
     

1 
 

 لدول العربية ا - أفريقيا      

 العاملة  يدهجرة ال حولاألقاليمي ي االجتماع الثالث

 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر   16-15، افتراضي اجتماع

 المفاهيم  ذكرةم

 

 العام  المقدمة والسياق

بات  استجا  التماس  عبر المناطق والسعي إلىلة  ماعال  يدتعزيز الحوار بشأن هجرة ال  نحو  السياسي الزخم    بناء على تصاعد

ال للتحديات والفرص  أ ، بما في ذلك  ةحوطر ممنسقة  الذي  الكبير  اليد   19-كوفيد  لقت به جائحة في سياق األثر  على حركة 

األفريقيتنظم  العاملة،   االتحاد  الدوليةو  مفوضية  العمل  سويسرا،منظمة  حكومة  من  بدعم  فيه   يا  أقاليم  ا  اجتماع  ،  يشارك 

 .1لة من أفريقيا والدول العربيةماالعاأليدي هجرة ب المعنيينأصحاب المصلحة 

،  البناء  هابما في ،  دد من القطاعاتفي ع  2يعمل عدة ماليين من العمال المهاجرين األفارقة في الدول العربية ،  راهنالوقت الفي  

يتيح الطلب على  . 3العمل المنزلي وأعمال الرعاية ، الفنادق، تجارة التجزئة، الخدمات الغذائية،  زراعةال، الصناعة التحويلية

، كسب أجور أعلىول،  لعمال األفارقة للحصول على فرص عمل أكثر وأفضلأمام ااألجنبية في الدول العربية فرصا  العمالة  

الفجوات في  يقوم العمال المهاجرون بدور أساسي في الدول العربية من خالل سد  ،  وبذات الوقت  .مهارات جديدة  اكتسابو

  ة.الحياير التركيبة السكانية وأساليب يالنمو االقتصادي فضال  عن تغ بدافعسوق العمل 

لة  ماالعاأليدي  من المتوقع أن تستمر هجرة  ،  19-كوفيد وباء  بسببضي  جرة خالل العام المابالرغم من انخفاض تدفقات اله

ال  حيث  .  الناجمة عن ذلكن المخاطر والتحديات  عدد م  في ظل ظهور ،  من أفريقيا إلى الدول العربية في السنوات القادمة

.  حماية حقوق اإلنسان وحقوق العمال المهاجرين عبر دورة هجرة العمال  عترضتحديات خطيرة ت   بشكل خاص  تزال هناك

التي من شأنها أن تسهم في تحسين و،  لم يُستثمر إال القليل في التدريب على المهارات أو االعتراف بها،  عالوة على ذلك

يرة في الحماية االجتماعية  لفجوات الكب ا  19-كوفيد وباء   كشف انتشار كما  .  المواءمة بين الوظائف وتحسين ظروف العمل

  .اإلنمائية للهجرة منافعتحد بشكل فعال من ال من شأنها أن ذه العواملحيث أن ه. التي يواجهها العمال المهاجرون و

 
 جنوب الصحراء الكبرى.  ةفريقياأل بلدان البلدا من بلدان شمال أفريقيا و 54تعرف منظمة العمل الدولية منطقة أفريقيا بأنها تشمل  1
يبلغ رصيد المهاجرين  ،  )البارزة النقاط (2020الهجرة الدولية لعام  حول األمم المتحدةفي الشؤون االقتصادية واالجتماعية   إدارةتقرير وفقا ل 2

  .مليون من شمال أفريقيا 3.4مليون نسمة، منهم  4.1الدول العربية(  ضمنا  األفارقة في غرب آسيا )
منظمة اإلقليمية  لايجيريا وأوغندا، حالة غانا، كينيا، نهجرة العمالة األفريقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي: (. 2018. )آلو .، كينيدي، أ  3

 . األفريقية لالتحاد الدولي لنقابات العمال
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ة تعزيز التعاون بأهمي  وهو على دراية،  هذه التحديات المشتركة التي تواجه هجرة اليد العاملةإذ يدرك االتحاد األفريقي  و

في السنوات األخيرة المشاركة والمشاورات فيما بين بلدان المنشأ األفريقية الرئيسية لقد سهل ، ة تلك التحدياتالدولي لمعالج

- 2014األولى )  رالعش  السنوات  تنفيذطة  تمشيا مع أهداف خ،  وبلدان المقصد في الشرق األوسط ومجلس التعاون الخليجي

اجتماعا   2019عام    نظمت مفوضية االتحاد األفريقي  ،مبادرات أخرى  من ضمنو.  4  2063  جدول أعمالها لعاممن  (  0232

في األفارقة  للسفراء  المستوى  و  منطقة  رفيع  األوسط  الخليجيدول  الشرق  التعاون  زيارتينحيث  ،  مجلس  ذلك  إلى   سبق 

المتحدة العربية  المشترك    دراساتعدة  إلجراء    الكويت واإلمارات  البرنامج  العاملةبرعاية  على    .5المتعلق بهجرة األيدي 

العالمي والتنمية،  الصعيد  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  في  بنشاط  األفريقي  االتحاد  تصدرت و كما    ؛شاركت مفوضية 

المبادرات اإلقليمية األخيرة الرامية إلى تعزيز حماية   ذلك   بما في،  العمال المهاجرينمفوضية االتحاد األفريقي عددا من 

وإعالن االتحاد  ،  لةماعيدي الالتحاد األفريقي بشأن االتفاقات الثنائية المتعلقة بهجرة األالخاصة باالمبادئ التوجيهية المقبلة  

المهاجرين  لجهةاألفريقي   العمال  أنه،  حماية وتعزيز  المقرر أن تعتمده  حيث  قي  الدول األعضاء في االتحاد األفري  مامن 

  .2021بحلول نهاية عام 

وال سيما من خالل دعوة ،  زيادة التعاون عبر ممرات الهجرة بين أفريقيا والدول العربيةل  االدول العربية انفتاح  أيضا    أبدت  لقد

إلى  األفريقي  االتحاد  في  األعضاء  والدول  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  من  ونخبة  األفريقي  االتحاد    عقد   مفوضية 

تحسين تجربة العمال تهدف الى  مجال لوضع مبادرات  ال  حوار أبو ظبي   أتاح  حيث   .حوار أبو ظبيلاالجتماعات األخيرة  

العملية االستشارية اإلقليمية العربية المعنية بشؤون الهجرة  إن  كما    .6لهجرة، مثل برنامج المعلومات والتوجيه الشاملبالنسبة ل

منبرا    أيضا    توفرال أفريقيا والقرن األفريقي،  التي تشمل بلدان منشأ مختارة في شمو،  2015والالجئين، التي أنشئت في عام  

  .لمناقشة قضايا الهجرة في المنطقة العربية

عددا    ،عالم العملباألمم المتحدة المتخصصة    وكالةوهي  ،  في السنوات األخيرة   الدوليةمنظمة العمل  نظمت    ناحية أخرى،من  

الى   حيث أشارت أيضا  ،  لة بين الدول العربية وآسياماعيدي الهجرة األب  على وجه التحديدتتعلق  األقاليمية    من االجتماعات

بصف األفريقية  الدول  ومراقب  ةمشاركة  حو  ضمنت،  إجراء  االجتماعات  الحكوماتهذه  بين  الجمع  خالل  من  شامل  ، ار 

 . 7ن ومنظمات المجتمع المدني يالشركاء االجتماعي

 
المستدامة" من خالل استراتيجيات مثل تنفيذ أطر إلدارة  تحقيق "أفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المتمثل في هدف التشير خطة التنفيذ إلى  4 

لحقوق العمال المهاجرين وأسرهم،   مناسبةبما في ذلك توفير الحماية ال  هجرة العمالة جهة  فقات أكثر مسؤولية لهجرة العمالة، تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تد

  .واستعراض اتفاقات العمل الثنائية

تدعمها منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية واالتحاد األفريقي  يقودهامبادرة هو كناية عن  العاملة في أفريقيا ييد هجرة األالمتعلق بالبرنامج المشترك  إن  5 

 التابعة لألمم المتحدة. االقتصادية ألفريقيا  لجنةالو للهجرة
6  

http://abudhabidialogue.org.ae/projects/comprehensive-information-and-orientation-programmes-ciop 

 

: تشاطر الخبرات والتقدم المحرز بموجب إعالن بالي  بين آسيا والدول العربية ة لماالعاليد تنقل حول ليمي اقاألمنظمة العمل الدولية جتماع  اانظر على التوالي:   7 

المشاورة األقاليمية لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة     .2019كانون األول/ديسمبر  4-3،بانكوك، تايلند ،ء العامالت المهاجراتمع التركيز بوجه خاص على النسا

 ؛ 2017تشرين األول/أكتوبر  5  -4، بيروت، لبنان العاملة والتنقل من آسيا وأفريقيا إلى الشرق األوسط، ييداأل

 ،لعمال المنزليين المهاجرين في أفريقيا والدول العربية وآسياأعمال عادل لجدول   إنجازبشأن  ياألقاليم  منتدى تبادل المعارف

 . 2016أيار/مايو  7- 5مدغشقر، 

بلدان في   10لة في  ما العاأليدي بما في ذلك عملية مواءمة سياسات هجرة  ،األفريقية المنشأ بلدانالعاملة داخل  ييدجهود لمواءمة النهج إزاء هجرة األال كما بُذلت 

  .بقيادة كينيا أفريقيا والقرن األفريقي،شرق  

http://abudhabidialogue.org.ae/projects/comprehensive-information-and-orientation-programmes-ciop
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_729934/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577286/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577286/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_454724/lang--en/index.htm
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التحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية ومنطقة أفريقيا والدول العربية في مجال يحظى بثقة اسويسرا شريك طويل األجل و

 والتوظيف العادل.  يد العاملةللهجرة اآلمنة ال

ستعقد مفوضية االتحاد العاملة،    ييدألطراف بشأن هجرة األبادالت المتعددة اتق الحالي وااللتزام المتزايد بالفي ضوء السيا

من    فنيسيحظى االجتماع بدعم  و.  2021األفريقي اجتماعا تشاوريا بين الدول األفريقية والعربية في الربع األخير من عام  

الدولية بر العمل  الشرق األوسط )  نامج منظمة  العادلة اإلقليمي في  الهجرة  بتمويل من   (،FAIRWAYالمتعلق بمشروع 

   فستؤمنه أولويات ومشاريع عمل برنامج هجرة األيدي العاملة. الفنيالدعم أما نمية والتعاون. ويسرية للتالوكالة الس

 لمناقشةا نطاقات أهداف و

لالغرض من االجتماع  يكمن   ألحكومات، نقابات  بالنسبة  المصلحة    العمل، وغيرها  صحابالعمال ومنظمات  من أصحاب 

 فيية في أفريقيا والدول العربية  من بلدان المنشأ والمقصد الرئيس  المجتمع المدني، منظمات  يدي العاملةهجرة األب   المعنيين

 ."وكيفية "إعادة البناء بشكل أفضل 19-كوفيد تبادل المعارف والخبرات بشأن الهجرة العادلة مع إيالء اهتمام خاص ألثر

اإلجراءات الرئيسية لتحقيق العمل الالئق    سيحددالجيدة، والمحرز والممارسات  لتقدم  بشأن اجري االجتماع تقييما  سيُ حيث  

  .اإلقليمي من خالل التعاونذلك عادلة لكل من المنطقتين ونتائج هجرة الوصول الى و

 رساءمزيد من الزخم إل خلقيهدف االجتماع أيضا إلى  ،  على الحوار الثنائي والمتعدد األطراف السابق بين المنطقتين   بناء  و

أصحاب المصلحة  وكذلك  ،  والحوار بين حكومات بلدان االتحاد األفريقي والدول العربية آلية منتظمة للتعاون المتعدد األطراف

  . 8، في السنوات القادمةاآلخرين ذوي الصلة

وارد في معايير العمل المساواة في المعاملة وعدم التمييز على النحو ال  ادئمباستنادا  إلى  ،  اتباع نهج قائم على الحقوقإن  

وغيرها من أدوات منظمة العمل الدولية   لةماعيدي البشأن هجرة األ  المتعدد األطراف  منظمة العمل الدوليةالدولية وإطار  

دور    نأكما    .  الجتماععقد ااألساس ل  ، سيشكلحقوق اإلنسانالمتعلقة ب  صكوك الدولية واإلقليميةال  إضافة الى،  وتوجيهاتها

  .سيكون بمثابة قضية متعددة الجوانبللهجرة  دريةمنة والعادلة واألبعاد الجنتعزيز الهجرة اآل فيالحوار االجتماعي 

اتجاهات    حولجلسة تمهيدية    عقد  إضافة إلى،  سيستكشف االجتماع المسائل والمقترحات المتعلقة بخمسة مجاالت رئيسية

اتخاذ إجراءات للتيسير على المشاركين  موضوع الشراكات وستتخلل االجتماعات نقاش حول .لةماعيدي الوأنماط هجرة األ

  .تشاركية في المستقبل

 بسبب جائحة  المتغير  لعمالةفرصة الستعراض مشهد االسيتيح االجتماع  :  االعتراف والتنقل،  تنمية المهارات -أ

تحديد الفجوات في  (1) فريقية بهدمن البلدان األفالمختلفة مهارات العمال  استعراض فضال  عن، 19-كوفيد

ذوي المهارات )  االحتياجات من المهارات على جميع المستويات  قديرارات والكفاءات في القطاعات وتالمه

استكشاف الدور الذي   (2) ؛المأمول بعد الجائحة  عاشتن اال  في سيناريو   )والعالية – ةمتوسطال  -،ةمنخفضال

المهارات   سهيلتل  ،نولشركاء االجتماعيوالذي قد يقوم به ا،  تضطلع به الحكومات الوطنية موائمة  و،  تنمية 

 
تعتزم مشروع التعاون اإلنمائي العملي المشترك والممول عبر برنامج الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بشأن هجرة األيدي العاملة، في إطار  8 

إضافة الى  ، القارية وعقد اجتماعات منتظمةلة ماعيدي الآلية للتعاون المتعدد األطراف في مجال هجرة األ وضعاالتحاد األفريقي دعم  مفوضية

 .تيسير المشاركة بين مفوضية االتحاد األفريقي والشرق األوسط ومجلس التعاون الخليجي من أجل تنسيق البعثات الدبلوماسية
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والمطلوبة  المهاراتبالوظائف   التوظيف  بهدف  الشراكات    شجيعت(3) ؛  عمليات    تتوائم التي    العادلةتعزيز 

 . العمل بصحااحتياجات أوبشكل فعال مع مهارات العمال 

 

سيمّكن االجتماع   ،9  2021  لتوظيف المسؤول لعامحول االعالمي    منتدىلا  بناء على مخرجات  :التوظيف العادل  -ب

القيام بما يلي  العادل  )1 (المشاركين من  التوظيف  المتخذة مؤخرا لتشجيع  التدابير  استكشاف   )2 (؛10تحديد 

بما في ذلك دور التكنولوجيا في ،  بشكل أفضل  وكاالت التوظيف الخاصةعلى    ةرقابال  آليات جديدة لضمان

وفعالية  يجعل شفافية  أكثر  التوظيف  توظيف    ضمان (3) ؛ممارسات  الجاراعي  تممارسات    ندري لمنظور 

المهاجراتو للعامالت  المحددة  باالحتياجات  الفرص  فضال  ،  تعترف  العن  لهنالمحدودة  أ  متوفرة    غلب في 

أجور  كسب  و   نظاميهجرة    وضعف التي تمكنهم من الحصول على  الوصول إلى عمليات التوظي  لجهة  األحيان

 .ظروف عمل الئقةب  التمتعالئقة و

 

تماعي واقتصادي أصبح  عامل استقرار اج  كونها   الحاسم للحماية االجتماعيةإن الدور    :الحماية االجتماعية -ج

انتشار  أكثر وضوحا   تزال  لكن،  19-كوفيد وباءفي ظل  العمال   ال  للعديد من  بالنسبة  المنال  بعيدة  التغطية 

في مجال توسيع  الحديثة  الخبرات    البحوث وتبادلآخر  عرض  ل  الفرصة  سيتيح االجتماع.  المهاجرين وأسرهم

للحماية    نافعالم  تحويلضمان إمكانية  إضافة الى    ،العمال المهاجرين  للوصول إلى  نطاق الحماية االجتماعية

  الحياة.من المخاطر طوال دورة 

 

في أفريقيا  تم إبرام عدد من اتفاقات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم بين البلدان  :ةالثنائي  هجرة العمالة  اتفاقيات - د

اتخذت لقد  .  اتالعاملة على أساس تقاسم المسؤولي  ييدتدفقات هجرة األ  إدارةالدول العربية من أجل تحسين  و

مبادئ  لوضع  مبادرات  بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  وأمانة  األفريقي  االتحاد  مفوضية  من  كل 

ترديد شبكة األمم  بحيث يتم  ،  األعضاء  دوللل  اتفاقات العمل الثنائية بالنسبةق بشأن  توجيهية قائمة على الحقو

تبادل اآلراء بشأن  (1) :من  فقد تمكن  المناقشةأما  .  ه المنطقةالهجرة في هذللعمل الجاري في مجال  المتحدة  

 ؛19-كوفيد ظل انتشار وباءال سيما في ، اتفاقات العمل الثنائية ل تفعيل التحديات والممارسات الجيدة في مجا

 . اتفاقات العمل الثنائيةا  بشأن الحقوق ُوضعت مؤخر قائمة علىتقديم إرشادات  (2)

 

 
، بدعم من االتحاد األوروبي وحكومة  ومعهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية العمل ألصحابالمنظمة الدولية ، منظمة العمل الدولية نظمته  9

 سويسرا، وسائر شركاء التنمية. 

 https://www.ihrb.org/employerpays/global-forum-for-responsible-recruitment 

 
لية والمبادئ بادئ العامة لمنظمة العمل الدوتمشيا مع الم وذلك على العمال عالقة ال يتم فرضها بشكل خاصالرسوم التوظيف والتكاليف ذات  إن  10

العمل بوثائق  أصحاباحتفاظ عدم مع اإلشارة الى (، 2019) وتعريف رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة (2016) للتوظيف العادل التوجيهية

 .وثائق الثبوتية العائدة للعمالالسفر وال

https://www.ihrb.org/employerpays/global-forum-for-responsible-recruitment
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التقدم و  األنظمة والسياساتو،  القوانينأحدث  ناقش هذه الجلسة  ست  :المحلي  سوق العملداخل    تعزيز التنقل - ه

هم في إنهاء العمل أو تغيير  وحق،  بما في ذلك التدابير التي تعوق حرية حركة العمال،  في هذا المجال  المحرز

 .  صلياألهم إلى بلد العودة بحريةوحقهم في ، عاة أي التزامات تعاقديةمع مرا، العمل صاحب

 

 النتائج والنواتج المتوقعة

 ألطرافعي السياسات والممارسين  المستوى بين واض  عالي  فنيحوار    رساءاألقاليمي إلى المساهمة في إ  هدف المؤتمر ي

 :النتائج المتوقعة أهم ييل  وفيماأفريقيا والدول العربية،  ممر الهجرة بين

األ .1 هجرة  إلدارة  الراهنة  الحالة  التقييم  األخيرةو ،  ةلماعيدي  العمال    المستمرةوالثغرات  ،  االتجاهات  حماية  في 

 . المهاجرين

تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمجاالت الممكنة إلجراء المزيد من البحوث فضال عن فرص زيادة   .2

  ي.األقاليمالتعاون 

بما  ،  بين أفريقيا والدول العربية في المستقبل  لتعاونأمام مزيد من اطريق  ليمي الاقلمتوقع أيضا أن يمهد االجتماع األمن او

  برنامج عمل البرنامج المشترك المتعلق بهجرة األيدي العاملة.في ذلك من خالل 

 لهذا االجتماع ما يلي: الرئيسية مخرجاتال ستكون

، تحدياتال،  الرئيسيةلقضايا  ا  رصدلتي ستاو،  التي شملها االجتماع  الفنيةيتعلق بالمجاالت    فيماموضوعية:    إجازات •

ستقوم منظمة العمل الدولية بإعداد هذه الموجزات بالتشاور الوثيق مع مفوضية حيث  .  الفرص والممارسات الحديثة

  وتوجيهها   المناقشات  بالغإ  هنا فيالغرض  يكمن  .  قبل االجتماع على المشاركين  مهاتعم من ثم  االتحاد األفريقي و

  .أثناء االجتماع

  ؛المناقشات والتوصيات الرئيسية التي وضعها الخبراء والمشاركونو ،خالتادمتلخيص ال  :االجتماعتقرير  •

  ؛من جلسات االجتماع فنيةاللحظات الرئيسية لكل دورة  توثق التي: البارزة مقاطع الفيديو  سلسلة من •

،  فيديوهاتال،  دواتاألو،  المنشورات  تحتوي علىتماعات ذات الصلة ومكتبة  وثائق االج  تعرضإلكترونية:  منصة   •

  األخرى.والموارد 

 

 والمشاركون نظم االجتماع م  

 .مسؤولة عن تنظيم االجتماع مفوضية االتحاد األفريقيستكون 

الموظفين    ة فقطمتاح  االجتماع بناء على دعوة  سيعقد العمل   من  الفنيينلكبار  العمال وأوزارات    صحابوممثلي منظمات 

التركيز بشكل خاص على البلدان  مع  ،  لبنان واألردن  ،بلدان التعاون الخليجي،  من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  العمل

المنظمات   نعن  يممثلستتم دعوة  حيث  .  العربي  –العاملة عبر الممر األفريقي    ييدهجرة األفي  تدفقات كبيرة    التي تشهد

اإلقليمية ذلك االقتصادية  في  األفريقي بما  والجنوب  أفريقيا  لشرق  المشتركة  أفريقيا  مجموعة،  السوق    المجموعة ،  شرق 



     

6 
 

أفريقيا وسط  لدول  أفريقيا  مجموعةلا،  االقتصادية  غرب  لدول  المعنية  ،  االيكواس/االقتصادية  الدولية  الحكومية  الهيئة 

فضال ،  اإلقليمية  العمل  صحابأومنظمات العمال    إلىإضافة  ،  وجامعة الدول العربية المغرب العربياتحاد  ،  إيغاد/بالتنمية

  .وكاالت التوظيف الخاصة  جمعياتوإقليمية مدني عن ممثلين عن عدة منظمات مجتمع 

 الفنيةمدخالت  كمراقب ال  بصفتهم  واألكاديميينالباحثين  و،  ةالمانحالجهات  ممثلي  إلى جانب    وكاالت األمم المتحدة ستقدمكما  

 . وفود من البلدان اآلسيوية ومناطق أخرى بصفة مراقب وخبراء دعوةستتم و

 

 

 التنسيق و وقت االنعقاد

 سيتضمن.  2021تشرين الثاني/نوفمبر    16و  15  في  على مدى يومين  افتراضيا    عقد االجتماع األقاليميين  من المقترح أن

مع منظمات    مسبقفي وقت عقد اجتماعات تحضيرية ن وستكما  ،الموضوعيةسلسلة من الجلسات العامة والجلسات  االجتماع

وأ في    صحابالعمال  الترتوفتس.  2021الثاني/نوفمبر    تشرين  12و  11العمل  الر  ،  )اإلنجليزية  لغاتثالث  ب  فوريةجمة 

   .) العربيةو، الفرنسية
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 والمؤسسات  11 البلدان المشاركةملحق: قائمة 

 :الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 الجزائر

 بوركينا فاسو 

 الكاميرون

 ساحل العاج 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 مصر

 إثيوبيا 

 غانا 

 كينيا 

 مدغشقر

 المغرب 

 نيجيريا 

 السنغال

 السودان 

 الصومال 

 تنزانيا 

 تونس

 أوغندا

 

 :مجلس التعاون الخليجي -الشرق األوسط بلدان 

 البحرين .1

 األردن .2

 المملكة العربية السعودية  .3

 الكويت  .4

 لبنان  .5

 عمان  .6

 قطر  .7

 اإلمارات العربية المتحدة  .8

 

  االجتماعيين:المنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات الشركاء  اإلقليمية،االقتصادية  مجموعاتال

 (AUC) األفريقيمفوضية االتحاد  .1

 (COMESA) األفريقيالسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب  .2

 (EAC) جماعة شرق أفريقيا .3

 (ECCAS) الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .4

 (ECOWAS) الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .5

 (IGAD) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية .6

  (UMA) اتحاد المغرب العربي .7

  التنفيذي لمجلس التعاون الخليجيالمكتب  .8

 
وستتم دعوة  ن أصحاب العمل. وعالعمال ين عن مندوب من مندوبين حكوميين، هذه الوفود تتألف وس،  الوفود الثالثية من كل بلد ستتم دعوة 11

 . مراقبك تهابصف  ومنظمات األبحاث ، المؤسسات األخرى بما فيها وكاالت األمم المتحدة، الوكاالت الشريكة في التنمية، منظمات المجتمع المدني 
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 (LAS) جامعة الدول العربية .9

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  .10

 (ATUC)العرب مؤتمر نقابات العمال  .11

 أفريقيا التجارية .12

 (IOE) العمل صحابالمنظمة الدولية أل .13

    (ITUC)للنقابات االتحاد الدولي  .14

 لالتحاد الدولي لنقابات العمال المنظمة اإلقليمية األفريقية التابعة  .15

 

لجهات المانحةا  

( الدولة للشؤون االقتصادية وأمانة سرّ  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) حكومة سويسرا  

  حكومة السويد

 (GIZ)  الجمعية األلمانية للتعاون الدولي 

 

دولية المنظمات ال  

  منظمة العمل الدولية

 المنظمة الدولية للهجرة  


