وشددت على ضرورة التحلي بالصب. المشارآة في حوار اجتماعي فّعال

  .االجتماعي

وقال مندوب العمال من بورآينا فاسو إّن اإلدارة المعنوية واألخالقية ضرورية، إن ُأريد للحوار االجتماعي  .٢٢٠
نوعية الحوار االجتماعي تتوقف على مصداقية  وأضاف مندوب العمال من الجزائر أّن. أن يؤتي ثماره

مصداقية الحكومات الديمقراطية، وقدرة أصحاب العمل على االستثمار المنتج وتمثيل : الشرآاء االجتماعيين
وسأل مندوب العمال المغربي عن المنشآت متعددة الجنسية القادمة من البلدان الديمقراطية . منظمات العمال

  .األجنبية، والتي لم تحترم الحرية النقابية حين آانت تعمل في بلدان أفريقية

، ملخصًا مجريات الجلسة، إلى االجتماع )الموظف المسؤول(دير التنفيذي لقطاع الحوار االجتماعي وأشار الم .٢٢١
حول الحاجة إلى الحوار االجتماعي، لكنه من الضروري تلبية عدد من الشروط المسبقة، من بينها اإلرادة 

فالحوار االجتماعي . ات المبرمةالسياسية واالعتراف بمشروعية الشرآاء االجتماعيين وااللتزام بتنفيذ االتفاق
وذآر المدير التنفيذي الحضور بقرار منظمة العمل الدولية الثالثي الذي . عملية مستمرة تتطلب نهجًا تفاعليًا

 ؛ية قانونية وتنظيميةمؤاتوبيئة  ؛يشدد على الدعم المقدم إلى اآلليات المؤسسية المعنية بالحوار االجتماعي
وختم باإلشارة إلى التحدي المرصود والمتعلق بتطبيق . الشرآاء االجتماعيينالحاجة إلى تعزيز قدرات 

 .الحوار االجتماعي على المستوى المحلي

  ٦المناقشة المواضيعية الموازية 

  : بناء أرضية الحماية االجتماعية في أفريقيا
 متابعة إعالن ياوندي الثالثي

متابعة : بناء أرضية الحماية االجتماعية في أفريقيا"حول  ٦تمحور موضوع المناقشة المواضيعية الموازية  .٢٢٢
، David Ngoveالسيد : وآان المشارآون في الجلسة هم. "دور االقتصاد االجتماعي: إعالن ياوندي الثالثي

 Corneliusمدير، الشؤون الدولية، وزارة اإلدارة العامة والعمل والضمان االجتماعي، أنغوال؛ السيد 
Williamsقليمي، اليونيسف؛ السيد ، مستشار إBenjamin Nganda مسؤول عن تمويل الرعاية الصحية ،

، من ناميبيا، ممثل أصحاب Timothy Parkhouseوالحماية االجتماعية، منظمة الصحة العالمية؛ السيد 
  .، من النيجر، ممثل العمالHarouna Yaliالعمل؛ السيد 

، المدير التنفيذي لقطاع الحماية االجتماعية في مكتب العمل الدولي، والسيد Assane Diopقام آل من السيد  .٢٢٣
Michael Cichonوذآر . ، مدير إدارة الضمان االجتماعي في مكتب العمل الدولي، بتقديم موضوع الجلسة

، بإعداد خطط وطنية شاملة بشأن ٢٠٠٧جميع البلدان األفريقية تعهدت، عام  المندوبين أّن Diopالسيد 
واليوم، ونحن في منتصف الطريق، هناك عدد من البلدان التي . ٢٠١٥الحماية االجتماعية وذلك بحلول عام 

ظهر مفهوم غير أنه . حققت تقدمًا جوهريًا، غير أنه ال يزال هناك الكثير للقيام به لتحقيق التغطية العالمية
ابتكاري جديد منذ انعقاد االجتماع اإلقليمي األخير، أال وهو أرضية الحماية االجتماعية، والتي تم تحديدها 

وسوف . ٢٠١٠خالل تنظيم الندوة الثانية للعمل الالئق في ياوندي عام دولي للمرة األولى في إطار ثالثي 
  .لتنفيذ هذا المفهوم تخصص هذه المائدة المستديرة لمناقشة الوسائل والطرق

تحديثًا بشأن آخر التطورات في مجال الحماية االجتماعية، وال سيما فيما يتعلق بأرضية  Cichonقدم السيد  .٢٢٤
وقد أشار إلى مبادرة الحماية االجتماعية التي قام بها مجلس المديرين التنفيذيين في األمم . الحماية االجتماعية

شة البند المتكرر حول الحماية االجتماعية الذي جرت مناقشته في الدورة المتحدة، وإلى النتائج بشأن مناق
المائة لمؤتمر العمل الدولي ومناقشة المتابعة التالية بشأن وضع توصية محتملة تعنى بأرضيات الحماية 

ه ، باإلضافة إلى وضع متابعة إعالن ياوندي الثالثي وأوج)توصية أرضية الحماية االجتماعية(االجتماعية 
وشرح باختصار العناصر األساسية للنهج المتكامل الذي يشمل بعدًا أفقيًا . التآزر القائمة بين اإلجراءات الثالثة

وبعدًا عموديًا ينطوي على مستويات عالية من الحماية، ) أرضية الحماية االجتماعية للضمانات األساسية(
آما سلط ). ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(عي تمشيًا مع المعايير الواردة في اتفاقية الضمان االجتما

وشّدد على أهمية أن تقدم الهيئات المكونة . الضوء على الحاجة إلى تعاون متين مع الهيئات المكونة األفريقية
ودعا أيضًا . ٢٠١١ نوفمبر/ االستبيان بشأن توصية أرضية الحماية االجتماعية قبل األول من تشرين الثاني
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بين إلى إبداء تعليقاتهم على مسودة خطة العمل من أجل تنفيذ إعالن ياوندي الذي أصبح اآلن جميع المندو
  .متاحًا على موقع اإلدارة لغاية نهاية السنة

وحّدد دور هذه األرضية . ودعم أحد أعضاء مجموعة أصحاب العمل مفهوم أرضية الحماية االجتماعية .٢٢٥
. ن إلى الدخل، على أن يجري تحديد دوره على المستوى الوطنيباعتبارها شبكة أمان لألشخاص الذين يفتقدو

وأشار إلى التحديات الكبرى التي يطرحها توسيع نطاق الحماية االجتماعية أمام شرائح السكان الذين ال 
يتمتعون بأي تغطية، مشيرًا إلى أن تغطية األشخاص العاملين في القطاع المنظم سهلة نسبيًا، في حين أن 

ى األشخاص العاملين في قطاع االقتصاد غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص يستلزم حلوًال الوصول إل
أآثر تنوعًا وتمويل هذه الحلول يبقى تحديًا آبيرًا ويتسم التنفيذ التدريجي الذي يتطلب مشارآة جميع أصحاب 

لحديثة أن تهدد اتفاقات وال ينبغي للنظم ا. المصلحة والحكومات وأصحاب العمل والعمال بأهمية آبيرة
وال بد من توخي الحذر عند االستثمار في احتياط الضمان . الضمان االجتماعي القائمة والمدارة بشكل جيد

االجتماعي، مع إمكانية استعراض تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص العمل، وذلك بعد 
الحماية  تغطية بادرات يمكنها أن تساعد على توسيع نطاقآما قدم المحدث أمثلة عن م .إجراء مشاورة ثالثية

  .االجتماعية

وأشار أحد أعضاء مجموعة العمال أنه، بالرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الكثير من البلدان منذ  .٢٢٦
والضمان االجتماعي حق من حقوق . القيام بهمما يستدعي صدور إعالن ياوندي، ال يزال هناك الكثير 

وإحدى المسائل األساسية المطروحة فيما . لتنفيذه نسان وهو يتطلب تعاونًا آامًال من الشرآاء الثالثييناإل
يتعلق بتوسيع نطاق التغطية، تكمن في العدد الكبير لألشخاص العاملين في القطاع غير المنظم والذين ال 

غير المحمية، مّما من شأنه أن ينطوي  وال بد للحكومة أن ترآز على المجموعات. يستفيدون من النظم الحالية
. آما طلب إجراء استعراض للتشريعات القائمة وألحكام التغطية في معظم البلدان. على إصالحات قانونية

األشخاص  التي تستهدفوتبرز الحاجة الملحة إلى حمالت استثارة الوعي بشأن حقوق الضمان االجتماعي، 
وينبغي أن يكون . غطية الضمان االجتماعي، مثل العاطلين عن العملالذين آانوا حتى اآلن مستبعدين من ت

  .الضمان االجتماعي إلزاميًا للجميع

يوفر الرعاية الصحية دستوريًا وذآر أحد أعضاء مجموعة الحكومات أنه في أنغوال، اعتمدت الحكومة قانونًا  .٢٢٧
آما يتطرق القانون . رين على العملالطبية للمسنين وللنساء على شكل حماية لألمومة ولألشخاص غير القاد

حماية اجتماعية أساسية تقوم على )  أ: (واستند هذا القانون إلى ثالثة أجزاء. إلى الحماية في حال وفاة المعيل
حماية اجتماعية إلزامية ممولة من )  ب(تستهدف العائالت الفقيرة؛  التي التضامن الوطني بتمويل من الرسوم

وبعد صدور إعالن ياوندي، . حماية اجتماعية تكميلية تكون طوعية)  ج(ب العمل؛ مساهمات العمال وأصحا
على زيادة مخصصات األمومة ومراسيم الدفن  ،وافقت حكومة أنغوال أيضًا، عن طريق مرسوم رئاسي

ن وأشاد المتحدث بالدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لصالح توسيع نطاق الضما. والدعم المقدم لألطفال
  .االجتماعي في أنغوال

وسلط الضوء على ما لهذه . وذآر ممثل اليونيسف أن منظمته تدعم آليًا مفهوم أرضية الحماية االجتماعية .٢٢٨
وتبرز الحاجة إلى . األرضية من أثر على رفاه األطفال، مع اإلشارة إلى أهمية هذا المفهوم القائم على الحقوق

ت األساسية في إطار أرضية الحماية االجتماعية، وذلك بغية مجموعة آاملة من ضمانات الدخل والخدما
توفير بيئة اجتماعية لألطفال تسمح لهم بالنمو بصحة جيدة، وبالتالي سيكون بوسعهم أن يكونوا أعضاء 

وأشار المتحدث . غير أنه ينبغي عدم ترك المجموعات المحرومة على عارضة الطريق. منتجين في المجتمع
  .ابي للتحويالت النقدية المشروطةإلى الجانب اإليج

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى الحصول على الرعاية الصحية مقبولة التكلفة باعتباره أحد المكونات  .٢٢٩
وشّدد على أنه في غياب تغطية الحماية االجتماعية، ال يمكن خفض . الحماية االجتماعية ةالرئيسية ألرضي

جبه بتحمل التكاليف، وهو عائق مهم للحصول على الرعاية الصحية بالنسبة التدبير الذي تسمح البلدان بمو
  .لألشخاص ذوي الدخل المنخفض

ممثل المجلس وجنوب أفريقيا آوت ديفوار ووخالل النقاشات التي تلت، جرت مداخالت لمندوبين من  .٢٣٠
عمل والخدمات العامة في األفريقي لنقابات العمال ووزير العمل والخدمات االجتماعية في زمبابوي ووزير ال

بنن، وآلها تمحورت حول التحديات التي تكمن في توفير التغطية إلى أشخاص يعملون في االقتصاد غير 
قتصاد غير المنظم إلى من االالمنظم باإلضافة إلى االستثمار في إجراءات تفضي إلى عملية انتقال ناجحة 

ديم المساعدة في تحسين اإلدارة السديدة ودعم عملية وضع تق ةطلب من منظمة العمل الدوليُو. السمة المنظمة
وال بد من . السياسات الوطنية، باستخدام آافة وسائل العمل، وال سيما من خالل تكثيف برامج بناء القدرات



 
 

Regional Meeting-12th-AFRM-D3(Rev.)-2011-10-0143-Ar.docx  36 

وينبغي لمنظمة . مخاطبة الجهات المانحة في مجموعة العشرين، مع اقتراح تمويل هذه البرامج بشكل مبتكر
  .أيضًا تسهيل تبادل المعارف والخبرات من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلثلية العمل الدو

غير  االقتصادفي معرض إجابتهم على أن إضفاء السمة المنظمة على شّدد ممثلو منظمة العمل الدولية، و .٢٣١
بشكل آبير من خالل تعزيز المنظم عملية تدريجية تتطلب استثمارات آبيرة في اإلدارة، والتي يمكن تسهيلها 

ومن شأن المنظمة أن تستمر في توسيع برامجها المعنية ببناء القدرات، آما ستحاول التفتيش . القدراتبناء 
 .عن تمويل ابتكاري لهذه البرامج، وال سيما من بلدان مجموعة العشرين

  واعتمادهااالجتماع استعراض استنتاجات 
وأّآد أّن هذه االستنتاجات . أصحاب العمل االستنتاجات التي توصل إليها االجتماع مجموعةأّيد المتحدث بإسم  .٢٣٢

  .استوعبت نتيجة المناقشات

وسّلط الضوء على الحاجة إلى تنفيذ هذه . االستنتاجاتآذلك، أّيد المتحدث بإسم مجموعة العمال هذه  .٢٣٣
وطلب . أن تعزيز عمالة الشباباالستنتاجات على المستوى الوطني باتخاذ إجراءات ملموسة خصوصًا بش

  .آما تم االتفاق عليه" والمساواة بين الجنسين"... ليشمل عبارة  ٣١توسيع نطاق العنوان الذي يسبق الفقرة 

  .االستنتاجاتواعتمد االجتماع  .٢٣٤

  تقرير لجنة أوراق االعتماداستعراض 
وآان تراجع عدد . عضوًا أوراق اعتمادهبلدًا  ٤١فقد قدم . أحاط االجتماع علمًا بتقرير لجنة أوراق االعتماد .٢٣٥

وزير عمل  ٢٦وحضر االجتماع . دليل على القيود المالية التي تواجهها حكومات عديدة في اإلقليم المشارآين
وتلقت اللجنة شكاوى وتحفظات ونظرت فيها . في المائة من مجموع الوفود ٢١٫٤وشكلت النساء نسبة 

  . في تقرير لجنة أوراق االعتمادوتقدمت بعدد من التوصيات التي تجلت 

  تقرير االجتماع واعتمادهاستعراض 
  .واعُتمد تقرير االجتماع. قدم عدة مندوبين تعديالت تم إدراجها في الصيغة النهائية للتقرير .٢٣٦

  اختتام االجتماع
واسع أشار نائب الرئيس من مجموعة الحكومات إلى أّنه في مجال النهوض بالعمل الالئق، آان هناك اتفاق  .٢٣٧

وضع إطار قانوني ومؤسسي مالئم لتعزيز معايير العمل؛ إرساء : النطاق في مجموعته على الحاجة إلى
أرضية للحماية االجتماعية؛ التصدي لبطالة الشباب؛ إيجاد مسارات الستحداث فرص عمل مستدامة ومنتجة 

الريفي؛ بناء جسر بين االقتصادين ال تتقيد بالنماذج التقليدية للتحول الصناعي والهيكلي؛ تطوير االقتصاد 
المنظم وغير المنظم؛ إنشاء مؤسسات ثالثية تتمتع بموارد آافية من أجل الحوار االجتماعي وآليات وإجراءات 

  .تعزز عالقات العمل السليمة

ودعا نائب الرئيس من مجموعة أصحاب العمل الشرآاء االجتماعيين الثالثيين إلى بذل المزيد من الجهود معًا  .٢٣٨
تعزيز القطاع الخاص ودعم : وقال إّن ذلك يشمل تكثيف الجهود الرامية إلى. لتحقيق المزيد من األهداف

ن تعالج المسائل الخاصة بهم؛ منظمات قطاع األعمال؛ العمل مع الشباب الستحداث سياسات من شأنها أ
تحسين البنية التحتية من خالل تضافر الجهود؛ جعل التنوع مصدرًا للقوة؛ وضع الوظائف في صميم جميع 
السياسات؛ الدفع بالتصنيع قدمًا؛ جعل سياسات التعليم متسقة مع االستراتيجيات الصناعية ونشر روح تنظيم 

مدارس؛ خلق بيئة محفزة ومؤاتية لنمو المنشآت والقطاع الخاص؛ المشاريع في مرحلة تأسيسية مبكرة في ال
تعزيز تفتيش العمل؛ ضمان أن تؤدي المنشآت متعددة الجنسية دورًا بناًء؛ دعم تحديد برامج الضمان 
  .االجتماعي على المستوى الوطني؛ الثبات في الرفض الصريح الستعمال معايير العمل آأداة للنزعة الحمائية
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ب الرئيس من مجموعة العمال مجددًا عن قلقه من أن األزمة االقتصادية العالمية قد فاقمت من وأعرب نائ .٢٣٩
وقال إنه ال بد . ارتفاع البطالة وانعدام المساواة وبطالة الشباب والعمل الهش والسمة غير المنظمة في القارة

باإلضافة . قتصادية واالجتماعيةللبلدان من أن ترسي استراتيجيات تضع العمل الالئق في صميم السياسات اال
وأعاد تأآيد الدعم الذي تقدمه . إلى ذلك، ينبغي إيالء أولوية عالية إلى استحداث وظائف الئقة للشباب

مجموعته في مجال تعزيز العمل الالئق في المناطق الريفية، ورّحب بالمقترح الذي يدعو إلى تقديم االقتصاد 
ولحظ بأّن العديد من . أن تضفي السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظماالجتماعي آاستراتيجية من شأنها 

وال بد من إيالء االهتمام إلى انخفاض التغطية . البلدان ال تزال تفتقر إلى شروط الحوار االجتماعي الفعال
إشادته  وفي معرض. للعمالة وتنامي العمل الهش" السمة غير المنظمة"بالمفاوضة الجماعية إلى حد ما بسبب 

بالترآيز على أرضية الحماية االجتماعية، ذآر أّن التقرير واالستنتاجات لم تشر إلى أهمية الحد األدنى 
  .لألجور

وأشارت الرئيسة في مالحظاتها الختامية إلى أّن االستنتاجات التي تمخضت عن االجتماع اإلقليمي األفريقي  .٢٤٠
وشددت على وجهات . ام بالنمو والعدالة أعطى أفريقيا رسالة أملمهدت طريقًا جديدًا أمام القارة، طريقًا لاللتز

النظر التي أعرب عنها المشارآون في االجتماع بشأن الحاجة إلى االستثمار في تنمية المهارات وجعل هذا 
وأخيرًا، . ونّوهت بتبادل الممارسات الجيدة بشأن التنمية الريفية والعمالة. الجهد يتماشى مع فرص العمل

رت إلى أّن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هما حقان من حقوق اإلنسان األساسية، ودعت الدول أشا
  .وتنفيذهما ١١١ورقم  ١٠٠األعضاء إلى التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 

تقدير وللدعم وفي معرض اختتام االجتماع، أعرب المدير العام عن امتنانه للجميع لما قدموا له من دعم و .٢٤١
وقال إّن ما أثار إعجابه هو نوعية المناقشات التي دارت . المستمر في تعزيز برنامج العمل الالئق في أفريقيا

تبلورت من خالل عملية قائمة على الهيكل  -  خالل االجتماع واالستنتاجات التي قدمت أفكارًا ابتكارية
من  ١٠ومثاًال على ذلك، سّلط الضوء على الفقرة . يةوالتي سُتستخدم للتصدي للتحديات اإلنمائ -الثالثي

وقال إنه إذا تقدمت بها الدول األعضاء في . االستنتاجات التي وضعت العمالة في صميم استراتيجيات التنمية
مجموعة العشرين، فإّن ذلك قد يفضي إلى نقلة نموذجية في الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات اإلنمائية 

وأشار إلى أّن منظمة العمل الدولية ستستمر في أداء دور ريادي بشأن مسائل من قبيل عمالة . األساسية
وحّث جميع المندوبين على ضمان تكييف استنتاجات االجتماع اإلقليمي . الشباب وأرضية الحماية االجتماعية

  .   مع سياقاتهم الوطنية وتنفيذها بناًء على ذلك




